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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

No fim da tarde dessa segunda-feira (8), o vereador Januário Koslinski (PSDB) publicou nas redes sociais uma nota de 
esclarecimento rebatendo declarações que o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu (PSD), fez durante a manhã, em 

entrevista a alguns veículos de comunicação.  PÁG. 2

Caso Cantu: Januário contesta declarações de prefeito

DECORAÇÃO DE NATAL SERÁ MONTADA EM PATO BRANCO NOS PRÓXIMOS DIAS

Município está investindo na reutilização de itens decorativos utilizados em outros Natais. A medida está sendo tomada 
porque uma licitação para a compra de novos adereços natalinos pode não ser efetivada. Pelo segundo ano seguido, por conta 

da pandemia de covid-19, tradicional desfile de Natal não será realizado.  PÁG. 5

CIDADE 
Lar do Idosos busca equilíbrio 
entre receitas e despesas  PÁG. 7

Projeto Jojoca realiza campanha 
‘Natal de Todos os Jojocas’  PÁG. 6

Divulgação

REGIONAL
Avicultura do Sudoeste está sendo 
beneficiada com programa de 
produção de energia  Pág. 9

ESPORTE
Pato Futsal joga em Chopinzinho 
pela Taça Federação  PÁG. 15
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No fim da tarde dessa se-
gunda-feira (8), o vereador 
Januário Koslinski (PSDB) – 
que foi supostamente coagi-
do pelo prefeito de Pato Bran-
co, Robson Cantu (PSD), em 
reunião no Gabinete Muni-
cipal, para que mudasse sua 
decisão sobre a formação de 
uma Comissão Especial de In-
quérito (CEI) para investigar 
possíveis irregularidades no 
Departamento Municipal de 
Trânsito de Pato Branco (De-
patran) – publicou nas redes 
sociais uma nota de escla-
recimento rebatendo decla-
rações que o prefeito Cantu 
fez durante a manhã, em en-
trevista a alguns veículos de 
comunicação. O Diário do 
Sudoeste não esteve presen-
te nessa coletiva de impren-
sa porque não foi convidado.

O prefeito Cantu está 
sendo investigado por supos-
ta irregularidade político-ad-
ministrativa, pela Comissão 
Processante (CP) da Câma-
ra Municipal de Pato Branco, 
formada pelos vereadores 

Dirceu Boaretto (Podemos) – 
presidente; Thania Maria Ca-
minski Gehlen (DEM), relato-
ra; e Rafael Celestrin (PSD), 
membro. Ainda, na sexta-fei-
ra (5), após análise da defe-
sa de Cantu – que solicitou 
o arquivamento das inves-
tigações – a Comissão Pro-
cessante decidiu por dar 
continuidade aos trabalhos.

Nota
Em nota, o vereador Ja-

nuário disse que “primei-
ramente gostaria de escla-
recer que a reunião com 
o prefeito não foi por mim 
solicitada. O PSDB de Pato 
Branco agendou a reunião, 
em mais uma tentativa de 
pressionar este vereador a 
votar conforme os interes-
ses do partido e do Executi-
vo, e não de sua convicção. 
Acerca da fala sobre barra-
cões e asfalto, o vereador 
esclarece que foi procurado 
por empresários e tratou de 
levar a demanda até o Exe-
cutivo, por entender que 
esta também é uma das suas 
funções. Quando estiveram 
no gabinete, o prefeito disse 

aos empresários que procu-
rassem o município de Vito-
rino, que lá eles ganhariam 
um barracão, o que prova 
que quem não está preocu-
pado com o desenvolvimen-
to de nossa cidade é o chefe 
do Executivo e não este ve-
reador”, frisou.

Asfalto
Januário disse ainda 

que “quanto aos asfaltos, to-
dos os vereadores da cidade 
fazem indicações para con-
fecção ou correção de ruas, 
pois acredita-se que o exce-
lente projeto da gestão an-
terior deva continuar. Exis-
tem requerimentos de tudo 
o que foi pedido ao Execu-
tivo Municipal, disponíveis 
para consulta pública no 
site da Câmara. Quanto a 
Usina de Asfalto (pedreira) 
este vereador reafirma que 
votou contra o projeto de lei 
do Executivo, pois este não 
possuía licença do IAT e do 
IBAMA, não se tendo notí-
cia, até esta data, da obten-
ção destas autorizações. No 
que tange a pergunta feita 
por um repórter, cuja espo-

sa ocupa cargo de confiança 
no Executivo, acerca do ve-
reador ter ido até o gabinete 
pedir emprego para a sobri-
nha, informa que, primei-
ro, a mesma é concursada e, 
segundo, que a questão foi 
abordada no Ministério Pú-
blico quando do depoimen-
to do irmão do vereador, pai 
da funcionária, onde este 
esclareceu que o aumen-
to de salário era promes-
sa de campanha do prefei-
to feita exclusivamente ao 
pai da funcionária, sem ne-
nhum tipo de envolvimento 
do vereador que, aliás, se-
quer campanha para o alcai-
de eleito fez”, enfatizou.

Distorção dos fatos
Januário afirmou que “a 

entrevista dada nesta ma-
nhã [segunda-feira, dia 8] 
prova, mais uma vez que o 
prefeito distorce fatos e ten-
ta confundir a população, 
até mesmo quando fala em 
descobrir a autoria do áu-
dio ou sobre este estar edita-
do. O áudio foi gravado por 
este vereador e a íntegra do 
mesmo (contendo 2h18min) 
já foi entregue ao Ministério 
Público de Pato Branco, ao 
Gaeco de Francisco Beltrão 
e também na Comissão Pro-
cessante. Não há edição ne-
nhuma e os motivos pelos 
quais o vereador fez a gra-
vação estão expostos nos ór-
gãos competentes. Aliás, o 
próprio conteúdo do áudio 
demonstra que este vereador 
foi coagido e teve seu traba-
lho como edil ameaçado, 
caso não retirasse a assina-
tura para abertura da CEI em 
desfavor da chefe do Depa-
tran a qual, por sinal, é inte-
grante do PSDB, partido que 
marcou a reunião”, frisou.

Consciência 
tranquila

O vereador concluiu a 
nota salientando que está 
com a consciência tranqui-

la. “O áudio não tem edição, a 
reunião foi marcada pelo Par-
tido e o conteúdo deixa bem 
claro as intenções nefastas do 
Prefeito em tentar corromper 
ardilosamente este Vereador. 

Sigo firme, com o claro pro-
pósito de bem representar os 
munícipes de Pato Branco, 
honrando os votos recebidos, 
sempre com transparência e 
honestidade”, completou.

Januário rebate declarações do prefeito 
sobre Caso Cantu

 AssessoriA/CMPB

O vereador Januário Koslinski (PSDB) concluiu a nota salientando que está com a 
consciência tranquila

sistemafaep.org.br

Premiação do  
Agrinho 2021

A grande festa da educação paranaense já tem 
data para acontecer. O Concurso Agrinho, que há 25 
anos premia os melhores trabalhos dos estudantes e 
as melhores iniciativas pedagógicas dos professores, 
realizará sua festa de premiação no dia 18 de novembro 
deste ano!

Nesta edição, bem como no concurso do ano 
passado, a pandemia do novo coronavírus imprimiu nova 
dinâmica ao programa do Sistema FAEP/SENAR-PR. Ao 
invés de reunir participantes de todas as regiões do Estado 
em Curitiba, para premiação presencial, será feito um 
evento online com transmissão pelas redes sociais.

Este ano o concurso recebeu 4.892 inscrições. As 
crianças do 1º ano do Ensino Fundamental e os alunos 
das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apaes) concorrem na categoria desenho. Os demais 
alunos concorrem na categoria redação. Também há 
prêmios para os professores que apresentarem as 
melhores experiências pedagógicas. 

Este ano o tema dos trabalhos foi “Do campo à 
cidade, saúde é prioridade”, alinhado com as questões 
relativas à prevenção do covid 19, mas trabalhando 
também outros temas relevantes como o combate 
à dengue, a importância da água para a saúde, 
alimentação saudável, entre outros.

Premiação do Concurso Agrinho 2021

Quando? 18 de novembro às 10h30

Onde? Nas redes sociais do Sistema FAEP/SENAR-PR  
(Facebook, Youtube) ou pelo aplicativo de celular 
SISTEMAFAEP
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Alep
A Assembleia Legisla-

tiva do Paraná (Alep) apro-
vou, na segunda-feira (8), 
requerimento do deputa-
do Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) para a tramitação em 
regime de urgência do pro-
jeto de lei 605/2021, do 

Poder Executivo, que pre-
vê a cessão gratuita de imó-
veis do Estado para dar su-
porte à realização do Censo 
2022 pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

“É fundamental este 
apoio do Estado na reali-

zação do Censo. Já esta-
mos atrasados neste levan-
tamento tão importante 
para mapear as condições 
socioeconômicas do Bra-
sil”, afirmou Romanelli. “O 
Censo é uma fotografia do 
País e um instrumento fun-
damental para a condu-
ção das políticas públicas. 
Sem ele, ficamos no escu-
ro”,   observa.

O IBGE iniciou na sema-
na passada o primeiro tes-
te nacional do Censo 2022. 
Foram escolhidos municí-
pios, bairros, distritos ou 
comunidades nos 26 esta-
dos mais o Distrito Federal 
que serão percorridos por 
cerca de 250 recenseado-
res. No Paraná, a operação 
acontece em Jardim Olinda, 
a menor cidade do Estado. 
O objetivo é testar todas as 
etapas do processo de cole-
ta de dados.

O censo demográfico 
deveria ser realizado neste 
ano de 2021, mas foi can-
celado por decisão do Go-
verno Federal, que sus-
tentou a falta de recursos 
orçamentários. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) re-
verteu a medida e tornou 
obrigatória a realização do 
levantamento.

Assessoria
A deputada estadual Lu-

ciana Rafagnin (PT) voltou a 
usar a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
para cobrar do governo me-
didas de estímulo e incenti-
vo à agricultura familiar, em 
especial, neste momento, de 
maneira emergencial, às fa-
mílias produtoras de leite e 
às cooperativas do segmen-
to, fornecedoras de alimen-
tos para a merenda escolar. 
“O alto custo dos insumos 
agrícolas e o aumento exa-
gerado de tarifas como as 
da energia elétrica, de água, 
o aumento sucessivo nos 
preços do gás de cozinha 
e dos combustíveis, são al-
guns fatores que têm torna-
do insustentável a produção 
de alimentos e desmotivado 
milhares de famílias no es-
tado e no país”, disse a de-
putada, que é líder do Bloco 
Parlamentar da Agricultura 
Familiar na Alep.

Superávit
Em setembro, durante a 

prestação de contas do se-
gundo quadrimestre pelo 

secretário de estado da Fa-
zenda, Renê Garcia Jr., a 
deputada reivindicou que 
o governo destinasse par-
te do superávit do esta-
do ao socorro da agricul-
tura familiar. “O Paraná é 
o segundo maior produ-
tor de leite do Brasil, mas 
uma parcela grande des-
sas famílias tem abando-
nado a atividade e parado 
de trabalhar com esse im-
portante produto para a 
segurança alimentar e nu-
tricional do nosso povo”, 
alertou Luciana. “A agricul-
tura familiar merece essa 
atenção e reconhecimen-
to. É esse o segmento res-
ponsável por cerca de 80% 
dos alimentos que chegam 
à mesa da população, por 
77% dos empregos gera-
dos no campo e, como con-
sequência, por movimentar 
a economia local e mui-
to especialmente a dos pe-
quenos municípios do inte-
rior”, acrescentou.

Empobrecimento
Em seu pronunciamen-

to, na sessão do Legislativo 

Paranaense, a deputada ain-
da destacou a relevância da 
agricultura familiar para o 
estado e para o país no en-
frentamento de um cenário 
preocupante pelo empobre-
cimento e desemprego cres-
centes. “Somos o terceiro 
maior produtor de alimen-
tos do mundo, com aproxi-
madamente 20 milhões de 
pessoas passando fome, em 
situação de insegurança ali-
mentar. Alguma coisa está 
errada!”, disse. “Se nada for 
feito, esse drama vai aumen-
tar. É preciso que o estado 
aporte recursos para socor-
rer agricultores familiares, 
cooperativas e famílias que 
trabalham na produção do 
leite”, concluiu.

Concessionárias
Ainda nessa segunda 

(8), na Alep, o deputado es-
tadual Soldado Fruet (PROS) 
anunciou que pedirá inves-
tigação por ato de impro-
bidade administrativa das 
autoridades do Governo do 
Paraná que assinarem no-
vos contratos com as atuais 
concessionárias de pedágio 

do Anel de Integração.
Segundo ele, após o Tri-

bunal de Contas do Esta-
do (TCE) acatar sua denún-
cia e, na última quarta-feira 
(3), o Pleno declarar as seis 

pedageiras inidôneas para 
contratar e licitar com o 
Poder Público, o Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem (DER) divulgou na 
sexta-feira (8) um acordo 

com a Econorte para pres-
tação gratuita de serviços 
de guincho e ambulância 
por um ano, como compen-
sação por obra não realiza-
da ao longo do contrato.

Luciana volta a cobrar incentivos para cooperativas 
da agricultura familiar e produtores de leite

Dálie Felberg/Alep

Deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) cobrou medidas de incentivo

Paraná dará suporte para realização 
do censo em 2022
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Os ganhadores foram os seguintes
1º: Quadro “Luar” - Cartela 172 - Ana Paula Slonski.
2º: Quadro “Orquídea” - Cartela 237 - Saimon Marcos da Silva. 
3º: Quadro “Vila da Felicidade” - Cartela 202 - Mariana Turmina Guedes.
4º: Quadro “O Portal da Flores” - Cartela 323 - Taisa S/A Comércio De Máqui-

nas Agrícolas ‒ Mtz
5º: Quadro “Bela” - Cartela 232 - Lucineti da Silva.
6º: Quadro “Vila da Paz” - Cartela 334 - Percival Giaretta.
7º: Papiros Egípcios - Cartela 256 - Flavio Luis Menegon.
O Rotary Club de Pato Branco agradece a todas as pessoas que adquiriram 

os kits de bingo, e assim participaram dessa promoção para angariar recursos, 
bem como, ao demais que, de uma forma ou outra, colaboraram para o sucesso 
do evento, desde a doação das obras de arte, organização, sorteio e entrega dos 
prêmios.

O Rotary Club de Pato Branco utilizará os recursos angariados em sua totali-
dade em projetos que serviram Para Transformar Vidas. 

JOSUÉ KEHRWALD

O Rotary Club de Pato Branco, reali-
zou no dia 26 de outubro, o sorteio do 
Bingo Eletrônico, promoção que visa a 
angariar recursos para os projetos huma-
nitários deste Rotary Club, e teve como 
como premiação lindas obras de arte. 

O sorteio foi realizado na sede da 
Fundação Rotária (FURP), às 19h, pre-
sencialmente e na modalidade eletrôni-
ca sendo disponibilizado um link para 
que os participantes também pudessem 
acompanhar online e marcar suas carte-
las com os números sorteados. 

Ao todo, foram vendidos 205 (duzen-
tos e cinco) kits contendo 7 (sete) carte-
las, uma para cada sorteio, o concorrente 
não precisou necessariamente acompa-
nhar ao vivo o evento em virtude de o 
próprio sistema utilizado no sorteio apon-
tar qual cartela completou os números e, 
portanto, foi a vencedora.

Para a premiação, foram arrecada-
das algumas obras de arte, doadas por 
colaboradores, de excelentes artistas 
como: “Luar” de Ana Schuck; autodida-
ta que iniciou seus trabalhos em 1999; 

“Orquídea” de Elton Brunetti, artista com 
mais de 1000 (mil) telas no Brasil e ex-
terior; “Vila da Felicidade” de Nelson Mo-
lina, sensacional artista plástico e sua 
aquarela de cores; “O Portal das Flo-
res” de Solange Casagrande, artista pato-
-branquense há mais de 15 (quinze) anos 
encantando com sua pinturas; “Bela” de 
Fernando Calderari, artista paranaen-
se com obras expostas no Brasil e exte-
rior, inclusive, já foi comtemplado com 
o prêmio de melhor artista do Estado; 
“Vila da Paz” de Ângelo Di Fiori, artista 
autodidata que apresenta um incrível re-
alismo e luminosidade às suas telas; “Pa-
piros Egípcios”, ao todo são 6 (seis) pa-
piros egípcios, adquiridos no Egito pela 
Senhora Iraci Cantu, emoldurados e de 
excelente gosto.

Os recursos angariados com o bingo 
serão repassados a Fundação Rotária, ao 
Rotary Club Satélite de Pato Branco-Vi-
torino, e a maior parte canalizada à ma-
nutenção de diversos projetos Humani-
tários patrocinados pelo Rotary Club de 
Pato Branco.

BINGO!

Bingo Eletrônico Rotary Club de Pato Brancob 

Nelson da Luz Junior
Barcímio Sicupira Júnior, ídolo e maior 

artilheiro da história do Athletico Parana-
ense morreu no domingo (7), em Curitiba. 
Com a camisa do furacão da baixada o Cra-
que da Oito marcou 157 gols entre 1968 e 
1975.

Na conta provavelmente só estão com-
putados os tentos marcados em jogos ofi-
ciais, mas como torcedor do clube é irre-
sistível ao menos imaginar que dois deles 
foram marcados em Pato Branco, minha ter-
ra natal.

Em 1972 o Atlhetico Paranaense foi 
convidado pelo Palmeiras para um amisto-
so em Pato Branco, uma partida disputa-
da no campo que viria a ser o estádio Os 
Pioneiros.

Naqueles tempos, era comum promover 
jogos no interior com equipes consagradas 
no cenário nacional. Contra Palmeiras e In-
ternacional, os dois clubes locais históricos, 
também jogaram Grêmio, Corinthians e In-
ternacional de Porto Alegre.

Quem conta é Kiko Cantu, que foi atleta 
do Internacional mas foi emprestado ao Pal-
meiras para enfrentar o Athletico Paranaen-
se naquele jogo festivo promovido em maio. 
Ao menos esta é a data que aparece na bor-
da da foto em que Kiko está ao lado de Sicu-
pira, um registro que está no acervo de Rudi 
Bodanese.

“O bicho era um artista da bola”, definiu 
o ex-centro avante do Palmeiras. “Na ver-
dade eles eram ídolos pra nós. Você fica-
va admirado com o que eles faziam, com a 
estrutura deles. A gente era o velho ama-
dorzão”, completa Kiko, sobre jogar com 

Sicupira, o Athletico e outros clubes e atle-
tas consagrados.

O placar final foi 3 a 0 para o rubro-ne-
gro da capital. Kiko não soube dizer a ordem 
em que foram marcados, nem quem anotou 
o terceiro gol do Furacão.

Assim como seus colegas de equipe, 
Kiko era jogador de futebol nas horas va-
gas. Na década de 70 ele trabalhava na dis-
tribuidora de bebidas do pai, onde hoje é o 
bar Cantu. A bola só rolava lá pelas 17h, de-
pois do expediente.

Não há registros sobre o público que 
acompanhou a partida, mas Kiko garante 
que o estádio estava “apinhado de gente”. 
Com o maior desenvolvimento do futebol 
fora das capitais, é mais comum ver gran-
des times enfrentado clubes do interior. 
O próprio Athletico voltou a Pato Branco 
outras vezes, sendo a visita mais recente 
a partida contra o Azuriz, em maio pas-
sado pelo Campeonato Paranaense. Des-
sa vez o time de Pato Branco venceu por 
1 a 0.

Em 1972, porém, um jogo assim era um 
acontecimento, com direito a presença de 
miss. Em outra foto do jogo, Sicupira apare-
ce caminhando ao lado de Elecy Luvison, a 
Miss Pato Branco 1971.

Sicupira
Barcímio Sicupira Júnior morreu dor-

mindo em sua casa, em Curitiba, na tarde de 
domingo (7) aos 77 anos. Além do Athletico 
Paranaense, ele também defendeu o Corin-
thians, o Botafogo e outros clubes. Também 
fez carreira como comentarista esportivo na 
TV e no rádio.

“O bicho era artista”
O dia em que Sicupira, ídolo do Athletico-PR, 
enfrentou o Palmeiras de Pato Branco

Barcímio Sicupira e Kiko Cantu, no estádio Os Pioneiros em 1972

ARQUIVO DE RUDI BODANESE
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NOTAS
Vacinação anti-covid

Na terça-feira (16), a Secretaria de Saúde de Pato Branco vai iniciar a campanha de vaci-
nação de adolescentes de 12 anos com a primeira dose da vacina contra a covid-19. 

Para garantir a dose, é necessário apresentar documentos pessoais como Carteira de 
Identidade (RG) e Certidão de Pessoa Física (CPF), carteira de vacina, comprovante de resi-
dência e estar acompanhado de um responsável. 

A vacinação está prevista das 8h às 16h, no drive-thru do Parque de Exposições e na 
sala de vacina central. Já nas salas de vacinas dos postos de saúde dos bairros, a vacinação 
vai ocorrer das 13h às 16h.

A aplicação das doses, está sujeita a disponibilidade.

Celebrações do 
aniversário do 
município terá 
corrida de rua

A Secretaria de Esporte e Lazer está 
organizando a primeira corrida de ani-
versário. O evento será no dia 11 de de-
zembro, no kartódromo, das 18h30 às 
21h30, para todos os pato-branquen-
ses, contemplando as categorias adulto, 
adolescente e kids.

“Com o objetivo de estimular a prá-
tica esportiva este ano a corrida terá um 
diferencial das demais, nosso principal 
objetivo é a participação da população 
e buscando que cada participante se de-
safie e posso participar da corrida e me-
lhorar a sua qualidade de vida sem pen-
sar no resultado de podium. A pandemia 
fez com que muitas pessoas não prati-
cassem atividade física e nosso objetivo 
é fazer a população voltar a sentir o pra-
zer da atividade física, e uma das ativi-
dades propostas é a corrida de rua no-
turna”, destaca o secretário de Esporte e 
Lazer, Alexandre Zoche.

Para participar, os adultos não pre-
cisam realizar a inscrição, basta no dia 
do evento, ativar o aplicativo de corri-
da e após comprovar o itinerário, tem-
po e resultados com a comissão orga-
nizadora do evento. Já adolescente e 
kids devem realizar inscrição no local 
do evento. Todo regulamento está dis-
ponível no site da Prefeitura de Pato 
Branco, www.patobranco.pr.gov.br. Os 
três primeiros colocados serão pre-
miados. (Assessoria)

Com possibilidade de 
licitação não ocorrer, Divisão 
de Eventos do município 
vem recuperando artigos 
já utilizados no passado; 
por conta da pandemia, 
tradicional desfile de Natal 
não acontecerá  

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

A equipe da Divisão de Eventos de Pato 
Branco está na reta final de confecção dos 
itens de decoração de Natal. A previsão é que 
a decoração inicie já na próxima semana.

Neste ano, quase todos os objetos de-
vem ser reaproveitados de edições passadas 
do ‘Natal de Pato Branco’. Isso porque, como 
explica a chefe da divisão, Simone Dalfovo, 
é possível que a licitação aberta para a com-
pra de artigos natalinos não ocorra. “Vamos 
usar tudo o que temos em nossos depósitos. 
Como a licitação talvez não saia, vamos reu-
tilizar o que temos”, disse, explicando que 
Pato Branco tem um grande estoque de ma-
teriais de outros Natais.

De acordo com a chefe da divisão, a po-
pulação pode esperar por uma decoração bo-
nita e repleta de surpresas. Neste ano, o tema 
do Natal será inspirado nas palavras amor, fé 
e esperança. “É o que as pessoas precisam 
agora. As famílias tiveram tantos momentos 
tristes por conta da pandemia de covid-19”.

Desfile de Natal
Por conta da pandemia, os preparativos 

para o tradicional desfile de Natal de Pato 
Branco não aconteceram. Por isso, este ano, 
não será realizado no município.

De acordo com Simone, para que o 
evento acontecesse, as inscrições dos in-
teressados deviam ter ocorrido ainda em 
maio, para que em junho iniciassem os en-
saios.

“Isso não foi possível, pois, era o auge 
da pandemia e as escolas não tinham aula. 
Eu preciso de seis meses de ensaio para que 
possamos ir à rua. Não adianta eu pegar as 
pessoas agora e desfilar, pois, não teríamos 

figurino, uma vez que as costureiras não 
têm tempo de fazer tudo até a data de cos-
tume”, explica.

Simone relembra ainda que as medidas 
de prevenção a covid-19 não permitem um 
grande número de pessoas em um mesmo 
espaço, o que, mais uma vez, inviabiliza o 
evento, tendo em vista que movimenta cer-
ca de 40 mil pessoas ao ano.

Previsão é que decoração de Natal comece a ser montada na próxima semana

Prefeitura de Pato Branco reutiliza objetos
na decoração natalina deste ano

REPRODUÇÃO
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•	 Ajudante de carga e descarga
																		de	mercadoria
•	 Atendente	balconista
•	 Auxiliar	de	cozinha
•	 Auxiliar	de	linha	de	produção
•	 Emissor	de	passagens
•	 Expedidor	de	mercadorias
•	 Instalador	de	alarme
•	 Marceneiro
•	 Mecânico	de	automóveis
•	 Montador	de	móveis	de	madeira
•	 Promotor	de	vendas
•	 Servente	de	pedreiro
•	 Técnico	em	segurança	do	trabalho

Assessoria
No mês de outubro, o 

curso de Comunicação So-
cial - Publicidade e Propa-
ganda, por meio das disci-
plinas de Produção Gráfica, 
Cinema e Redação para Mí-
dias Eletrônicas, promoveu 
uma visita técnica ao Diário 
do Sudoeste, onde os aca-
dêmicos dos 4º e 6º perío-
dos conheceram a estrutu-

ra do jornal, especialmente 
o parque gráfico, descobrin-
do como o conteúdo visto 
em sala de aula se aplica na 
prática.

O tour foi guiado pela 
editora-chefe do Diário do 
Sudoeste, jornalista Marci-
lei Rossi e pela editora de 
suplementos, Mariana Sal-
les, iniciando no anfiteatro, 
onde aconteceu um bate-pa-

po sobre o dia a dia da pro-
fissão e do trabalho em um 
jornal diário. O grupo tam-
bém conheceu a sala de re-
dação, CTP, parque gráfico e 
demais setores.

Para Marcilei, o Diário 
do Sudoeste é um periódi-
co diferenciado e pode ser 
considerado referência na 
região. “Entre os destaques 
estão a nossa impressão e 
o CTP, que é o único da re-
gião. Somos referência por-
que buscamos ter esse equi-
pamento para dar qualidade 
aos leitores”, ressaltou.

Mariana, por sua vez, 
destacou que os colabora-
dores do jornal são forma-
dos na área. “O diploma de 
Jornalismo não é mais obri-
gatório, mas a formação 
acadêmica é muito impor-
tante para o cumprimento 
da função, então outro pon-
to forte é a qualidade dos 
profissionais que estão aqui 
dentro, pois eles realmen-
te entendem o que estão fa-
zendo”, frisou.

Para o professor Me. 
Alexsandro Stumpf, que mi-
nistra a disciplina de Produ-
ção Gráfica, a visita técnica 
oportunizou o conhecimen-
to de toda a estrutura de 
produção do jornal, onde o 
conteúdo estudado em sala 
de aula foi vivenciado na 
prática. “Estamos acompa-
nhando o fechamento do 
jornal, então após a reda-
ção esse material vai para o 
sistema de impressão, passa 

pela gravação de matrizes e 
vai para a parte gráfica. Vi-
mos tudo isso na prática”, 
destacou.

Já o professor Me. João 
Faccio, que trabalha com a 
disciplina de Redação para 
Mídias Eletrônicas, tam-
bém evidenciou a integra-
ção do conteúdo de sala de 
aula com a prática profissio-
nal. “Nós, professores, esta-
mos muito dentro de sala de 
aula falando sobre concei-
tos, técnicas e teorias que 
nem sempre são experien-
ciados na prática, por isso, 
momentos como estes agre-
gam significativamente na 
formação dos nossos alu-
nos”, disse.

Por sua vez, o professor 
e coordenador do curso de 
Publicidade e Propaganda, 
Gelson Barbosa, enalteceu a 
experiência de levar os alu-
nos a campo. “A partir da 
história de 35 anos do Diá-
rio do Sudoeste, temos um 

veículo completo, onde po-
demos, a partir de sua traje-
tória, vivenciar a integração 
do meio jornalístico com o 
publicitário dentro da mídia 
impressa”, completou.

O acadêmico do 4º perí-
odo, João Vitor Franceschet-
to, destacou o trabalho dedi-
cado à criação de um jornal 
impresso. “Com a visita, 
aprendi que existem muitos 
processos para fazer um jor-
nal, e isso demonstra que há 
um trabalho extremamen-
te árduo e difícil, mas que é 
recompensado por meio do 
esforço dos profissionais”, 
pontuou.

Para Maria Joana de 
Aguiar Chiodelli, do 4º pe-
ríodo, a visita agregou em 
sua vida acadêmica. “Pude 
ver que tudo o que a equi-
pe do Jornal faz, reflete no 
que a gente estuda”, con-
cluiu. Também nesse sen-
tido, Pedro Leonel Santin, 
aluno do 4º período, comen-

tou que a visita acadêmica 
permitiu conhecer os basti-
dores da notícia. “Foi uma 
experiência única, pois per-
cebi que o jornal acontece, 
todos os dias, por ser algo 
muito pessoal, profissional 
e que envolve muita dedica-
ção”, frisou.

Já Emily Ecker, do 6º 
período, apresentou com 
seu grupo o Projeto Integra-
dor que, no semestre passa-
do, atendeu o Jornal. “Poder 
apresentar o Projeto Inte-
grador para a equipe do Jor-
nal e para todo o curso foi 
algo muito especial, mui-
to gratificante. Nós ficamos 
felizes e honrados com essa 
oportunidade incrível”, des-
tacou. O trabalho “Diário do 
Sudoeste Digital” também é 
de autoria dos acadêmicos 
Guilherme Dambrowski, Isa-
bela Contini e Maria Clara 
Guarneri.

Para Mariana Schimit, 
acadêmica do 6º período, 
a visita técnica apresentou 
muito bem como funciona o 
dia a dia do Jornal. “Eu acre-
dito que deu para adquirir 
muito conhecimento sobre 
como esses profissionais 
produzem o jornal interna-
mente e como apuram as in-
formações. Acredito que a 
parte da produção foi a que 
mais me encantou”, comple-
tou. Ao final da visita, todos 
os acadêmicos levaram para 
casa uma cópia de edições 
do Jornal Diário do Sudoes-
te e da Revista Vanilla.

Publicidade	e	Propaganda	conhece	parque	gráfico	do	Jornal	Diário do Sudoeste
João Witt

Ação busca 
proporcionar 
tradicional ceia 
natalina às famílias 
em situação de 
vulnerabilidade 
social de 
Pato Branco

Jéssica	Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

O projeto Jojoca, que 
faz parte da ação social do 
Núcleo Espírita Lar de Je-
sus, de Pato Branco, está or-
ganizando a campanha ‘Na-
tal de Todos os Jojocas’.

A ação busca propor-
cionar às famílias do muni-
cípio, em situação de vulne-
rabilidade social, uma ceia 
de Natal completa, compos-
ta por Chester, farofa, arroz 
natalino, salada, refrigeran-
te e sobremesa.

A ideia é que todos te-
nham uma ceia com tudo 
que tem de direito, ou seja, 
com pratos tradicionais e de 

ótima qualidade. Além da 
ceia, o Jojoca também dará 
um presente de Natal a cada 
criança da família. No ano 
passado, o projeto entregou 
85 cestas prontas [ceias] de 
Natal. A ação contemplou 
216 crianças com presentes.  

Como participar 
Para participar, interes-

sados devem doar um ou 
mais produtos que estão 
sendo arrecadados na rua 
Tapir nº1336, nas quintas-
-feiras, ou na loja Naju Cos-
méticos, durante o horário 
comercial.

O projeto tem um gru-
po de WhatsApp onde co-
loca todas as informações 
sobre suas campanhas, in-

clusive esta do Natal. Para 
se voluntariar e conversar 
com um dos pivôs do pro-
jeto basta ir até a página do 
Instagram ‘Nucleo Espiri-
ta Lar de Jesus’ e acessar o 
link para o grupo. 

Os interessados em 
se voluntariar não preci-
sam frequentar o centro 
espírita.

Momento	oportunizou	aos	acadêmicos	vivenciarem	na	prática	o	
que	estão	aprendendo	em	sala	de	aula

RePRodução WhAtsAPP

Projeto Jojoca realiza campanha beneficente de Natal
Projeto	Jojoca

O projeto Jojoca existe há dois anos. Na época os 
voluntários começaram suas atividades entregando 
cestas de alimentos. Hoje, mensalmente, o projeto en-
trega cestas que contém carnes, iogurtes, leites, pro-
dutos de higiene e de necessidade básica.

“Todo esse projeto começou com os trabalhado-
res do Núcleo. Mas depois sentimos a necessidade de 
abrir para a população porque muita gente gostaria de 
ajudar e não sabia como. O projeto Jojoca é uma por-
ta para o voluntariado. Hoje estamos lutando por um 
espaço físico, entre São João e a Vila São Pedro, que é 
justamente para termos uma ponte de referência para 
esses voluntários. Queremos colocar reforço escolar, 
psicóloga, entre outros serviços. Todos esses trâmites 
já estamos fazendo mas de uma forma muito peque-
na”, explica Marina Bertol Preisler, presidente do pro-
jeto, comentando que o Jojoca já conta com auxílio 
odontológico às crianças.

Itens	arrecadados*
-Arroz	Rampinelli;
-	Coca-colla;
-Panetones;
-Aves	natalinas;
-Farinha	de	mandioca	branca	da	marca	Pinduca	–	para	fazer	a	
farofa	de	Natal;
-	Latas	de	frutas	em	calda.
*De	acordo	com	o	grupo	de	voluntários,	as	marcas	específicas	
são	para	promover	uma	ceia	de	qualidade.

Bolos
O	bolo	será	a	sobremesa	de	casa	família.	Não	tem	um	tamanho	
padrão,	porém,	é	importante	levar	em	conta	que	será	a	
sobremesa	de	uma	família.		

Mensalmente	o	projeto	realiza	doações	a	um	número	considerável	de	famílias	de	Pato	Branco		
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Saúde lança campanha 
pelo novembro azul e 
vermelho com foco na 
saúde masculina
Assessoria

A Secretaria de Saúde de Pato Branco lançou as cam-
panhas pelo Novembro Azul e Novembro Vermelho. Pen-
sadas para a conscientização da saúde do homem e tam-
bém à prevenção do câncer de boca, serão realizados dias 
D para agendamento de exames, ações em empresas, 
além de manter as unidades de saúde durante todo o mês 
em horário estendido. 

O objetivo é ampliar a conscientização da população 
masculina sobre a necessidade do cuidado com o corpo 
e a mente. 

“Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibra-
da, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saú-
de mental e bucal e fazer o exame da próstata periodica-
mente são ações que melhoram a vida de qualquer pessoa 
e também da população masculina. Manter um estilo de 
vida saudável auxilia na prevenção não apenas ao cân-
cer de próstata, mas também a várias outras doenças que 
merecem atenção”, apontou a enfermeira chefe do Setor 
de Programas Especiais da Secretaria Municipal de Saú-
de, Janine Pessotto. 

ProgrAmAção
Quarta-feira (17)
Local: CEU das artes
9h: Caminhada Azul, saindo do CEU das Artes. 
9h às 11h: Avaliações e orientações odontológicas, nutricionais 
e farmacêuticas, aferição de sinais vitais e glicose, testagem 
rápida de HIV, sífilis, Hepatites B e C e atividades físicas.

Sábado (20)
Local: Praça Presidente Vargas 
8h às 14h: Avaliações e orientações odontológicas, nutricionais 
e farmacêuticas, aferição de sinais vitais e glicose, testagem 
rápida de HIV, sífilis, Hepatites B e C e atividades físicas.

marcilei rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Na noite da sexta-fei-
ra (5), a nova direção do 
Lar dos Idosos São Francis-
co de Assis, de Pato Bran-
co realizou uma espécie de 
prestação de contas dos 
três meses de atuação fren-
te a entidade. O que tam-
bém foi ressaltado o en-
frentamento da pandemia, 
quando do surto de co-
vid-19, na casa.

Segundo a direção do 
lar, mesmo com retoma-
da das tradicionais feijoa-
das desde o mês de agosto, 
o que nos últimos meses re-
presentou a maior fonte de 

arrecadação, as despesas 
são maiores que as receitas.

Além do equilíbrio men-
sal, os diretores estão traba-
lhando para sanar dívidas 
contraídas com credores 
antes mesmo da gestão ter 
passado para a ordem Fran-
ciscana. 

Uma das situações 
apresentadas se refere ao 
fornecimento de gás, onde 
o lar deve ao fornecedor o 
equivalente a 24 cilindros, 
um valor superior a R$ 10 
mil.

Durante a prestação de 
contas, a direção da entida-
de também revelou que vem 
buscando alternativas para 
minimizar os custos para a 

manutenção do lar, assim, 
como opções de novas re-
ceitas, como a dos potinhos 
de troco solidários que co-
meçam a ser distribuídos no 
comércio de Pato Branco, 
e que foi uma iniciativa da 
uma pessoa da comunidade 
sensibilizada com a situação 
do asilo.

Pároco da Paróquia São 
Pedro Apóstolo, frei Alex 
Sandro Ciarnoski afirmou 
que a primeira palavra que 
deve ser destaca nos três 
meses de atuação dos Fran-
ciscanos frente o lar, é gra-
tidão. “Mas, mais uma vez 
reacender a consciência de 
que o lar dos idosos, é nos-
so, é de Pato Branco e por-

tanto, a responsabilidade da 
nossa comunidade.”

Frei Alex também pon-
tuou que “nosso trabalho 
em nome da comunidade, 
em nome da igreja, garan-
te o cuidado de muitos ido-
sos, portanto, este senti-
mento de pertença. De que 
realmente é da nossa cidade 
deve estar em nossos cora-
ções”, afirmou o sacerdote, 
ao completar que atualmen-
te estão acolhidos na casa, 
31 idosos.

Ele ainda comentou que 
está sendo aguardada novas 
orientações sanitárias devi-
do a pandemia de corona-
vírus para a ampliação no 
acolhimento de idosos.

Nova direção do Lar dos Idosos apresenta 
balanço de três meses de atividades

Ações devem ser anunciadas nos próximos dias para reduzir débitos antigos e garantir maior 
saúde financeira da entidade 
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Assessoria
A Secretaria de Educação de 

São Lourenço do Oeste (SC) reali-
zará, de 9 a 12 de novembro, o pe-
ríodo de inscrição online das novas 
matrículas, ou seja, para os alunos 
que ainda não fazem parte da rede 
municipal de ensino. O link estará 
disponível pelo site da prefeitura – 
www.saolourenco.sc.gov.br – a par-
tir das 7h desta terça-feira.

Para quem não tem acesso à 
internet ou encontrar alguma difi-
culdade, nos dias 11 e 12 de no-
vembro haverá um profissional 
ajudando nas inscrições junto à 
Secretaria de Educação, das 8h às 
11h e das 14h às 17h. Vale lem-
brar que a inscrição não garante 
vaga e nem turno em uma unidade 
de ensino específica. A inscrição 
online respeita critérios estabele-

cidos na resolução nº. 001/2018.
A Secretaria de Educação re-

comenda que os pais façam a ins-
crição usando um computador 
ou notebook, pois o sistema onli-
ne não é compatível com todos os 
modelos de celular. Mais informa-
ções na Secretaria de Educação, na 
rua Nereu Ramos, em frente a pra-
ça da Bandeira, ou pelo telefone 
(49) 3344-8460.

São Lourenço do Oeste abre calendário de matrículas para 2022
Inscrições online - idades

B1 - Berçário - 1 (0 a 11 meses); 
B2 - Berçário - 2 (1 ano a 1 ano e 6 meses).
M1 - Maternal - 1 (1 ano e 7 meses a 1 ano e 11 meses); 
M2 - Maternal - 2 (2 anos a 2 anos e 11 meses);
M3 - Maternal - 3 (3 anos a 3 anos e 11 meses).
P1 - Pré-Escolar - 1 (4 anos a 4 anos e 11 meses); 
P2 - Pré-Escolar - 2 (5 anos a 5 anos e 11 meses).

Assessoria
Por meio de fiscaliza-

ção executada por sua Co-
ordenadoria de Auditorias 
(Caud), o Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-PR) 
está avaliando as ações 
implementadas por 20 
prefeituras do Paraná para 
assegurar o direito à edu-
cação de alunos de suas 
redes municipais de ensi-
no durante a pandemia da 
covid-19, que provocou a 
suspensão das aulas pre-
senciais nas escolas du-
rante um longo período. 

Dessa forma, a ativi-
dade, que integra o Plano 
Anual de Fiscalização (PAF) 
de 2021 da Corte, objeti-
va, além de verificar o que 
já foi feito, induzir a adoção 
de medidas para garantir 
o acesso dos alunos à edu-
cação pública e minimizar 
problemas que possam ter 
sido causados pela parali-
sação das atividades pre-
senciais, como a defasagem 
do aprendizado, o aumen-
to da desigualdade educa-
cional, a evasão escolar e o 
descumprimento do conte-
údo pedagógico. 

Outra meta da audito-
ria é relatar às câmaras de 
vereadores, aos conselhos 
municipais, aos atores do 
controle social e aos cida-
dãos de uma forma geral as 
ações tomadas pelos admi-
nistradores públicos nesse 
sentido. 

 
Metodologia 

Para tanto, os analistas 
da Caud estão solicitando 
documentos e enviando for-
mulários sobre o tópico, por 
meio dos canais oficiais do 
TCE-PR, aos seguintes muni-
cípios: Antonina, Bela Vista 
do Paraíso, Cambará, Cam-
pina Grande do Sul, Can-
dói, Cerro Azul, Contenda, 
Cornélio Procópio, Cruzei-
ro do Oeste, Ibiporã, Itape-
ruçu, Mandirituba, Pinhão, 
Pontal do Paraná, Realeza, 
Rio Branco do Sul, Siqueira 
Campos, Tamarana, Terra 
Boa e Tibagi. 

Por meio das questões 
encaminhadas, os servido-
res da Corte buscam iden-
tificar se as prefeituras ga-
rantem a elaboração e 
cumprimento adequados do 
protocolo de biosseguran-

ça para o retorno às aulas 
presenciais; asseguram que 
os alunos estão sendo ava-
liados adequadamente; atu-
am para permitir o acompa-
nhamento individualizado 
dos estudantes; oferecem 
aulas de reforço e recupera-
ção para diminuir a defasa-
gem educacional dos jovens 
mais afetados pela pande-
mia; agem para evitar que 
crianças fiquem sem acesso 
à educação; previnem, iden-
tificam e encaminham casos 
de problemas psicossociais 

em alunos e professores 
que tenham sido agravados 
pela pandemia; e aplicam 
de modo correto os recur-
sos para aquisição e forneci-
mento de merenda escolar. 

Após a validação dos 
documentos e das respos-
tas por parte da equipe téc-
nica do Tribunal, serão pro-
duzidos, até o fim do ano, 
relatórios individuais e ge-
ral sobre a fiscalização, que 
poderão resultar na indica-
ção de recomendações aos 
municípios ou na proposição 

de processos de Tomada de 
Contas Extraordinária, caso 
sejam detectados, na audi-
toria, quaisquer atos ilegais, 
ilegítimos ou antieconômi-
cos que resultem em prejuí-
zo ao patrimônio público. 

  
PAF 

O PAF 2021 está ali-
nhado às orientações da As-
sociação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Bra-
sil (Atricon) e ao Plano Es-
tratégico 2017-2021 do 
TCE-PR, especialmente no 
que diz respeito à visão ali 
estabelecida de aproximar o 
órgão de controle da socie-
dade paranaense, apresen-
tando mais resultados que a 
beneficiem. 

Além dessa aproxima-
ção, o plano prevê a ado-
ção de outras seis dire-
trizes gerais: a ênfase no 
planejamento da fiscaliza-
ção; a priorização de fisca-
lizações com base em crité-
rios de risco, relevância e 
materialidade; a realização 
dos trabalhos por servido-
res especializados em cada 
área; a otimização dos re-
cursos disponíveis ao TCE-

-PR; o aprimoramento da 
fiscalização concomitan-
te dos atos praticados pe-
los gestores públicos; e, 
por fim, mas não com me-
nor importância, a trans-
parência dos temas, crité-
rios, métodos e resultados 
das fiscalizações empreen-
didas pelo Tribunal. 

Para este ano, foram 
elencadas como prioritá-
rias 15 áreas da adminis-
tração pública: agricultura; 
assistência social; ciência 
e tecnologia; cultura; edu-
cação; energia; gestão am-
biental; gestão pública; 
previdência social; sane-
amento; saúde; seguran-
ça pública; trabalho; trans-
porte; e urbanismo. 

Devido às restrições 
impostas pela pandemia da 
covid-19, o PAF 2021 prio-
rizou a execução de pro-
cedimentos fiscalizatórios 
feitos de forma remota - 
em especial aqueles rela-
tivos ao acompanhamento 
concomitante dos atos dos 
gestores, capaz de afastar 
o dano ao patrimônio pú-
blico antes mesmo deste 
acontecer.

TCE avalia ações de 20 municípios para assegurar 
direito à educação na pandemia
Realeza foi o único município do Sudoeste, que está sendo avaliado pela auditoria, que integra o Plano Anual de Fiscalização de 
2021, no qual o Tribunal pretende instigar gestores a implementarem medidas para combater problemas como a evasão escolar

ARquivo

Tribunal busca a implementação de medidas para combater 
problemas como a evasão escolar
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Assessoria
Há onze anos Genir Cam-

bruzzi mora em uma cháca-
ra, em Dois Vizinhos, onde 
mantém dois aviários. Com a 
ajuda do filho Alan, ele chega 
a alojar 55 mil aves que são 
entregues à integradora BRF, 
a cada 28 dias. A avicultura 
foi uma saída para explorar 
a propriedade que tem ape-
nas 3,6 ha. Mas nos últimos 
anos os custos com a energia 
elétrica começaram a pesar 
todo fim de mês. A saída foi 
buscar uma forma alternati-
va de gerar energia na pro-
priedade por meio de placas 
fotovoltaicas. O projeto está 
sendo viabilizado graças ao 
Programa RenovaPR que vai 
possibilitar o financiamento 
da compra do equipamento. 
O valor que Cambruzzi vai 
pagar nos próximos meses 
é inferior ao que ele gasta 
atualmente com energia elé-
trica. A redução da despesa 
incentivou o produtor a pla-
nejar a ampliação da ativida-
de nos próximos anos.

Foi a perspectiva de re-
duzir os custos de produção 
que despertou o interesse de 
Cambruzzi pelo projeto fi-
nanciado pelo RenovaPR. “Na 
avicultura se você quer ter 
qualidade tem que manter a 
temperatura do barracão em 
torno de 28 graus, o tempo 
todo. Com uma produção de 
qualidade você ganha mais 
mercado. Para isso, você 
precisa de energia elétrica 
que está aumentando todo 
mês”, explicou o produtor.

Pioneirismo
Quando ficou sabendo 

da existência do progra-
ma RenovaPR, Cambruzzi 
procurou os extensionistas 
do IDR-Paraná de Dois Vi-
zinhos para fazer o proje-
to. “Foi difícil porque ainda 
era novidade para os agen-
tes de crédito. Mas insisti-
mos e conseguimos o pro-
jeto e o financiamento no 
Sicredi”, contou o produ-
tor. Segundo Cambruzzi 
o custo total das 136 pla-
cas que serão instaladas na 
propriedade ficou em R$ 
200 mil, financiados em 
dez anos. 

“Vou pagar R$ 2.000 
por mês, sem juros. É me-
nos que os R$2.500 que eu 
pago de conta de luz atu-
almente”, explicou. O pro-
dutor espera que até mea-
dos de novembro as placas 
já estejam instaladas. Ele 
acredita que a propriedade 
dele deve ser um modelo 
para outros produtores do 
município, já que é pionei-
ro no uso de energia solar 
e o primeiro projeto a ser 
beneficiado pelo RenovaPR 
em Dois Vizinhos. 

“Já estou contente por-
que as despesas vão dimi-
nuir. No futuro, quando 
terminar de pagar o finan-
ciamento, vai ser mais van-
tajoso ainda. Esse progra-
ma RenovaPR é muito bom 
para quem tem avicultura 
ou pecuária leiteira e usa 
bastante energia elétrica”, 
afirmou Cambruzzi. O âni-
mo é tamanho, que o pro-
dutor já pensa em ampliar 
os aviários e construir um 
terceiro, em 2023, já que 
não vai faltar energia elétri-

ca na propriedade.

O programa
O RenovaPR está aber-

to aos produtores interes-
sados tanto na instalação de 
unidades solar fotovoltaicas 
quanto de biodigestores que 
transformam a biomassa em 
energia. Os projetos são re-
cebidos nos escritórios mu-
nicipais do IDR-Paraná. 
Caso pretenda aproveitar os 
benefícios do Banco do Agri-
cultor Paranaense, o produ-
tor deve procurar também o 
agente financeiro credencia-
do a esse programa.

O Banco do Agricultor 
prevê que, em projetos con-
tratados até 31 de dezem-
bro de 2022, o Estado vai 
assumir integralmente o pa-
gamento das taxas de ju-
ros. São passíveis do bene-
fício valores financiados de 
até R$ 500 mil para ener-
gia solar fotovoltaica e de 
até R$ 1,5 milhão em bio-
digestor. Nesse processo, a 
Fomento Paraná, responsá-
vel pela gestão administrati-
va e financeira do Fundo de 
Desenvolvimento Econômi-
co (FDE), tem papel funda-
mental como garantidor da 
compensação assumida pelo 
Estado. Com o RenovaPR, o 
produtor tem uma fonte de 
energia própria e renovável, 
com a possibilidade de redu-
zir custos de produção e am-
pliar suas atividades. Ao mes-
mo tempo, ele pode tratar 
dejetos animais e resíduos 
agrícolas e agroindustriais, 
promovendo a correta des-
tinação e a adequação am-
biental das suas atividades. 

RenovaPR viabiliza 
avicultura no Sudoeste Assessoria

Empresários do co-
mércio varejista do Su-
doeste poderão conhe-
cer as inovações aplicadas 
ao segmento no seminá-
rio Foco, programado para 
o dia 16 de novembro no 
centro de eventos Gaban-
na Jardins, em Pato Bran-
co. A participação é gratui-
ta e pode ser efetuada pelo 
link: https://bit.ly/FocoVa-
rejo21.

Em função das medi-
das para enfrentamento da 
covid-19, serão permitidas 
100 pessoas. O seminário 
Foco é resultado da parce-
ria entre o Sebrae/PR e a 
Fecomércio PR, com apoio 
do Sindicomércio. O even-
to será realizado em ou-
tras cinco cidades para-
naenses, sedes das demais 
regionais do Sebrae/PR, 
durante novembro.

Esta edição do Foco 
terá relação com as ino-
vações do setor varejis-
ta para serem aplicadas 
nos negócios e terá, entre 
os convidados, Fred Ale-
crim, cofundador da Cre-
dere (plataforma para con-
cessionárias de veículos) e 
do Hairsize (soluções para 
negócios da beleza), para 

a palestra “GPS de tendên-
cias do varejo”. 

Felipe Scarinci, da 
rede paranaense Carrinho 
Cheio (carrinhocheio.com.
br), empreendimento com 
resultados expressivos 
com a integração entre os 
canais físico e digital, tam-
bém está confirmado no 
evento, junto com dois ca-
sos de sucesso da região: a 
Voluti Pagamentos (volu-
ti.com.br), de Pato Branco, 
e a LeadFinder Tecnologia 
em Marketing (leadfinder.
com.br), de Dois Vizinhos.

O evento terá duas ho-
ras de duração, das 18h30 
às 20h30, com o objetivo 
de preparar os empresá-
rios para o cenário econô-
mico após a pandemia.

“A pandemia acelerou 
transformações no merca-
do e no comportamento do 
consumidor. O varejo não 
será mais o mesmo. O Foco 
trabalhará com o contex-
to de retomada econômi-
ca junto aos empresários. 
Também já serve como 
preparação para o final de 
ano, que tem grande mo-
vimentação com o paga-
mento do 13º salário e as 
vendas de Natal”, sinaliza 
Rodrigo Schmidt, coorde-

nador de desenvolvimento 
empresarial da Fecomér-
cio PR.

Jaquelliny Andria, 
consultora do Sebrae/PR 
acrescenta que, além de 
mostrar as atualizações do 
mercado varejista, o Foco 
também será palco para a 
apresentação de tecnolo-
gias locais para o segmen-
to.

O presidente do Sindi-
comércio (Sindicato Patro-
nal do Comércio Varejista 
de Pato Branco) e um vice-
-presidente da Fecomércio 
PR, Ulisses Piva, também 
ressalta a importância da 
preparação dos empresá-
rios do segmento. 

“O cenário apresenta-
-se positivo e a expectati-
va é de retomada, à medi-
da que a vacinação avança 
e setores importantes da 
economia, como serviços 
e turismo, voltam a ope-
rar. Mas, o mercado teve 
muitos impactos e os em-
presários devem estar pre-
parados. O seminário Foco 
traz as tendências e novos 
comportamentos e, por ter 
acesso limitado, os inte-
ressados devem confirmar 
participação o quanto an-
tes”, avisa Ulisses.

Inovações para o setor varejista serão 
abordadas em seminário, no Sudoeste

Segundo o IDR, até a sexta-feira, 1.272 propostas foram encaminhadas para os agentes financeiros

Divulgação



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

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

INPC (IBGE) 0.96 0,60 1,02 0,88 1,20 - 7,21 10,78

IPCA (IBGE) 0.83 0,53 0,96 0,87 1,16 - 6,90 10,25

IPCA-15 (IBGE) 0,44 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 8,30 10,34

IPC (FIPE) 0,41 0,81 1,02 1,44 1,13 1,00 8,32 10,30

IGP-M (FGV) 4,10 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 16,74 21,73

IGP-DI (FGV) 3,40 0,11 1,45 -0,14 -0,55 1,60 16,96 20,95

IPA-DI (FGV) 4,20 -0,26 1,65 -0,42 -1,17 1,90 20,19 25,01

IPC-DI (FGV) 0,81 0,64 0,92 0,71 1,43 0,77 7,56 9,73

INCC-DI (FGV) 2,22 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

5/9 a 5/10 0,5000 0,3012 0,0000
6/9 a 6/10 0,5000 0,3012 0,0000
7/9 a 7/10 0,5000 0,3012 0,0000
8/9 a 8/10 0,5000 0,3012 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,3012 0,0000
10/9 a 10/10 0,5000 0,3012 0,0000
11/9 a 11/10 0,5000 0,3012 0,0000
12/9 a 12/10 0,5000 0,3012 0,0000
13/9 a 13/10 0,5000 0,3012 0,0000
14/9 a 14/10 0,5000 0,3012 0,0000
15/9 a 15/10 0,5000 0,3012 0,0000
16/9 a 16/10 0,5000 0,3012 0,0000
17/9 a 17/10 0,5000 0,3012 0,0000
18/9 a 18/10 0,5000 0,3012 0,0000
19/9 a 19/10 0,5000 0,3012 0,0000
20/9 a 20/10 0,5000 0,3012 0,0000
21/9 a 21/10 0,5000 0,3012 0,0000
22/9 a 22/10 0,5000 0,3012 0,0000
23/9 a 23/10 0,5000 0,3575 0,0000
24/9 a 24/10 0,5000 0,3575 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,3575 0,0000
26/9 a 26/10 0,5000 0,3575 0,0000
27/9 a 27/10 0,5000 0,3575 0,0000
28/9 a 28/10 0,5000 0,3575 0,0000
1/10 a 1/11 0,5000 0,3575 0,0000
2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3575 0,0000

TR MÊS % ano 12 m

Setembro/21 0,00 0,00 0,00
Outubro/21 0,00 0,00 0,00

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

Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 - -0,27 19,65 25,58
Noroeste 1.908,52 - 1,06 20,81 30,22
Oeste 2.020,24 - 0,20 14,87 19,83

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 166,00 -3,5% -3,8%
Ponta Grossa 159,00 -6,5% -7,6%
Maringá 159,00 -5,9% -5,4%
Cascavel 160,00 -6,4% -4,2%
Sudoeste 160,00 -7,0% -5,3%
Guarapuava 159,00 -7,0% -5,9%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 89,00 1,1% 2,3%
Sudoeste 86,00 -1,1% -8,5%
Cascavel 86,00 -1,1% -9,5%
Maringá 85,00 0,0% -8,6%
Ponta Grossa 86,00 -1,1% -8,5%
Guarapuava 86,00 -1,1% -8,5%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% -1,0%
Ponta Grossa 98,00 1,0% 0,0%
Maringá 95,00 1,1% 1,1%
Cascavel 95,00 1,1% 1,1%

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

Venc.: empresas 19/11, pes.físicas 16/11, emp. do més ticos 05/11. 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

nov/21 1.178,00 -14,25 -4,8% -5,2%
jan/22 1.188,50 -17,00 -4,8% -5,2%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 551,50 -1,50 -4,7% 4,0%
mar/22 561,00 -1,25 -4,4% 4,0%

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

dez/21 331,80 -0,90 0,8% 4,5%
jan/22 328,30 -1,30 0,3% 3,0%

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

dez/21 768,00 1,50 -3,7% 4,6%
mar/22 781,25 1,50 -3,4% 4,6%

Ações % R$

Petrobras PN +1,04% 26,12 
Vale ON +5,44% 67,60 
ItauUnibanco PN -0,52% 22,76 
Bradesco PN -2,30% 19,53 
Cielo ON +4,37% 2,39 
Inter Banco S/A -7,30% 42,80 
Americanas ON -6,49% 32,68 
Magazine Luiza ON -4,10% 11,93

INDICE BOVESPA 

Baixa: 0,04% 104.781 pontos

Volume negociado: R$ 23,28 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 08/11/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 08/11/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 08/11/21

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

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice set out nov
INPC (IBGE) 1,1042 1,1078 -
IPCA (IBGE) 1,0968 1,1025 -
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2864 1,2095
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Setembro/21 0,5000 4,59 6,17
Outubro/21 0,5000 5,11 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Setembro/21 0,3012 1,67 2,02
Outubro/21 0,3012 1,98 2,21

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

SOJA saca 60 kg 151,80 -2,9% -5,5% -4,8% 153,00 152,50 

MILHO saca 60 kg 77,68 -2,3% -1,4% -8,0% 79,00 79,20 

TRIGO saca 60 kg 88,25 -0,2% -0,3% -0,3% 88,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 253,46 0,0% 0,0% -2,9% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 229,23 -0,6% -0,6% -3,8% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 277,48 0,1% -0,6% -4,6% 290,00 280,00 

SUÍNO kg, vivo 6,10 -1,3% -3,6% -5,7% 5,80 5,00 

ERVA MATE arroba 23,91 -0,5% -1,9% -1,9% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 08/11/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 08/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.732,25 3,89% -1,30%
Boi gordo (2) 267,85 1,23% 4,18%
Café (3) 1.254,32 -0,88% -0,16%
Algodão (4) 606,42 0,35% 1,96%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 08/11/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 08/11/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 199,65 -3,90 -4,3% -0,8%
mar/22 202,45 -3,95 -4,3% -0,9%

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. 

103.500 105.550 105.616 103.412 104.824 104.781

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

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

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

BOI GORDO - R$/arroba  

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

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

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

29/10 01/11 03/11 04/11 05/11 08/11

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

08/11 R$ 320,50 /grama +0,79%

DÓLAR COMERCIAL
Alta: 0,33% Var. novembro: -1,86%

Compra R$ 5,540
Venda R$ 5,541

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,31% Var. novembro: -1,43%

Compra R$ 5,5621
Venda R$ 5,5627

DÓLAR PARALELO
Estável Var. novembro: -1,52%

Compra R$ 5,42
Venda R$ 5,82

DÓLAR TURISMO
Estável Var. novembro: -1,53%

Compra R$ 5,42
Venda R$ 5,80

EURO
Alta: 0,62% Var. novembro: -1,10%

Compra R$ 6,4448
Venda R$ 6,4477

EURO TURISMO
Alta: 0,30% Var. novembro: -1,17%

Compra R$ 6,18
Venda R$ 6,74  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0492
Libra esterlina R$ 7,54
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,20
Libra esterlina 0,74
Euro 0,86

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/21 116,55 -0,32 -2,7% 8,0%
mar/22 113,29 0,05 -1,5% 6,1%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 36.432,22 +0,29
Londres 7.300,40 -0,05
Frankfurt  16.046,52 -0,05
Tóquio 29.507,05 -0,35
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Agência Brasil
O Índice Geral de Preços ‒ Dis-

ponibilidade Interna (IGP-DI) avan-
çou 1,60% em outubro, após que-
da de 0,55%, no mês anterior. O 
indicador acumula alta de 16,96% 
no ano e de 20,95% em 12 meses.

No mesmo mês do ano pas-
sado, o índice apresentou alta de 
3,68% e acumulava elevação de 
22,12% em 12 meses. Os dados 
foram divulgados hoje (8), pelo 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV).

O IGP-DI é a média dos índi-
ces de preços ao produtor (IPA), 
ao consumidor (IPC) e de custo da 
construção civil (INCC). Segundo 
o instituto, o indicador revela as 
fontes de pressão inflacionária e a 
evolução dos preços de produtos 
e serviços mais relevantes para os 
três grupos.

De acordo com o coordena-
dor dos Índices de Preços, André 
Braz, a inflação ao produtor acele-
rou em seus três estágios de pro-
cessamento. “Os avanços regis-
trados nos preços do minério de 
ferro (-22,11% para 4,29%), do 

óleo Diesel (0,60% para 10,24%) 
e da gasolina (1,20% para 6,62%) 
foram os grandes destaques em 
cada um dos três grandes grupos 
do IPA”.

IPA
Também em outubro, o Índi-

ce de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA) registrou elevação de 1,90%, 
o que representa mudança em re-
lação a setembro, quando houve 
queda de 1,17%.

A taxa do grupo bens finais 
subiu de 1,26% em setembro para 
1,47% nesse mês. Neste caso, se-
gundo o Ibre, o principal respon-
sável pela elevação foram os com-
bustíveis para o consumo, cuja 
taxa saiu de 1,47% para 5,78%. Já 
o índice de bens finais, que resul-
ta da exclusão de alimentos in na-
tura e combustíveis para o consu-
mo, avançou 0,99% em outubro, 
no mês de setembro o índice su-
biu 1,15%.

O grupo bens intermediários 
teve alta significativa, subiu de 
1,91% em setembro para 3,47% 
em outubro. O avanço de 1,87% 
para 9,39% no subgrupo combus-

tíveis e lubrificantes para a produ-
ção pesou no resultado. O índice 
de bens intermediários, calculado 
após a exclusão de combustíveis 
e lubrificantes para a produção, 
também subiu em outubro. A taxa 
ficou em 2,57%, enquanto no mês 
anterior foi 1,91%.

As matérias-primas brutas fo-
ram outro segmento que teve va-
riação relevante. Em setembro, 
teve queda de 5,75%, mas em ou-
tubro subiu 0,75%. Contribuíram 
para este resultado os movimentos 
do minério de ferro (-22,11% para 
4,29%), cana-de-açúcar (1,45% 
para 3,59%) e café em grão (7,83% 
para 11,95%). Em contrapartida 
houve quedas nas taxas dos bovi-
nos (-2,69% para -7,71%), da man-
dioca/aipim (6,71% para 2,90%) e 
das aves (1,72% para 0,37%).

IPC
O Índice de Preços ao Consu-

midor (IPC) subiu 0,77%, em outu-
bro. O percentual é menor que o 
do mês anterior, quando teve alta 
de 1,43%. De acordo com o Ibre, 
cinco das oito classes de despe-
sas componentes do índice apre-

sentaram recuo nas suas taxas de 
variação: habitação (2,59% para 
0,37%), educação, leitura e recrea-
ção (2,90% para 1,57%), alimenta-
ção (1,09% para 0,88%), transpor-
tes (1,50% para 1,31%) e despesas 
diversas (0,30% para 0,28%). Nes-
tas classes de despesas, chamou 
atenção o comportamento da ta-
rifa de eletricidade residencial 
que saiu de 8,52% para 0,06%, da 
passagem aérea de 22,70% para 
9,97%, das frutas de 4,94% para 
0,46%, da gasolina de 3,38% para 
2,73% e dos serviços bancários de 
0,27% para 0,05%.

Outros grupos tiveram alta 
como vestuário (0,28% para 
0,81%), saúde e cuidados pes-
soais (0,14% para 0,25%) e co-
municação (0,39% para 0,44%). 
Contribuíram para o aumento os 
avanços nos calçados de 0,37% 
para 1,32%, nos artigos de higie-
ne e cuidado pessoal, que saíram 
de queda de 0,01% para eleva-
ção de 0,56% e da tarifa de te-
lefone residencial, de 0,38% para 
5,07%.

O núcleo do IPC registrou 
taxa de 0,44% em outubro, um pe-

queno recuo na comparação com 
o mês anterior, quando registrou 
taxa de 0,46%. “Dos 85 itens com-
ponentes do IPC, 28 foram exclu-
ídos do cálculo do núcleo. Destes, 
17 apresentaram taxas abaixo de 
0,08%, linha de corte inferior, e 
11 registraram variações acima de 
1,26%, linha de corte superior”, in-
formou o FGV.

O índice de difusão do IPC, 
que mede a proporção de itens 
com taxa de variação positiva, 
ficou em 71,94%. O percentual 
representa 6,46 pontos percen-
tuais acima do verificado em se-
tembro, quando o índice atingiu 
65,48%.

INCC
A alta do Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC) fi-
cou em 0,86%. No mês de setem-
bro a taxa foi 0,51%. Na passagem 
do mês anterior para outubro, os 
três grupos componentes do in-
dicador mostraram variações. Os 
materiais e equipamentos saíram 
de 0,71% para 1,92%, serviços de 
0,35% para 0,47% e a mão de obra 
de 0,37% para estabilidade.

Inflação medida pelo IGP-DI sobe 1,60% em outubro
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Para adoção 
com amor

Contato  41 99917 2165

São 4 fi lhotes de uma cadelinha 
que abandonou seus pequenos, na 

capela do bairro São Luiz. 
Estão sendo amamentados com 
leite pasteurizado, estão bem mas 
precisam de um lar, pois não podem 
fi car ao relento, estão com apenas 
alguns dias e são de pequeno porte.

Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem 

(8) que o mercado digital é fundamental no processo de 
modernização do Mercosul para ampliar a capacidade 
de resposta a novos arranjos de integração global. “Te-
mos que incluir essa pegada digital”, disse, sobre criar um 
mercado atraente e moderno para os negócios.

Guedes falou na abertura do seminário O Papel do 
Mercosul na Promoção do Comércio Eletrônico Trans-
fronteiriço e na Construção do Mercado Digital Regional, 
um evento virtual promovido pela presidência pro tempo-
re do Brasil no bloco, em parceria com a Comissão Econô-
mica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Segundo o ministro, os países do Mercosul tiveram 
uma visão antecipatória na criação do bloco em 1991, 
para melhorar a competitividade de seus mercados, mas 
acabaram “perdendo um pouco” na corrida global em ra-
zão de “arranjos obsoletos”. Para Guedes, há, agora, uma 
nova oportunidade de relançamento das plataformas do 
bloco incluindo o mercado digital. “Já estamos saindo da 
pandemia [de covid-19] e continua em ritmo acelerado o 
crescimento dessa dimensão digital”.

O Mercosul completa 30 anos em 2021. O bloco é 
composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e ou-
tros países associados.

Agência Brasil
Até o dia 20 de dezem-

bro os interessados em 
comprar a casa própria ou 
unidades comerciais po-
derão ir à página da Cai-
xa Econômica Federal (Cai-
xa) na internet, e por meio 
da Venda Online de Imóveis 
Caixa, ver a oferta de milha-
res de imóveis de proprie-
dade da instituição para 
venda direta, com condi-
ções especiais de desconto 
e de financiamento.

Segundo a Caixa, es-
tão sendo ofertados imóveis 
em todas as regiões do país, 
com valores abaixo dos pre-
ços de mercado. As unida-
des estão livres de pendên-
cias para o comprador, com 
o banco quitando dívidas 
como condomínio e Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) pendentes até a data 
da compra.

Ao escolher o imóvel 
desejado, o interessado deve 
apresentar um lance a partir 
do preço mínimo mostrado 
na página. Será considera-
da vencedora a proposta de 
maior valor no momento em 
que o cronômetro for zera-
do. O vencedor será avisado 
do resultado por e-mail.

Corretores credencia-
dos pela Caixa poderão in-
termediar a venda. No caso 
de financiamento, o negócio 
poderá ser contratado por 
meio de um correspondente 
bancário Caixa Aqui, bastan-
do o cliente escolher as op-
ções ao preencher a propos-
ta. A comissão ao corretor 
será paga pelo banco. A lista 
dos intermediadores habili-
tados está disponível no site 
Imóveis Caixa.

Dependendo da renda 
do cliente e do valor do imó-
vel, o comprador pode finan-

ciar o imóvel com linhas que 
operem recursos do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), incluindo o 
Programa Casa Verde Ama-
rela ou com as linhas do Sis-
tema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE).

Em relação ao SBPE, 
até 100% do valor do imó-
vel poderá ser financiado 
com prazo de até 35 anos. 
Quem optar por essa moda-
lidade poderá escolher qua-
tro linhas de crédito: Taxa 
Referencial (TR), Poupan-
ça Caixa (linha operada com 
recursos da caderneta de 
poupança), linha corrigida 
pela inflação oficial pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) e 
taxa prefixada (definida na 
assinatura do contrato e que 
não varia). O cliente pode-
rá identificar a opção mais 
adequada ao perfil.

Para enquadrar-se no 
Programa Casa Verde Ama-
rela com recursos do FGTS, 
o comprador deve ter renda 
familiar de até R$ 7 mil. O 
programa financia imóveis 
com valor de compra e ven-
da de até R$ 264 mil, com 
taxas nominais entre 4,25% 
e 7,66% ao ano e tarifa de 
1,5% sobre o valor do finan-
ciamento. A partir do próxi-
mo dia 16, poderá ser finan-
ciado até 100% do valor de 
compra e venda, limitado a 
90% do valor de avaliação, 
no caso dos imóveis perten-
centes à Caixa.

Em todas as modalida-
des, o cliente poderá usar o 
saldo da conta do FGTS para 
abater o valor financiado. A 
possibilidade será permitida 
desde que o cliente esteja de 
acordo com as condições le-
gais para retirar recursos do 
Fundo de Garantia.

Ministro diz que 
mercado digital é 
importante para 
modernizar Mercosul

Guedes falou na abertura do seminário O Papel do Mercosul 
na Promoção do Comércio Eletrônico Transfronteiriço e na 
Construção do Mercado Digital Regional

WILSON DIAS/AGENDA BRASIL

Caixa vende imóveis pela internet 
até o dia 20 de dezembro

Corretores credenciados pela Caixa poderão intermediar a venda

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL



 A elevação de sua inteligência será 
evidente neste dia em que os astros 
estarão favoráveis a você. Todavia, 
deverá evitar atritos e discussões 
e tudo que possa de algum modo, 
prejudicá-lo, física, mental e moral-
mente.

Dia em que fará muitas relações, 
mas poucas amizades sinceras e le-
ais. Por outro lado, é bom ir se pre-
cavendo, pois a partir de amanhã, 
entrará em uma desfavorável e di-
fícil. Se você pretende se associar a 
alguém,  o dia  é ideal.

Momento em que deverá tomar cui-
dado com estranhos, novas amiza-
des, vizinhos e pessoas que não são 
de sua inteira confi ança. Só viaje se 
for de muita necessidade. Evite ex-
cessos. Você poderá encontrar boas 
soluções para os seus problemas.

Ótimo dia para obter a colabora-
ção de outras pessoas para mu-
dar a sua vida para melhor. Contu-
do, seja mais determinado e evite 
a precipitação. Ótimo ao trabalho, 
aos contatos sociais, às novas ami-
zades e ao amor.

Dia em que receberá o auxílio de 
pessoas de posição superior. Sua 
moral deverá ser exaltada, bem 
como suas qualidades mentais e 
profi ssionais. Todavia, cuide bem 
do seu dinheiro e fale somente a 
verdade.

Novos planos para sua elevação de 
cargo e de conhecimentos profi s-
sionais deverão ser estudados ago-
ra. O dia promete ser positivo tam-
bém em tudo o que tiver de pensar 
de mais sério, e para solução de 
problemas que possam estar lhe 
afetando há algum tempo.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Dia em que deverá tomar muito 
cuidado com escritos e ao assumir 
compromissos. Verifi que antes suas 
condições. A saúde, nesta fase, ne-
cessita de maior atenção, bem como 
o campo profi ssional social.

Livre-se de suas preocupações to-
mando atitudes positivas para solu-
cioná-las. O dia se apresenta positivo 
aos negócios arriscados e as empre-
sas precipitadas. Os astros estarão 
regendo hoje as atividades artísticas.

Procure métodos originais para con-
seguir o que lhe parece difícil, se-
jam os objetivos fi nanceiros ou de 
ordem doméstica. Lembre-se que 
os bons resultados dependem da 
maneira como você resolve os seus 
problemas.

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

Sua irritação não solucionará pro-
blema algum. Dia que deverá 
prestar mais atenção em tudo que 
fi zer, pois está predisposto a ter 
aborrecimentos e prejuízos. Sua 
personalidade se exaltará, bem 
como   as  chances  de sucesso 
profi ssional.

Dia dos mais afortunados. Realiza-
rá boa parte de seus sonhos, an-
seios e desejo e viverá momentos 
felizes ao lado da pessoa amada 
e dos familiares. Se estudante, as 
provas e exames serão realizadas 
de modo mais fáceis.

Você estará mais interessado pelo 
ocultismo ou experiências intelec-
tuais. Fluxo astral dos mais propí-
cios a todos os seus interesses ma-
teriais e profi ssionais. Esforce-se o 
mais que puder que conseguirá 
realizar todos os seus anseios.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPOPRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR
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Golfinhos bebem leite
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Muitos não se dão conta, mas o GOLFI-
NHO é um MAMÍFERO marinho. Seu RI-
TUAL de reprodução acontece na prima-
vera, quando o MACHO corteja a FÊMEA. 
Depois de fecundada, ela passa por uma 
GESTAÇÃO de 10 a 12 meses e conta com 
outras fêmeas do mesmo GRUPO na hora 
do NASCIMENTO. Quase sempre ela dá à 
luz um só BEBÊ. Diferentemente dos hu-
manos, a primeira parte do CORPO a sair 
durante o parto é o RABO. Essa é uma 
forma de prevenir que a CRIA se afogue. 
A mãe leva o recém-nascido até a super-
fície para que tome ar pela primeira vez e 
depois o alimenta com seu leite. Aliás, o 
leite MATERNO é seu principal ALIMEN-
TO até os seis meses de vida, quando pas-
sa a comer também pequenos peixes.



Ricardo Rocha

Artigo
O aumento de taxas estaduais: não é hora de ampliar os valores no Paraná
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Mais uma vez, a sociedade paranaense 
acompanha uma importante discussão sobre 
decisões fundamentais que afetarão direta-
mente a economia, as atividades diárias de 
custas judiciais e extrajudiciais e o bolso de 
famílias, empresas e profissionais do nosso 
Estado, com a proposta que prevê o aumento 
das taxas dos cartórios do Paraná e também 
as taxas da Justiça Estadual. Com relação às 
taxas dos cartórios, o pedido foi encaminha-
do pela Associação dos Notários e Registra-
dores do Estado do Paraná (Anoreg-PR), está 
sendo analisado pelo Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR) e poderá ser encaminhado à 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) para 
votação nas próximas semanas.

Se encaminhado, o pedido chega à Alep 
cerca de um ano depois da Assembleia para-
naense já ter aprovado um aumento médio 
de 15% nas taxas de cartório do Estado, em 
um período, como é sabido por todo o país 
e o mundo, de intensa fragilidade econômi-
ca. Na solicitação de novos valores propos-
tos pelos cartorários, os aumentos nos ser-
viços ultrapassam, em alguns casos, 300% 
no valor. Uma proposta que, pela magnitude, 
se mostraria efetiva e urgente frente a uma 
apresentação transparente do desequilíbrio 
ou desgaste financeiro vivido pelos cartórios 

do Paraná, bem como de um projeto de al-
teração matemática dos benefícios das taxas 
aos cartórios de diferentes portes, o que, na 
prática, não ocorreu.

A alegação é de que o pedido de aumen-
to se daria em virtude da sobrevivência dos 
pequenos cartórios, que representam cer-
ca de 80% das repartições do país e se en-
contram com dificuldades de ordem econô-
mica. Do outro lado, temos os demais 20% 
dos órgãos judiciais, responsáveis pelo reco-
lhimento de milhões de reais. De que forma, 
então, esse aumento auxiliaria no equilíbrio 
financeiro da maioria das repartições, se am-
bos teriam ampliação de receitas do mesmo 
modo, já que a fórmula aplicada continua a 
mesma e o aumento beneficiaria a todos, e 
não somente aos 80% dos cartórios extraju-
diciais deficitários? Seria realmente um au-
mento nas taxas a real solução para resolver 
essa disparidade ou estaríamos apenas so-
brecarregando os paranaenses com aumen-
tos em taxas e ampliando as arrecadações 
àqueles que já as têm?

Frente ao que já foi exposto à socieda-
de paranaense, somos enfáticos em afirmar 
que não. Se na proposta encaminhada não 
há mudança ou melhoria na forma de servi-
ço, se não há atualização de sistema, não en-

tendemos a justificativa do aumento de taxas 
para o cidadão e para os setores produtivos. 
Para termos uma ideia desse impacto, na 
nova tabela proposta pela Anoreg-PR, o valor 
mínimo de escrituras públicas muda de R$ 
273,00 para R$ 399,00, já para a incorpo-
ração ou constituição de condomínio, que é 
obrigatório para edifícios novos, o valor mu-
daria de R$ 217,00 para R$ 1.254,00. Com 
essa aprovação, poderíamos tornar o Paraná 
o Estado mais caro do Brasil nas chamadas 
custas iniciais. Não queremos esse título em 
meio ao enfrentamento de uma pandemia se-
vera, a qual ainda estamos enfrentando e ten-
tando superar as consequências financeiras, 
operacionais e humanas. Nosso Estado pas-
saria a ter um “Custo Paraná” a mais nos em-
preendimentos imobiliários, para os diversos 
setores empresariais e para os nossos cida-
dãos, em um momento em que falamos de 
empreendedorismo, fomento a novos negó-
cios e necessidade de redução de custos para 
as pessoas. Poderemos vir a perder novos in-
vestimentos no nosso Estado.

É também pela sensibilidade ao momen-
to que vivemos que consideramos a proposta 
de aumento das taxas dos cartórios no Para-
ná inoportuna, superficial e inútil. Não com-
preendemos que a situação seja discutir o 

congelamento de taxas no país ou no Esta-
do, mas sim, de democratizar as razões pelas 
quais esse aumento se faria tão necessário 
atualmente e em sua discussão transparente, 
profunda e ampla.

Nosso Conselho profissional é um ór-
gão de defesa dos interesses sociais e, por 
essa ciência e compromisso, seguimos vigi-
lantes em nos posicionarmos sobre propos-
tas e decisões que impactam diretamente a 
sociedade que estamos inseridos. Precisa-
mos considerar os riscos e as justificativas 
das propostas, as quais, se aprovadas por lei, 
poderão não só ampliar discrepâncias econô-
micas, mas também, sobrecarregar a socie-
dade com encargos.

Posicionamo-nos frontalmente contrá-
rios a este aumento e pedimos aos parlamen-
tares da Assembleia Legislativa do Paraná, 
caso a proposta seja encaminhada para vo-
tação, que considerem e reflitam sobre o im-
pacto desta aprovação para a sociedade pa-
ranaense neste momento.

Presidente do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
do Paraná (Crea-PR)

Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla

Artigo
Em tudo, a esperança

A primeira semana da COP-26 encer-
rou-se, foram alguns dias de muitas sur-
presas para todos os lados, os principais 
líderes mundiais apenas discursando, mos-
trando que “naquele ambiente”, eles todos 
se dizem amigos, mas que no fundo nem to-
dos são amigos do mesmo modo e intensi-
dade, pelo menos abraçaram a ideia de que 
viver sem esperança alguma é simplesmen-
te desoladora, esses mesmos líderes mes-
mo que a contragosto estão aprendendo 
que no mundo existem muitas opiniões di-
ferentes das suas, que esse mundo aparen-
temente ignorante para eles, possui muitos 
peritos em questões climáticas, do meio am-
biente, da vida como um todo; por outras 
palavras, possuem em sua história pessoal, 
assim como em sua ancestralidade, uma sa-
bedoria e experiência que nenhuma univer-
sidade no mundo ensina, são essas pesso-
as que lhes mostram por onde se começar.

Bem ao contrário das doces expressões 
que os principais líderes mundiais tentaram 
demonstrar, a esperança continua a sua jor-
nada incansavelmente, ela se move mesmo 
que de maneira silenciosa, pois ela apesar 
de ser esperança viva, ela não tem aquela 
visão idealista das pessoas, sabe que mui-
tas dessas pessoas, há tempos deixaram de 
prestar atenção ao ser humano, fugiram de 
seus compromissos, que abraçaram outros 
ideais que nada edificam o lado humano em 
relação ao ambiente. A COP-26 tem revela-
do assim muitas Cassandras, isto é, aquela 
personagem da mitologia grega que foi fun-
damental, pois ela dia e noite alertava sua 

família, bem como a população de Tróia de 
que os gregos estavam chegando e acaba-
riam com a cidade, bem como com as pes-
soas, não deu outra: assim também nós es-
tamos rodeados de novas Cassandras; dessa 
vez todas em uníssono.

As Cassandras de hoje, amparadas por 
visões de uma realidade impiedosa e que 
não só elas observam, nos dizem que se o 
mundo continuar nesse ritmo, dentro de 
pouco tempo teremos uma realidade insus-
tentável, cujas consequências afetarão aqui 
e acolá, todos sem distinção. A gravidade do 
mundo também nos diz que não basta ape-
nas ter a instrumentalidade necessária para 
pôr ordem na Casa Comum, mas que é pre-
ciso também mudar a relação com essa Casa 
Comum; os males produzidos pela espécie 
humana são públicos e notórios, daí a ne-
cessidade em enfrentá-los de modo também 
público, as vozes ativas que estão claman-
do por mudanças em todos os setores sa-
bem bem que não possuem receitas infa-
líveis para debelar a policrise; quando da 
participação dos líderes mundiais, estes evi-
taram tocar naqueles pontos que sobrema-
neira apoiam ferrenhamente.

Somente os humanos podem dar uma 
resposta à altura do que está acontecendo 
no Planeta, o que foi provocado pelo ho-
mem, deverá ser pelo próprio homem, sana-
do, sem meias palavras, nas entrelinhas da 
COP-26 fica claro que é hora de parar com 
a destruição, é chegada a hora de adquirir 
uma consciência planetária de que o declí-
nio da saúde do meio ambiente é fato con-

sumado que afeta tudo ao seu redor, mas 
que pode ser revertido. Nunca houve em 
qualquer país um desenvolvimento absolu-
to, sempre houve falhas, ora mais, ora me-
nos, é preciso que se pare com certas ideias 
equivocadas de que amanhã ou depois sere-
mos plenamente desenvolvidos em todos os 
sentidos, que tudo vai funcionar bem, por 
mais que se tenha os aparatos necessários 
não vamos atingir tal meta, isso por que so-
mos apenas humanos e aos humanos com-
pete cuidar muito bem da sua única Casa.

Fala-se muito hoje em negociação, mui-
tas reuniões inúteis para se analisarem os 
prós e os contras de cada nação ao assumi-
rem seus compromissos perante a COP-26, 
pois essas têm os seus projetos particulares, 
resultando que absolutamente nenhuma na-
ção quer ficar por baixo; mas de antemão 
constata-se que o meio ambiente em ge-
ral não faz negociação e muito menos reu-
nião com o ser humano para prover esse de 
ar, água, terra e tantas outras benesses que 
nos oferece, apesar da fraqueza humana em 
perceber, ver e raciocinar a longo prazo, no-
ta-se que a natureza é generosa mesmo nas 
piores crises que ela enfrenta. Interessan-
te também perceber que aquela responsa-
bilidade que falta aos humanos, não falta 
na Mãe Terra, por motivos que desconhe-
cemos, ela à sua maneira se preocupa co-
nosco, é paciente; no fundo ela acredita que 
uma hora ou outra vamos mudar.

Bioeticamente, entramos na semana 
derradeira da COP-26, essa reunião assim 
como as suas antecessoras, já constataram 

que “tudo o que é sólido desmancha-se no 
ar”, pois a posição que o ser humano ocu-
pa no Planeta Terra não é das mais confor-
táveis, ocidente e oriente pagam um preço 
muito alto pelo caminhar sem precaução 
e muito menos responsabilidade. Os re-
sultados da primeira semana da COP-26 
são incertos, muitas promessas e juras de 
amor pela conservação do Planeta não fal-
taram, mas todos sabem que apenas pala-
vras não resolverão as nossas reais neces-
sidades conservacionistas, é preciso muito 
mais do que discursos inflamados; as dele-
gações enviadas a Glasgow não têm planos 
a curto, médio e longo prazo e se os tem, 
sentem muitas dificuldades em implementá-
-los pois como dito acima todos os interes-
ses envolvidos nas infraestruturas em an-
damento serão afetados de um modo ou de 
outro; sendo assim aos que estão do lado de 
fora resta-lhes a esperança para que a cons-
ciência de todos ali reunidos seja iluminada.

Rosel Antonio Beraldo, mora em Verê-PR, é 
Mestre em Bioética pela PUCPR, Graduado 
em Teologia pelo ISTA-BH e Especialista em 
Filosofia pela PUC-PR; Anor Sganzerla, de 
Curitiba-PR, é Doutor e Mestre em Filosofia, 
Graduado em Teologia pelo Instituto 
Teológico São Paulo, é professor titular de 
Bioética na PUCPR
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Roubo de 
carteira

Um idoso, de 83 
anos, que reside em Re-
aleza, acionou a Polí-
cia Militar, no último do-
mingo, após ter a sua 
carteira roubada. Ele in-
formou que estava com-
prando peixes de um co-
nhecido seu, que levou 
a sua carteira, contendo 
R$ 3.800,00 em dinhei-
ro. Durante as buscas, o 
suspeito foi localizado e 
reconhecido pela vítima 
e também por uma tes-
temunha do roubo. No 
assoalho do veículo do 
acusado, os policiais en-
contraram R$ 250,00. O 
preso e o dinheiro foram 
entregues na Delegacia 
da Polícia Civil para as 
devidas providências

Preso com 
maconha 

Durante patrulha-
mento na manhã de do-
mingo pelo bairro Lapa, 
em São Jorge D’Oeste, 
a Polícia Militar revistou 
cinco rapazes, que esta-
vam reunidos num pon-
to de ônibus. Os poli-
ciais encontraram, no 
bolso dianteiro esquer-
do da calça de um dos 
suspeitos, uma cartei-
ra de cigarros contendo 
32,4 gramas de maco-
nha. Ele foi encaminha-
do para a confecção 
de um Termo Circuns-
tanciado. Já os demais 
abordados foram orien-
tados e liberados. 

Recuperação de 
motoneta

A Polícia Militar re-
cuperou domingo na li-
nha Sarandi, em Santa 
Izabel D’Oeste, uma mo-
toneta Honda Biz, que ti-
nha sido furtada em Re-
aleza. Próximo da moto, 
os policiais encontraram 
uma mochila preta, con-
tendo em seu interior 
algumas roupas e 445 
gramas de maconha. A 
motoneta, a droga e de-
mais objetos apreendi-
dos foram entregues na 
Delegacia da Polícia Civil 
para as providências ca-
bíveis ao fato.

Mulher é presa
A Polícia Militar 

prendeu uma mulher, no 
último fim de semana, 
no bairro Sagrada Famí-
lia, em Dois Vizinhos. Ha-
via um mandado de pri-
são contra ela, expedido 
pela Vara Criminal de La-
ranjeiras do Sul. A mu-
lher, que é acusada de 
lesão corporal, foi entre-
gue na Delegacia da Polí-
cia Civil, estando à dispo-
sição da Justiça.  

Polícia Militar encerra festa 
rave em Pato Branco

Após reclamações por perturbação do sossego, através do te-
lefone 190, a Polícia Militar orientou o organizador de uma festa 
rave, que estava sendo realizada na tarde de sábado no bairro Ae-
roporto, em Pato Branco. Como houve novas denúncias, os poli-
ciais retornaram ao local e encerraram a festa.

Segundo a Polícia Militar, a festa rave reuniu cerca de 200 pes-
soas, com o organizador possuindo a liberação para o evento. Com 
isso, ele foi somente orientado nas primeiras reclamações sobre 
perturbação do sossego. No entanto, outras três pessoas voltaram 
a reclamar do barulho e resolveram representar contra o organiza-
dor da festa. Desta forma, as equipes policiais retornaram ao local 
e informaram o organizador do evento sobre a representação, sen-
do apreendida uma caixa de som. Ele colaborou com o trabalho po-
licial e compareceu à sede do 3º BPM, onde foi confeccionado um 
Termo Circunstanciado.  Conforme a Polícia Militar, através do Ter-
mo Circunstanciado é marcada uma audiência com as partes (autor 
e vítimas) para que perante o Poder Judiciário entrem em acordo. 
A caixa de som será entregue no Fórum na data da audiência. (AB)

A Polícia Militar realizou na úl-
timo sexta-feira, em todo o Paraná, 
a Operação Fecha Quartel IV. Equi-
pes do 3º BPM de Pato Branco e da 
6ª Companhia da Polícia Rodoviá-
ria Estadual (PRE) apreenderam 147 
caixas de vinho argentino, dando 
um prejuízo superior a R$ 200 mil 
aos contrabandistas. Também foram 
apreendidas drogas em Pato Branco 
e São Jorge D’Oeste.

Por volta das 22h45, a equipe 
da 6ª Companhia realizava aborda-
gens no posto policial de Mariópolis, 
na PRC-280, quando mandou parar 
um Fiat/Palio, conduzido por um ra-
paz, de 25 anos. 

Durante buscas no interior do 
veículo, os policiais encontraram 
uma bucha de maconha e um rá-
dio transmissor, em pleno funcio-
namento, desconfiando de que o ra-
paz estaria  fazendo  o  trabalho   de    
batedor. 

Os policiais solicitaram o apoio 
da Rocam do 3º BPM, que no des-
locamento para o local abordou um 
Peugeot/furgão no pátio de um pos-
to de combustíveis às margens da 

PRC-280, em Pato Branco. O veículo, 
ocupado por dois homens, de 29 e 
34 anos, estava carregado com 147 
caixas de vinho argentino, de diver-
sas marcas.  

Os dois ocupantes do Peugeot e 
o motorista do Palio forma detidos 
pelos policiais. Eles vão responder 
pelo crime de descaminho, confor-
me o Artigo 334 do Código Penal. Já 

o vinho apreendido foi encaminhado 
ao órgão competente.

Drogas
Uma equipe da Polícia Militar 

durante o cumprimento de um man-
dado judicial, sexta-feira à noite, no 
bairro Mané Garrincha, em São Jor-
ge D’Oeste, contou com o auxílio de 
um cão farejador para realizar bus-

cas na residência do procurado pela 
Justiça. No telhado da casa dele, fo-
ram encontradas 63,8 gramas de 
maconha e uma faca com resquícios 
do entorpecente.

O rapaz, de 28 anos, foi preso 
em flagrante por tráfico de drogas. 
Ele foi encaminhado à Delegacia 
da Polícia Civil, juntamente com a 
maconha, estando à disposição da  
Justiça. 

Em Pato Branco, a Polícia Mi-
litar fez a abordagem num bar lo-
calizado no bairro Planalto. Duran-
te as buscas no estabelecimento, 
foram encontradas 19 porções de 
cocaína. Uma mulher, de 45 anos, 
proprietária do bar, foi presa por 
tráfico de drogas. Ela foi entregue, 
juntamente com a droga, na Dele-
gacia da Polícia Civil para as devi-
das providências.

Já durante uma blitz de trânsito, 
em Pato Branco, foram retidas seis 
motocicletas. Os policiais aplicaram 
as notificações cabíveis, dentre elas, 
por débitos na documentação e não 
possuir Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH). (AB)

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Um acidente no último domin-
go, por volta das 18h50, na rua Ab-
dul Phlomann, bairro Aeroporto, em 
Francisco Beltrão, causou a morte de 
um cadeirante e deixou outras três 
pessoas feridas. Um Voyage capotou 
após atingir um homem, de 56 anos, 
que estava conduzindo uma cadeira 
de rodas motorizada.

O cadeirante morreu no local 
do acidente. Ele estava acompanha-
do da sua mulher, que não se feriu, 
mas entrou em estado de choque e 
foi encaminhada para receber cuida-
dos médicos.

Segundo a Polícia Militar, no 
Voyage estava uma mulher, de 19 
anos, e dois rapazes, ambos de 22 
anos. Os três feridos foram socor-
ridos pelo Corpo de Bombeiros e 

Samu e receberam cuidados médi-
cos na Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA).

Pelo que foi levantado pela im-
prensa de Francisco Beltrão, o ca-

deirante que morreu foi identificado 
como Gilmar Pellegrini. A Polícia Ci-
vil e um perito do Instituto de Cri-
minalística fizeram o levantamento 
do acidente. Posteriormente, o cor-

po de Gilmar foi encaminhado para 
necropsia no Instituto Médico Legal 
(IML) de Francisco Beltrão e liberado 
para seus familiares providenciarem 
o velório e o sepultamento. 

Cadeirante morre após ser atingido 
por veículo em Beltrão

IvânIa Bonatto/DIárIo Da Informação/tv Beltrão

Um Voyage 
capotou após 
atingir o 
cadeirante

Apreensão  de vinho e drogas na Operação Fecha Quartel IV

A carga de vinho foi apreendida na PRC-280, em Pato Branco

DIvulgação
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31ª rodada
Terça-feira
Grêmio	 	 x	Fluminense	(21h30)

Quarta-feira	
Athletico-PR	 x	Ceará	(18h30)
Atlético-MG	 x	Corinthians	(19h)
Santos		 	 x	Bragantino	(19h)
Palmeiras	 x	Atlético-GO	(20h30)
Juventude	 x	Internacional	(21h30)
Fortaleza	 x																																																																																											
São	Paulo	(21h30)
Sport	 	 x				América-MG	(21h30)

Quinta-feira
Flamengo	 x	Bahia	(19h)

Atlético-MG	 	 65	 30	 20	 5	 5	 47	 22	 25	
Palmeiras	 	 55	 30	 17	 4	 9	 47	 35	 12	
Flamengo	 	 53	 28	 16	 5	 7	 52	 26	 26	
Bragantino	 	 49	 31	 12	 13	 6	 47	 35	 12	
Fortaleza	 	 48	 30	 14	 6	 10	 39	 33	 6	
Corinthians	 	 47	 30	 12	 11	 7	 32	 26	 6	
Internacional	 	 44	 30	 11	 11	 8	 38	 31	 7	
Fluminense	 	 42	 30	 11	 9	 10	 29	 31	 -2	
Cuiabá	 	 39	 31	 8	 15	 8	 28	 29	 -1	
Ceará	 	 39	 30	 8	 15	 7	 28	 30	 -2	
Athletico-PR	 	 38	 30	 11	 5	 14	 36	 39	 -3	
América-MG	 	 38	 30	 9	 11	 10	 29	 31	 -2	
Atlético-GO	 	 37	 29	 9	 10	 10	 24	 28	 -4	
São	Paulo	 	 37	 30	 8	 13	 9	 23	 28	 -5	
Bahia	 	 36	 30	 9	 9	 12	 33	 39	 -6	
Santos	 	 35	 30	 8	 11	 11	 26	 36	 -10	
Sport	 	 30	 31	 7	 9	 15	 17	 28	 -11	
Juventude	 	 30	 29	 6	 12	 11	 27	 36	 -9	
Grêmio	 	 26	 29	 7	 5	 17	 25	 38	 -13	
Chapecoense	 	 14	 30	 1	 11	 18	 24	 50	 -26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P													J												V														E											D												GP											GC																		SG

O	jogo	Chapecoense	x	Flamengo	não	tinha	terminado	até	o	fechamento	dessa	edição	

tite	convoca	o	zagueiro	
Gabriel	Magalhães	

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, foi convo-
cado pelo técnico Tite para o lugar de Lucas Veríssimo, cor-
tado da Seleção Brasileira, que terá dois duelos pelas Elimi-
natórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.  Veríssimo foi 
desconvocado após o Benfica confirmar que o atleta será 
submetido a uma intervenção cirúrgica no joelho direito.

 No domingo (7), o zagueiro sofreu uma grave entor-
se no jogo contra o Braga pelo Campeonato Português. 
Segundo o clube, após a cirurgia ele passará por um perí-
odo prolongado de reabilitação e não voltará a jogar mais 
nesta temporada.

Esta é a primeira convocação de Gabriel, de 23 anos, 
para integrar a Seleção Brasileira. Na quinta-feira (11), o 
Brasil encara a Colômbia, em São Paulo, e no dia 16 en-
frenta a Argentina, fora de casa.

O técnico Tite ainda não se pronunciou sobre um 
possível substituto para a posição de Veríssimo. Na noi-
te de domingo, o treinador recepcionou os primeiros jo-
gadores que se apresentaram à concentração da Seleção 
Brasileira, em Guarulhos (SP). Entre eles, o meio-campis-
ta Philippe Coutinho, do Barcelona. O primeiro treino 
preparatório foi realizado segunda-feira, às 16h (horário 
de Brasília), no Centro de Treinamento do Corinthians. 
(Agência Brasil)

A equipe athleticana re-
tornou a Curitiba logo após 
a vitória por 2 a 0 sobre o 
Bragantino e já se prepa-
ra para enfrentar o Ceará, 
às 18h30 desta quarta-fei-
ra (10), no Estádio Joaquim 
Américo, pelo Campeonato 
Brasileiro. O primeiro treino 
ocorreu na manhã de segun-
da-feira (8)

As atividades iniciaram 
às 9h30, com exercícios vol-
tados à recuperação para os 
jogadores que atuaram por 
mais de 45 minutos na últi-
ma partida. Os demais atle-
tas assistiram a um vídeo 
preparado pela comissão 
técnica e seguiram para o 
campo.

Para o treinador Alber-
to Valentim, o time rubro-
-negro está de parabéns 
pelo futebol apresentado 
no triunfo sobre o Bragan-
tino. “É uma vitória muito 
importante para nossos ob-
jetivos no Brasileiro. No úl-
timo jogo, em casa, a equipe 
jogou bem e foi um pecado 
não termos vencido. Preci-
sávamos muito desses três 
pontos e gostei muito da 
equipe. Os jogadores estão 
de parabéns pela entrega e 
por tudo o que foi feito. Esta-
mos muito felizes”, afirmou.

Alberto também falou 
do sentimento do elenco 
rubro-negro sobre a parti-
da do ídolo Barcímio Sicu-

pira, que faleceu na tarde 
de domingo. “Ficamos mui-
to tristes. O Thiago Hele-
no, no vestiário, pediu uma 
oração para o Sicupira. O 
Athletico perdeu um gran-
de ídolo. Meus sentimentos 
à família e às pessoas mais 
próximas a ele. Tive o pra-
zer de conhecê-lo em 1996, 
como comentarista esporti-
vo, e encontrá-lo em outras 
oportunidades. É a perda de 
um grande ídolo, com uma 
grande história”, completou.

O último treinamento 
para o jogo diante do Cea-
rá será realizado na manhã 
desta terça-feira (9), no Jo-
aquim Américo. Com a vitó-
ria do último fim de sema-

na, o Athletico chegou aos 
38 pontos e está na 11ª co-
locação do Brasileirão. Já 
o Ceará, que também vem 
de vitória, tem um ponto a 
mais, sendo o 10º colocado. 
(Assessoria)

Furacão		vai	enfrentar	o	Ceará

A equipe do Azuriz, jogando no 
CT Gralha Azul pela semifinal do Sul-
-Brasileiro BG Prime Sub-12, aplicou 
uma goleada no time do Atlético Gaú-
cho, de Porto Alegre (RS), por 7 a 0. 
Com a vitória, o representante do Su-
doeste garantiu vaga na grande final 
da competição.

Jogando em casa, o Azuriz apre-
sentou um excelente entrosamento 
e poder ofensivo, não dando chances 
para o time gaúcho. Além de chegar na 
decisão, a equipe do Sudoeste, com os 
pontos somados das categorias Sub-12 
e Sub-13, também garantiu acesso à di-
visão principal do próximo ano.

O adversário da final ainda não foi 
definido. No entanto, o Azuriz segue 
treinando forte com o objetivo de con-
quistar o título do Sul-Brasileiro. (AB)

Azuriz	goleia	e	está	na	final	do	Sul-Brasileiro	Sub-12
Divulgação

O Azuriz venceu 
fácil o time 
gaúcho e quer 
o título da 
competição

Após a vitória por 4 a 
1 sobre o Guarapuava, fora 
de casa, pela Liga Paraná 
de Futsal 2021, o Pato Fut-
sal abre a semana focado na 
Taça Federação. Nesta ter-
ça-feira (9), às 20h, no Gi-
násio Deonisto Debona, em 
Chopinzinho, o time pato-
-branquense encara a ACEL.

Na segunda-feira (8), o 
Pato Futsal realizou traba-
lhos em dois períodos no 

Ginásio Dolivar Lavarda. 
Os treinos são comandados 
pelo treinador Jari da Ro-
cha, o Jarico. A expectativa 
para o confronto desta ter-
ça-feira é sobre o retorno do 
fixo André, que se recupera 
de lesão.

ACEL e Pato Futsal co-
meçam a decidir uma vaga 
na semifinal da Taça Federa-
ção. O jogo da volta será no 
próximo domingo (14), às 

19h, no Ginásio Dolivar La-
varda, em Pato Branco.

Em caso de uma vitória 
para cada lado ou dois em-
pates, a disputa segue para 
prorrogação no jogo da vol-
ta. Caso o jogo se encami-
nhe ao tempo extra, o Pato 
Futsal terá a vantagem do 
empate por ter obtido me-
lhor campanha em relação 
ao adversário na disputa da 
Série Ouro. Não haverá de-

cisão por pênaltis na Taça    
Federação.

Na atual temporada, 
Pato Futsal e ACEL se en-
frentaram uma vez. O con-
fronto foi disputado em 1 
de junho, no Ginásio Deonis-
to Debona, em Chopinzinho 
(PR), e terminou com vitória 
do Pato Futsal por 5 a 3. Fe-
lipinho, Diego Belém, Mazet-
to (dois) e André marcaram 
os gols do Pato. (Assessoria)   

Mauricio Moreira

Pato	Futsal	
e	ACEL	se	

enfrentaram	
uma	vez	
na	atual	

temporada

Pato Futsal encara ACEL pela 
Taça Federação
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Aluga-se Apartamento no Residen-
cial Ágape II na área central de Pato 
Branco!! Com 98.10 m² de área to-
tal: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Co-
zinha com churrasqueira Banheiro 
social, Área de serviço 2 elevado-
res 1 vaga de Garagem Ótimo aca-
bamento, (laminado e porcelana-
to) Área de lazer completa Salão 
de festas.  Playground com cam-
po de futebol. Fica situado ao lado 
da Prefeitura Municipal, próximo 
de mercado, hospital e uma qua-
dra da praça central e igreja Ma-
triz. Valor: 1.250,00+ condomínio 
(170,00). Maiores informações: Ma-
riely Corretora de Imóveis e Reali-
ze Correspondente Caixa, Creci 
32792. Contato: (46) 99105-8064. 
Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, 
Em frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício San 
Marino Rua Barão do Rio Bran-
co Centro. 01 suíte, 02 dormitó-
rios, sala, cozinha, Wc social, la-
vanderia, 02 sacadas 02 vagas de 
garagem por apartamento, Medi-
dor de Água e Gás individual, sa-
cada com churrasqueira e pon-
to de gás, plataforma de elevação 

para portadores necessidades es-
peciais, salão de festas com play-
ground, água quente em todos 
os ambientes, ponto de ar condi-
cionado em três ambientes. Creci 
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem no cen-
tro de Pato Branco R$ 900,00 
www.joaresbrasil.com.br  cre-
ci f 12.632. Fone:  46 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte Mo-
riah com 02 quartos, sacada sala 
com dois ambientes, cozinha, área 
de serviço, garagem para 01 veícu-
lo. www.joaresbrasil.com.br Cre-
ci f 12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Ederson Imóveis aluga apto com 
01 suíte + 02 quartos, ambiente 
social com sacada, cozinha sob 
medida, lavanderia, bwc e gara-
gem individual. Elevador e salão 
de festas.  Centro. R$ 1.300,00 + 
taxas. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br.
---------------------
Habitar aluga: Loft para Loca-
ção no Centro. Semimobiliado, 
com cama de casal e vaga de ga-
ragem. Aluguel: R$ 1.300,00 + 
taxa. Código: 891. Acesse  www.

habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Habitar aluga: Apartamento para 
Locação no Centro, Edifício Impera-
triz. 02 quartos, 01 suíte, e 01 vaga 
de garagem. Aluguel: R$ 1.750,00 
+ taxa. Código: 201. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Famex imobiliária aluga Aparta-
mento 502 B, localizado na Rua 
caramuru n° 370, centro, Ed Mon-
na Lisa, área privativa de 60,75  
m², sendo 01 cozinha, 01 sala de 
tv, 01 bwc social, 01 área de ser-
viço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga 
de garagem. Valor da locação R$ 
1.100 + taxas. Consulte-nos no 
site: https://www.famexempreendi-
mentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga aparta-
mentos Stúdios. Localizado na Rua 
Itacolomi n° 830, esquina com a 
Rua Caramuru, centro, área Priva-
tiva de  37,00 m², sendo 01 cozinha 
planejada, 01 bwc. Valor da loca-
ção R$ 1.100,00. Consulte-nos no 
site: https://www.famexempreendi-
mentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Aparta-
mento 702 A, localizado na Rua 
caramuru n° 370, centro, Ed Mon-
na Lisa, área privativa de 60,25 
m², sendo 01 cozinha, 01 sala de 
tv, 01 bwc social, 01 área de ser-
viço, 01 suíte, 01 quarto, 01 vaga 
de garagem. Valor da locação R$ 
1.100,00 + taxas. Consulte-nos no 
site: https://www.famexempreendi-
mentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 

Whats 99104-5445. CRECI J5858

Ederson Imóveis vende tríplex 
novo, alto padrão, com 03 suítes 
com sacada e ar condicionado, ba-
nheiros, ambiente social integrado 
com a cozinha, lavanderia e gara-
gem para 02 veículos, salão de fes-
tas com churrasqueira, linda vista, 
escritório, sacada e bwc. Terreno 
todo murado. R$ 875.000,00. Fi-
nancia. CRECI/PR 06596-J. Agen-
de uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - Vende apartamento novo no 
Edifício San Marino, contendo 01 
suíte com hidromassagem, mais 
02 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, sacada com churrasqueira, sa-
cada no quarto, 02 vagas de gara-
gem,  elevador, portão eletrônico, 
área total de 162,63m². Valor: R$ 
540.000,00, aceita casa de menor 
valor na região do Jardim Prima-
vera, Bortot, São Luiz e Sambuga-
ro. Faça-nos uma visita na rua Gua-
rani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou 
(46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br

--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - Vende apartamento no centro, 
contendo 01 suíte, mais 01 quar-
to, sala de estar e jantar, cozinha, 
área de serviço, sacada com chur-
rasqueira, 01 vaga de garagem, 

com 79m². Valor: R$ 480.000,00. 
Faça-nos uma visita na rua Gua-
rani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou 
(46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------
Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de apartamento no Edifício Mariê 
Mariê com 02 dormitórios, BWC so-
cial, sala de estar/jantar, cozinha, 
despensa, área de serviço, BWC 
serviço e vaga garagem.  Área to-
tal de 95,31m² e área privativa de 
73,24m². Valor de R$ 270.000,00. 
CRECI-PR: F-35689. Agende sua 
visita (46) 2604-1516 / 99108-
4250. Consulte outras opções: 
www.robertoimoveispb.com.br
--------------------
Vende-se Apartamento no Edifí-
cio Premium: 01 suíte com clo-
set, mais 02 suítes, 01 lavabo, sala 
de tv, sala de jantar, cozinha, sa-
cada com churrasqueira integra-
da, lavanderia, 02 vagas de ga-
ragem. Valor R$1.100.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende-se Apartamento no Edifí-
cio Beluno II: 02 quartos, 01 ba-
nheiro, 01 sala de tv/ jantar, co-
zinha, lavanderia, sacada com 
churrasqueira, 01 vaga de gara-
gem. Valor: R$ 350.000,00. Tele-
fone: (46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188 – E 
mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Quem compara, compra! 2 ba-
nheiros, 3 quartos, sala com va-
randa com churrasqueira e pia, 
uma  garagem, aquecimento a 
gás, no Centro.  Para morar ou 
para investir (já locado). Edif. Ta-
moio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo 
para mobiliar padrão luxo R$ 280 
mil. Suíte mais dois quartos, ba-
nheiro social, 2 garagens privati-
vas e individuais no Centro, Apar-
tamento de Face Oeste, Leste 
e Sul. Elevador, salão de festas, 
tudo isso por R$ 715.000,00.  tra-
tar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J 
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Par-
que do Som Suíte mais um quar-
to,  garagem privativa. Novo!  
Valor R$ 255.000,00. Tratar 
(46)98404-0568 Creci 1.530-J.  
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício 
Ana, localizado na Rua Aimoré es-
quina com Itabira.  Com 3 dormi-
tórios, sendo uma suíte completa 
mobiliada, banheiro com balcão, 
box em vidro temperado e grande 
banheira de hidromassagem. Mais 
dois dormitórios menores, e um ba-
nheiro social com balcão.  Sala am-

pla com lareira, duas amplas saca-
das sendo uma com churrasqueira 
e mobiliada. Cozinha e área de ser-
viço também montadas com mobí-
lia, 2 vagas de garagem separadas, 
e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: Barracão Comercial, 
Rua Dr. João Juglair Junior, São 
Francisco. Área construída de 
252,00m². Barracão, escritório, ba-
nheiro e copa. Será entregue com 
acesso por rua de calçamento (pe-
dra irregular), com 5m de largura. 
Aluguel R$ 3.780,00 + taxas. Pon-
to de referência ao imóvel: BR 158. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – 
E mail: atendimento@ciroimoveis-
pb.com.br - Rua Ibiporã n.° 735, 
Sala n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Aluga-se casa 130,00 m² no Cen-
tro da cidade de Pato Branco-
-Pr, para Locação Comercial. Va-
lor R$ 2.050,00 com IPTU incluso 
neste valor. Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Habitar aluga: Sobrado para Lo-
cação no Bairro Industrial II. Com 
03 quartos sendo 01 suíte com clo-
set e sacada, cozinha dois ambien-
tes e lavabo. Aluguel: R$4.200,00. 
Código: 781. Acesse  www.ha-
bitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

Vende-se Sobrado Rua Pedro 
Jose da Silva Próximo Clube Grê-
mio Industrial Patobranquense. 
Suíte mais dois quartos, demais 
cômodos. Valor R$ 375.0000,00  
Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. 
Valor R$ 298.000,00 - Para inves-
timento ou para morar. Imóvel já 
locado. Proximidades da Esco-
la Mundo Encantado. 2 Quartos, 
demais cômodos. Metragem 66 
m² terreno de 173 m² Rua Ita-
puã, próximo Av. das Torres. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planal-
to Loteamento Paulo Afon-
so. Valor R$ 190.000,00, 93 m² 
Terreno 360 m² , devidamente aver-
bado. Três quartos, demais cô-
modos. Rua Dos Sabiás, 598. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
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---------------------
Vendo excelente casa no bairro 
Cristo Rei próxima da UPA, acei-
ta apartamento de menor valor, 
com: 3 dormitórios, sendo uma 
Suíte c/ closet, Lavabo e banhei-
ro social,  mezanino Lareira Cozi-
nha em conceito aberto Varanda 
com churrasqueira Pergolado de 
madeira 03 vagas de garagem. Pi-
sos em porcelanato e laminado de 
madeira Aquecimento de água a 
gás, Área construída: 160,22 m². 
Área de terreno: 361,94 m². Pró-
ximo da UPA. Bairro Cristo Rei. 
Pato Branco. Agende sua Visi-
ta!! Realize Correspondente Cai-
xa e Mariely Corretora de Imóveis. 
Creci 32792. Telefone: (46) 98800-
9572 ou (46) 99105-8064. Aveni-
da Tupy, n° 3204, Baixada - Em 
Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 mts 
contendo sala, copa, cozinha, bwc 
social, 03 quartos sendo 01 de-
les suíte. Lote de 360 mts com so-
bra no terreno para futura cons-
trução. Valor: R$ 214.000,00. 
Interessados entrar em con-
tato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bair-
ro Santa Terezinha, Sendo: Área 
Total: 190,00 m², Área Terreno: 
450,00 m², 01 suíte com hidro-
massagem, 02 quartos, sala c/
lareira e ar condicionado, cozi-
nha, banheiro social, edícula, pis-
cina c/aquecimento solar, siste-
ma de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com 
cozinha, sala conjugada, escritó-
rio, WC social, 01 suíte com clo-
set, 01 quarto, garagem com 
churrasqueira, lavanderia, dispen-
sa, com 150,00m² construído e 
84,39m2 averbado mais espaço 
para construir piscina, toda mura-
da. Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro Jar-
dim América: Rua Visconde de Na-
car n.º 447. 01 suíte, mais 02 dor-
mitórios, 01 banheiro social, mais 
01 lavabo, sacada, sala de tv, co-
zinha, lavanderia, 01 vaga de ga-
ragem, edícula com lavabo e chur-
rasqueira. Valor: R$ 450.000,00. 
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-4188 – E 
mail: atendimento@ciroimoveispb.
com.br - Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com ótima estrutura 
com 94,49 M² averbados mais 15 
m² de área de serviço (sem aver-
bação). Contendo 3 quartos sen-
do 1 com sacada, sala, cozinha, 
2 banheiro, lavanderia e garagem 
com churrasqueira.  Ótima locali-
zação, local calmo e seguro, toda 
murada com grades. Endereço: 
Rua Leduir Viganó, bairro São Luiz. 
Pato Branco- PR. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com Aquecimento 
Solar, Piscina com aquecimento 
solar, Cozinha com armários. Ter-
reno com 450 m², área construída 
de 224,20 m². Localizada no Bair-
ro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma Suíte com Hidromas-
sagem e Sacada; Sala de Estar; Sala 
de Jantar; Cozinha 02 Dormitórios; 
02 Dormitórios; Área de Ser-
viço, Varanda; Garagem para 
02 Carros; Espaço Gour-
met, com Churrasqueira, For-
no e Sala. Valor: R$ 870.000,00/ 
Estuda proposta de permu-
ta, imóvel de até R$ 300.000,00.
Agende sua visita!  Mais in-
formações sobre valor (46) 
99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa localizada na Rua 
Nereu Ramos, Pato Branco.
Casa Mista, com 03 quartos am-
plos, sendo 01 suíte, 02 salas, co-
zinha ampla, lavanderia, despen-

Favero Corretores De Imóveis – 
Aluga: Sala Comercial na Rua 
Guarani com amplo espaço apro-
ximadamente 300 m². Excelen-
te localização central, que pro-
porciona ótima prospecção para 
comércio, como farmácias, lo-
jas em geral etc. Agende sua vi-
sita! Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Vende-se loja em área central, 
com toda estrutura de funciona-
mento, com estoque em roupas, 
presentes, artigos de artesana-
tos, bebidas e perfumes em geral. 
Atendendo seus clientes a 8 anos. 
Aceita como forma de pagamen-
to carro ou terreno Valor sob con-
sulta. Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp). Cre-
ci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------

Vende-se ou permuta - se qua-
tro conjuntos comerciais no Edi-
fício Caramuru Center, todo 5º 
andar, em Pato Branco. Em fren-
te à Prefeitura Municipal de 
Pato Branco. Interessados en-
trar em contato pelos telefones: 
(46)3025-1902 ou (41)99206-0606.

Vende-se Terreno no centro.  Ter-
reno de esquina com 900 m² com 
a mais bela vista da cidade. Aceito 
veículos ou imóveis como parte do 
pagamento. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Oportunidade de Negócios: Vendo 
terreno área central de Pato Bran-
co c/611,52m², por menos de 600 
reais o m², na Rua Iguaçu, com 14 
metros de frente x 43,68 fundo. Va-
lor R$ 440.000,00. Aceita carro 
de até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------

sa, depósito, espaço externo com 
churrasqueira, 03 banheiros, gara-
gem para 02 carros e demais es-
paços. Valor: R$ 475.000,00/ Ter-
reno: Área total 293 M²; Área 
construída: 250 M² Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 3045 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa no bairro Planalto, lo-
calizada na Rua Beija-Flor. Com 3 
Dormitórios sendo 1 Suíte, Sala, 
Cozinha com Armários, Banhei-
ro social; Lavanderia + Edícu-
la com 1 Quarto e Garagem. Área 
total 200 M² // Área construída: 97 
M²; Valor: R$ 310.000,00/ * Estu-
da proposta: veículo, terreno ou 
máquina agrícola.  Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 3045 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imó-
veis – Vende: Casa Localiza-
da na Rua Clevelândia, n° 1323. 
Bairro Fraron, Pato Branco-PR.
Com 2 quartos, sala com home, co-
zinha com armários e bancada, ba-
nheiro + Edícula com churrasquei-
ra, 1 quarto, banheiro e lavanderia. 
Valor R$ 330.000,00 Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 3045 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende sobra-
do novo, alto padrão, com 01 su-
íte com sacada + 02 quartos, ba-
nheiro, ambiente social com 
espaço gourmet e churrasquei-
ra, cozinha, lavanderia e gara-
gem. Terreno todo murado. Bairro 
Vila Isabel. R$ 700.000,00. Finan-
cia. CRECI/PR 06596-J. Agende 
uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de Sobrado tríplex no Bairro Ae-
roporto. Área total de 200,00m2. 
Sobrado com 01 suíte master, 01 
quarto, BWC social, ambiente so-
cial integrado com cozinha, área 
de serviço e garagem. Semimobi-
liado com aparelhos de ar condi-
cionado, amplo salão de festas na 
cobertura. Valor de R$ 750.000,00. 
CRECI-PR: F-35689. Para deta-
lhes entre em contato e agende 
sua visita (46) 2604-1516 / 99108-

4250. Consulte outras opções: 
www.robertoimoveispb.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende linda casa na plan-
ta no inicio do Bairro São Francis-
co, com 99m², toda em laje, terreno 
com 195m², sendo 01 suíte, mais 
dois quartos, sala, cozinha, banhei-
ro social, garagem, área de serviço. 
Valor: R$ 295.000,00, aceita terre-
no ou veículo como parte de paga-
mento. Faça-nos uma visita na rua 
Guarani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou 
(46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br 
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - Vende casa no Bairro Cristo 
Rei, em alvenaria. Contendo: 52m² 
de área construída, 120m² de ter-
reno, 02 quartos, sala/cozinha, 01 
banheiro social, lavanderia coberta 
e garagem. Valor: R$ 200.000,00. 
Faça-nos uma visita na rua Gua-
rani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou 
(46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br 

Beto Corretor de Imóvel Vende: 
chácara com área de lazer em Ita-
pejara D`Oeste na linha palmeiri-
nha, com 16.000 metros na beira do 
Rio Chopin, possui sobrado misto 
com 200m² e uma casa de madeira 
de 100m², contém mais de 200 pés 
de frutas de várias espécies e uma 
água composta de 25%de mineral. 
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-
tora - Vende chácara de 30.000m² 
na Comunidade de Passo da Ilha, 
a 11km do Centro e apenas 2.800 
metros do asfalto. Contendo mata 
nativa, água de nascente, 02 açu-
des  e lavoura. Valor: R$ 320.000,00, 
aceita veículo como parte de paga-
mento. Faça-nos uma visita na rua 
Guarani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou 
(46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Constru-

tora - Vende área de terra com 3 
alqueires a 2km do Trevo da Cat-
tani, na Comunidade de Rio Ca-
çador - Vitorino. Contendo mata 
nativa, água de nascente, 2,5 al-
queires de lavoura. Valor: R$ 
1.300.000,00, aceita casa, terre-
no e veículo como parte de paga-
mento. Faça-nos uma visita na rua 
Guarani, nº 1.101, Centro - Próximo 
do IAP.  Fones: (46) 2604-0888 ou 
(46) 99113-0460 whats. Acesse o 
nosso site:  www.alieltonial.com.br
-------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e Cons-
trutora - Vende Chácara de 3,5 al-
queires na Comunidade de Nos-
sa Senhora de Carmo - Mariópolis. 
Contendo mata nativa, água de 
nascente, borda em sanga, área 
de bosque, madeira de lei e mar-
fim. valor: r$ 350.000,00. faça-
-nos uma visita na rua guara-
ni, nº 1.101, centro - próximo do 
iap.  fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 

Famex imobiliária aluga sala 01, lo-
calizado na Rua Itabira, n° 1402, 
centro, área privativa de 120,00 m², 
sendo 01 copa, 02 bwc, mezani-
no. Valor da locação R$ 4.200,00 
+ taxas. Consulte-nos no site: ht-
tps://www.famexempreendimen-
tos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Sala Co-
mercial, localizado na Rua Itabira, 
n° 1414, centro, área privativa de 
240 m², sendo 01 copa, 02 bwc, 
mezanino. Valor da locação R$ 
7.850,00 + taxas. Consulte-nos no 
site: https://www.famexempreendi-
mentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Habitar aluga: Sala comercial tér-
rea para locação no bairro Jardim 
das Américas. Com 43m² de área 
privativa. Aluguel: R$ 1.100,00 + 
taxa. Código: 446. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
-------------------
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Vende - se Terreno Rua Arthur Ber-
nardes próximo Escola Mundo En-
cantado e praça  do bairro São 
Luiz  e caminho Shopping  Metra-
gem 637m²  Frente terreno de 15 
metros. Valor R$ 400.000,00 Tra-
tar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Vende-se Terreno no Loteamen-
to Industrial II 484 m² - Próprio 
para casa (fim de rua) Rua Ar-

cide Colla Topografia Semipla-
na. Valor R$ 350.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se Terreno no Bairro Me-
nino Deus. Área Total 406.87 m², 
R$ 140.000,00. Gostou? Entre 
em contato e Agende uma Visi-
ta! Realize Correspondente Cai-
xa e Mariely Cattoni corretora de 
imóveis. Creci 32792. (46) 99105-

8064 OU (46) 98800-9572. Ave-
nida Tupy, n° 3204, Baixada - Em 
Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terreno com 
429,60m², localizado na Rua Alago-
as Bairro La Salle. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------
Terreno a venda na Rua Pe-

dro Soares, bairro Vila Isa-
bel com 612,57m². Cre-
ci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 
m² no Bairro Industrial, à 40 me-
tros do asfalto da estrada Muni-
cipal Pioneiro Sadi Viganó, saída 
para à Fazenda da Barra. Medi-
das (35,00 x 60,00 metros), com 
bela vista panorâmica da cidade 
de Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Jardim Primavera, lotes a partir 
de 372,00m²no valor de R$ 550,00 
o m². Entrada, restante parcelado 
direto com o proprietário. Pron-
to para construir, confira esse e 
outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamento 
Vó Normélia, bairro Fraron, próximo 
a Faculdade Fadep, lotes a partir 
de 290,00m² no valor a partir de R$ 
98.000,00, entrada, restante parce-
lado em até 48 vezes, confira esse 
e outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vendo Caminhonete Hilux ano 
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e tur-
binada. Troco por carro de menor 
valor. Interessados entrar em conta-
to pelo fone (whats) 46 99984-3044.
---------------------
Vende-se duas Savei-
ros 2009 e 1989. Interessa-
dos tratar (46) 9 9931-0776

---------------------
Vende-se SpaceCross GII COM-
PLETA.  Ano 2013 - 42.000 km, 
cor cinza, único dono, somen-
te venda. Valor R$46.000,00. 
Contato 46 99109 5859

---------------------
Vende-se Voyage 1.6 MSI, ano 
2018/2019, com ar condiciona-
do, direção hidráulica, vidro elétri-
co, trava elétrica, som, air bags e 
ABS. Valor à vista ou financiado: R$ 
57.000,00, na troca a combinar. Re-
cebo carro ou moto de menor va-
lor. Informações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655. 
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados. 
---------------------
Vende-se CRV – LX, 2.0, ano 2013, 
câmbio automático, completa, 
cor preta. Valor à vista ou finan-
ciado R$ 79.500,00. Troca a com-
binar. Recebo carro ou moto de 
menor valor. Informações: (46) 
99102-1017 (WhatsApp), (46) 
99103-9214  ou (46) 3225-4655. 
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados.  
---------------------
Vende-se Montana 1.4, LS, ano 
2016/2017, cor branca, com ar con-
dicionado, direção hidráulica, vidro 
elétrico, trava, alarme, sensor de le-
vantamento de vidros, air bag, ABS, 
proteção de caçamba e lona maríti-
ma. Valor à vista ou financiado: R$ 
48.500,00, na troca a combinar. Re-
cebo carro ou moto de menor va-
lor. Informações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655. 
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados.

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

Vaga para consultor (a) de pe-
ças. Nossos consultores de pe-
ças são responsáveis por exe-
cutar atendimento a clientes 
internos e externos com propó-
sito de realizar venda de produ-
tos realizando a manutenção dos 
mesmos através de novos pedi-
dos a fabrica ou através de trans-
ferências de outras filiais. Vaga 
para PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie seu currículo 
para:  dalgisa@verdesul.com.br

------------------
Estou disponibilizando ser-
viços de diarista, mensalis-
ta, auxiliar de cozinha, servi-
ços gerais. Com experiência 
comprovada e referência. Tra-
tar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959

------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br

------------------
Valdir está à procura de trabalho 
em Pato Branco, tem experiência 
em pintura, jardinagem, e serviços 
gerais. Contato 45 – 99141-8902

ANUNCIE 
AQUI
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Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná
1º Serviço de Registro de Imóveis

Renata da Costa Luz Pacheco Moutinho
Oficial Titular - Telefone: (46) 3225-6480

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco,
Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto no art. 213, §3º, da Lei nº
6.015/73, NOTIFICA Elizabete Aparecida Dala Costa não encontrada em sua
residência, para se manifestar em 15 (quinze) dias, sobre o requerimento
feito por Luiz Carlos Bednarczuk, Zilma Brunetto Bednarczuk, Aloysio
Bednarczuk e Ilde Rosalina Bednarczuk, solicitando alterações de medida
perimetral e de área para fins de retificação administrativa e
georreferenciamento dos imóveis objeto das matrículas nºs 1.478, 7.567 e
55.685, confinante com o imóvel que lhe pertence, podendo V. Sª inteirar-
se da documentação comparecendo ao 1º Serviço de Registro de Imóveis
de Pato Branco, Rua Assis Brasil, nº 353, Pato Branco-PR ou ainda
solicitando envio da mesma através do telefone (46)3225-6480 – horário
de funcionamento 08:30 às 11:00 e de 13:00 às 17:00h. NOTIFICA ainda
quaisquer outros confrontantes e/ou ocupantes dos imóveis contíguos à
matrícula retro citada. A falta de impugnação subentende a anuência, nos
termos do art. 213, §4º, da Lei 6.015/73.

 
LEILÕES JUDICIAIS EM PATO BRANCO/PR 

1º Leilão: Nas modalidades presencial e eletrônica, Dia 25/11/2021 às 13:30h, (lances 
a partir da avaliação). 

2º Leilão: Nas modalidades presencial e eletrônica, Dia 02/12/2021 às 13:30h, (pela 
melhor oferta desde que não seja vil). 

LOCAL DO LEILÃO: Auditório do Leiloeiro, sito na Rua Osvaldo Aranha, 659, Centro, 
Pato Branco/PR. 

LOCAL DO LEILÃO ON-LINE: Site do leiloeiro - www.simonleiloes.com.br - 
LEILOEIRO: Elton Luiz Simon Jucepar 09/023-L. 

Intimação: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s), cônjuge(s), condômino(s), 
coproprietário(s), usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), fiduciário(s) e demais credores 

de acordo com o art. 889 da Lei 13.105/2015, se por ventura não for(em) encontrado(s) 
para intimação pessoal. 

Caso houver qualquer impedimento nas datas e horários o leilão será realizado no dia útil 
seguinte. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser realizado à vista pelo 
arrematante, OU CONFORME EDITAL. O interessado em adquirir o(s) bem(ns) imóvel(is) 
em prestações poderá apresentar por escrito, antes da realização do leilão, proposta para 

pagamento parcelado nos termos do art. 895 do CPC, com entrada mínima de 25% da 
arrematação e saldo parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigido. 

2ª Vara Cível – COMISSÃO: Em se tratando de arrematação, 5% do valor do lanço, sob 
responsabilidade do arrematante; Adjudicação, 2% do valor pelo qual o bem foi 
adjudicado, a ser pago pelo adjudicante; remição ou acordo, após designada arrematação 
e publicados os editais, arbitro a comissão do leiloeiro em 2% do valor da avaliação ou 
sobre a dívida prevalecendo o de menor valor, a ser pago pelo executado. Autos 
0000486-91.2002.8.16.0131 de Execução de Título Extrajudicial, em que é exequente: 
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PARQUE DAS 
ARAUCARIAS - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS PR/SC/SP e executado(s): JANE 
FERRO VIGANÓ. BEM(NS a) Pato Branco/PR: Fração ideal pertencente a executada, 
10% Apartamento 201, Edifício João Viganó, R. Tapajós/Rua Ibiporã, 2º andar, área 
total 97,89m², matr. 41.656 CRI 2º. Avaliação: R$27.898,65 em 28/07/2021; b) Pato 
Branco/PR: Fração ideal pertencente a executada, 10% Apartamento 103, Edifício 
João Viganó, R. Tapajós/R. Ibiporã, c/ 77,87m², matr. 41.659 CRI 2º. Avaliação: 
R$22.192,95 em 28/07/2021; c) Pato Branco/PR: Fração ideal pertencente a 
executada, 10% Apartamento 104, Edifício João Viganó, R. Tapajós/R. Ibiporã, c/ 
103,37m², matr. 41.657 CRI 2º. Avaliação: R$29.460,45 em 28/07/2021; d) Pato 
Branco/PR: Fração ideal pertencente a executada, 10% Apartamento 304, Edifício 
João Viganó, R. Tapajós/R. Ibiporã, c/ 86,45m², matr. 41.658 CRI 2º. Avaliação: 
R$24.638,25 em 28/07/2021. TOTAL DA AVALIAÇÃO (frações ideais): R$104.190,30 em 
28/07/2021. Dívida: R$1.115.442,47, em 03/12/2020, valor sujeito à atualização mais as 
custas processuais. Depósito: Termo de penhora mov. 281.1. OBS: Ainda, fica autorizada 
a arrematação de forma parcelada com entrada de 25% e o restante no máximo em 10 
parcelas, mantendo-se como garantia a hipoteca sobre o bem. Ônus: Os que constarem 
nos autos. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) executado(s) cônjuge(s), 
condômino(s), coproprietário(s): CLÓVIS VIGANÓ; ANALICE VIGANÓ BRUSTOLIN E 
SEU ESPOSO EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN; DEONIRA VIGANÓ LATTMANN E SEU 
ESPOSO ELOI ROBERTO LATTMANN, usufrutuário(s), credor(es) hipotecário(s), 
fiduciário(s) e demais credores de acordo com o art. 889 da Lei 13.105/2015, se por 
ventura não for(em) encontrado(s) para intimação pessoal, sendo que o presente edital 

será publicado na forma da lei, e afixado no local de costume.  - 1ª Vara Cível – 
COMISSÃO: a) em caso de adjudicação – 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, 
a ser pago pelo exequente; b) em caso de arrematação – 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do arremate, a ser pago pelo arrematante; c) em caso de remição ou acordo – 2% 
(dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado, e devidos a partir 
da publicação do edital. Autos 0004589-53.2016.8.16.0131 de Execução de Título 
Extrajudicial, em que é exequente: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM 
INTERACAO SOLIDARIA LIDERANCA - CRESOL LIDERANCA e executado(s): JACIR 
VIEIRA DA SILVA; MARIZETE DA SILVA MACHADO UCZENISKI. BEM(NS): Itapejara 
do Oeste/PR: Lote 09, quadra 107, Lot. Fabiane, c/ 450m², R. Atlético de chão batido 
e sem saída, matr. 8.230 CRI, a baixo do nível da rua, superfície seca, bairro não 
possui rede de esgotos, c/ 01 pequena construção de tijolos ao redor, s/ reboco, 
med. 30m². TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$60.000,00 em 31/10/2019. AVALIAÇÃO 
ATUALIZADA: R$77.412,89 em 01/09/2021. Dívida: R$45.207,53, em 08/07/2021, valor 
sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Termo de penhora mov. 
54.1. Ônus: Os que constarem nos autos. - Vara de Família e Sucessões – COMISSÃO: 
Em se tratando de arrematação, 5% do valor do lanço, sob responsabilidade do 
arrematante. Autos 0009588-15.2017.8.16.0131 de Cumprimento de Sentença de 
Obrigação de Prestar Alimentos, em que é exequente: THAILA SAIANA ANDREATTA DA 
SILVA e executado(s): AMILTON LUIZ DA SILVA. BEM(NS): Pato Branco/PR: Imóvel, 
lote 14, quadra 847, c/ 226,60m², R. dos Tucanos, 410, Conjunto Habitacional 
Planalto VI, matr. 41.104 CRI 2º, todo cercado, abaixo do nível da rua, c/ 01 casa 
residencial, c/ 31m². Total da Avaliação: R$165.000,00 em 13/08/2020. AVALIAÇÃO 
ATUALIZADA: R$198.965,59 em 01/09/2021. Dívida: R$45.021,68, em 06/08/2020, valor 
sujeito à atualização mais as custas processuais. Depósito: Termo de penhora mov. 
169. Ônus: Os que constarem nos autos. 

 
RELAÇÃO COMPLETA DOS BENS E MAIS INFORMAÇÕES: Simon Leilões –  

(46) 3225-2268 - www.simonleiloes.com.br 
 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

Anderson Aladir Farias, CNPJ: 40.436.686/0001-82, torna público que recebeu 
do IAT, Licença de Instalação no 257791, a para a atividade de Lavagem de 
Veículos Leves e Pesados, no endereço ROD BR 373 KM 97, Flor da Serra, 
Parque Industrial João Agnilin - Coronel Vivida-PR. 

 
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Anderson Aladir Farias, CNPJ: 40.436.686/0001-82, torna público que irá 
requerer ao IAT, a Licença de Instalação para a atividade de Lavagem de 
Veículos Leves e Pesados, no endereço ROD BR 373 KM 97, Flor da Serra, 
Parque Industrial João Agnilin - Coronel Vivida-PR. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA -PARANÁ  
 

DECRETO Nº 11/2021 
 

Adota os procedimentos regulamentados pelo Governo Federal, para as 
Contratações Diretas que se enquadrem na Dispensa de Licitação prevista na Lei 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos 
Administrativos, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Clevelândia-PR. 
 

Pedro Adolfo Klenibing Presidente da Câmara Municipal de  Clevelândia-PR no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, 

DECRETA: 
Art. 1º Conforme facultado pelo art. 187 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos, dota os procedimentos regulamentados pelo 
Governo Federal para as Contratações Diretas que se enquadrem na Dispensa de Licitação. 

Art. 2º Para a implementação dos procedimentos adotados no caput deste Ato, fica desde 
logo designado o seguinte Grupo de Trabalho: 

a) Servidor Representante do Setor de Licitações: Juliana Pogogelski Reali; 
b) Servidor Representante do Controle Interno: Tânia Marta Fortunati; 
c) Servidor Representante do Setor Jurídico: Julio Cesar Frosi . 

Art. 3º O Grupo de Trabalho previsto no artigo anterior deverá adotar de imediato as 
normativas federais já disponíveis, quais sejam: 

a) IN Seges /ME nº 65, de 7 de julho de 2021: Pesquisa de Preços; 
b) IN Seges/ME nº 67, de 8 de julho de 2021: Dispensa Eletrônica; 
c) IN Seges /ME nº 72, de 12 de agosto de 2021: Orçamento de Obras; 
d) IN Seges /ME nº 75, de 13 de agosto de 2021: Gestor e Fiscal 
e) Manual de Integração do PNCP; 

Parágrafo único – O Grupo de Trabalho previsto neste Ato deverá acompanhar a edição 
de novas normativas pela União Federal, assim como, manifestações do Tribunal de Contas, 
para adoção e/ou ajustes nas normativas locais. 

Art. 4º Nos processos de Dispensa de Licitação deverão ser aplicados os princípios 
previstos no art. 5º da Lei 14.133/2021, assim como as demais regras desta lei, especialmente 
na atuação dos agentes públicos encarregados dos processos e, também, aos ritos e documentos 
necessários. 

Art. 5º A cada Normativa, adotada ou criada, para regular o procedimento aqui tratado, 
o Grupo de Trabalho deverá organizar o texto respectivo e editar Recomendação Técnica 
formal, com assinatura de todos os membros. 

Parágrafo único – A Recomendação Técnica prevista no caput deste dispositivo será 
apresentada ao Gestor Público subscritor deste Ato, para que, se acatada, seja transformada  em 
decreto, a ser publicado e comunicado a todos os agentes públicos que farão parte dos 
procedimentos de contratação, desde o pedido da demanda até o recebimento e pagamento. 

Art. 6º. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 
normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste Ato. 

Art. 7º. Este Decreto  entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 
Clevelândia, 05 de novembro de 2021. 
Pedro Adolfo Klenibing -Presidente do Legislativo Municipal  
 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
PORTARIA Nº 1750/2021 
DATA: 08.11.2021 
Sumula: A Pedido exonera o Senhor Jose Natalino Pedroso.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2021 
 

O Município de São João – Paraná, torna público, que no dia 28 do 
mês de dezembro de 2021, às 14:00 horas, na Secretaria Municipal de 
Administração, estará realizando licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 005/2021, Tipo: Técnica e Preço, que tem por objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de licenciamento de 
software, hospedagem, backup e atualização em nuvem, dos sistemas 
de Gestão Pública, para atendimento da Prefeitura Municipal e Câmara 
de Vereadores. Cópia do Edital e demais informações poderão ser 
obtidas na Secretaria da Comissão de Licitação pelo fone/fax: 46 - 
3533.8300, pelo e-mail: licitacaosj@hotmail.com ou pelo site: 
www.saojoao.pr.gov.br – Portal da Transparência. 

São João, 05 de novembro de 2021. 
 

                                   CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO 
                                                Prefeito Municipal de São João 

 
 

–

–

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 Nº 147/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2021 

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de câmeras de segurança e acessórios para 
monitoramento de espaços públicos e equipamentos de áudio conforme estimativas de consumo 
constantes no Anexo I e demais anexos do edital e para fornecimento de acordo com as necessidades da 
Administração Municipal. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
ABERTURA: Dia 22 de novembro de 2021 às 14:00 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: www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php 

 
Saudade do Iguaçu, 08 de novembro de 2021. 

 
 

DARLEI TRENTO 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PATO BRANCO 
CNPJ: 75.616.805/0001-63 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 
O Presidente do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Pato Branco, no uso de suas atribuições 
estatutárias, CONVOCA os Senhores Associados, em dia com as obrigações sindicais, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 12 de novembro de 2021, às 08h30min, na 
sede da entidade, Rua Nereu Ramos, nº 524, na cidade de Pato Branco, no Estado do Paraná, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 

A) Alteração Estatutária. 
 

Não havendo número legal à hora acima mencionada, fica desde já feita a segunda convocação para 
às 09h30min, na mesma data e local. 

Pato Branco, 08 de novembro de 2021. 

 

Ulisses Piva 
Presidente 
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MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021  

REGISTRO DE PREÇOS 60/2021 

UASG: 989979 
 (EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME, EPP E MEI) 

 

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR comunica que realizará o Pregão Eletrônico 75/2021, 

do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao Registro de Preços para eventuais aquisições de 

equipamentos de informática, visando atender a demanda de todos os Departamentos da 

Prefeitura Municipal, conforme descrito no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. A 

sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 

23/11/2021, 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. 18e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 

147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail. 

 
Bom Sucesso do Sul, 08 novembro de 2021. 

 
 
 

Josiane Folle 
Pregoeira 

 

 

  

 
 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 76/2021  

 UASG: 989979 

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 

76/2021, do tipo MENOR PREÇO, Aquisição de equipamento para sinalização viária 
horizontal, o mesmo servirá para pintura de meios-fios, faixas de pedestres, serviços 
necessários para o perímetro urbano e as pavimentações asfálticas existentes em 
estradas vicinais, conforme especificações, condições e prazos descritos no Termo de 

Referência constante do Anexo I deste Edital, A sessão do pregão eletrônico será realizada 

através do site www.gov.br/compras/pt-br no dia 76/11/2021, às 09h00m, na Sede da 

Prefeitura Municipal, com endereço na Rua Candido Merlo, nº 290. Edital: interessados 

poderão retirar o edital na sede da Prefeitura Municipal, pelo site: www.bssul.pr.gov.br ou 

solicitar pelos e-mails: pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais 

informações: tel: (46) 3234-1135. 

 

Bom Sucesso do Sul, 08 de novembro de 2021. 

 

Josiane Folle 
Pregoeira. 

 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2021 

Processo Licitatório Nº 74/2021 – HOMOLOGADO EM: 05/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 08/11/2021 à 07/11/2022) 
 

DETENTORA: ELIANDRA GAMBETTA NUERNBERG PICININ - ME – CNPJ: 10.755.880/0001-60. 

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de uniformes de ballet e capoeira e Karatê destinados para 
crianças de famílias beneficiarias do CadÚnico e Bolsa Família, que pertençam a famílias carentes e que frequentam os projetos 
de ballet e capoeira e Karatê do departamento de ação social do Município de Bom Sucesso do Sul, conforme quantidades, 
especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edita , relativos ao(s) Item(s) descrito 
abaixo do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que 
fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição: 
 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
ITEM R$ 

4 Collant básico regata, com decote redondo 100% helanca. 
Na cor branca, salmon e rosa. Tam.  G. Und. SÓ DANÇA  40 41,99 1.679,60 

16 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e 
forro de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 
27/28. 

Und. SÓ DANÇA  25 23,79 594,75 

17 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e 
forro de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 
29/30. 

Und. SÓ DANÇA  25 23,79 594,75 

18 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e 
forro de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 
31/32. 

Und. SÓ DANÇA  25 23,79 594,75 

19 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e 
forro de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 
33/34. 

Und. SÓ DANÇA  25 57,79 1.444,75 

20 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e 
forro de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 
35/36. 

Und. SÓ DANÇA  25 57,59 1.439,75 

 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 6.348,35 (Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e 
Cinco Centavos). 

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

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

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária nº 08.00 – Departamento de Ação Social; 08.03 – Fundo Municipal de Assistência Social 
0824400082.047 – Desenvolvimento de Ações do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS; 
33.90.30 – Material de Consumo. Despesa:1779. 

 
Bom Sucesso do Sul, 08 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2021 

Processo Licitatório Nº 74/2021 – HOMOLOGADO EM: 05/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 08/11/2021 à 07/11/2022) 
 

DETENTORA: CAPTIVE IND E COM LTDA - ME – CNPJ: 42.868.813/0001-48. 

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de uniformes de ballet e capoeira e Karatê destinados para 
crianças de famílias beneficiarias do CadÚnico e Bolsa Família, que pertençam a famílias carentes e que frequentam os projetos 
de ballet e capoeira e Karatê do departamento de ação social do Município de Bom Sucesso do Sul, conforme quantidades, 
especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edita , relativos ao(s) Item(s) descrito 
abaixo do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que 
fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição: 
 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
ITEM R$ 

5 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  
na parte interna para amarração,  e acabamento com reforço 
para saqueira, para abertura das pernas. Tam. 4 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  15 35,20 528,00 

14 Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores 
rosa e salmon e branca. Tam. M Und. MARCA 

PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

26 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 4. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,56 782,40 

27 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 6. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,65 786,00 

28 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 8. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,65 786,00 

29 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 10. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 19,00 760,00 

30 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 12 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 17,00 680,00 

31 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 14. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

32 

Camiseta manga curta, gola redonda de  poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados  em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 16. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

33 

Camiseta manga curta, gola redonda de poliviscose e com 
trabalhos em serigrafia na frente da camiseta e detalhes do 
brasão do Município estampados em uma das mangas e na 
outra manga o logotipo do CRAS. Tam. 18. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  40 18,00 720,00 

34 

Kimono Karate, na cor branca, composto por jaqueta, calça 
e faixa branca confeccionado em tecido lona k12 100% 
algodão, com corte europeu (mangas e calças mais longas, 
ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca 
em todo acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) 
costuras confeccionada em tecido composto de fios de nylon 
dispostos de maneiras quadriculada, calça com elastico de 
35 mm e cordão, acabamento com vies 18 mm branco. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  20 320,00 6.400,00 

Fechamento com reforço para resistência e saqueira para 
abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido 
forrado e dublado, cor branca, pré-encolhido. Inclusão de 
logomarca (Brasão) do Município, bordado em uma das 
mangas. Tam. P. 

35 

Kimono Karate, na cor branca, composto por jaqueta, calça 
e faixa branca confeccionado em tecido lona k12 100% 
algodão, com corte europeu (mangas e calças mais longas, 
ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca 
em todo acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) 
costuras confeccionada em tecido composto de fios de nylon 
dispostos de maneiras quadriculada, calça com elastico de 
35 mm e cordão, acabamento com vies 18 mm branco. 
Fechamento com reforço para resistência e saqueira para 
abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido 
forrado e dublado, cor branca, pré-encolhido. Inclusão de 
logomarca (Brasão) do Município, bordado em uma das 
mangas. Tam. M. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  20 320,00 6.400,00 

36 

Kimono Karate, na cor branca, composto por jaqueta, calça 
e faixa branca confeccionado em tecido lona k12 100% 
algodão, com corte europeu (mangas e calças mais longas, 
ideal para KATA). Jaqueta com viés de 18 mm na cor branca 
em todo acabamento. Gola (lapela) dupla de 05 (cinco) 
costuras confeccionada em tecido composto de fios de nylon 
dispostos de maneiras quadriculada, calça com elastico de 
35 mm e cordão, acabamento com vies 18 mm branco. 
Fechamento com reforço para resistência e saqueira para 
abertura de pernas. Faixa confeccionada no mesmo tecido 
forrado e dublado, cor branca, pré-encolhido. Inclusão de 
logomarca (Brasão) do Município, bordado em uma das 
mangas. Tam. G. 

Und. MARCA 
PRÓPRIA  20 305,00 6.100,00 

 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 26.102,40 (Vinte e Seis Mil e Cento e Dois Reais e Quarenta 
Centavos). 

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

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

4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária nº 08.00 – Departamento de Ação Social; 08.03 – Fundo Municipal de Assistência Social 
0824400082.047 – Desenvolvimento de Ações do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS; 
33.90.30 – Material de Consumo. Despesa:1779. 

 
Bom Sucesso do Sul, 08 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

 

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2021 

Processo Licitatório Nº 74/2021 – HOMOLOGADO EM: 05/11/2021 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES (de 08/11/2021 à 07/11/2022) 
 

DETENTORA: PRISCILA SANTANA - ME – CNPJ: 11.414.580/0001-80. 

OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de uniformes de ballet e capoeira e Karatê destinados para 
crianças de famílias beneficiarias do CadÚnico e Bolsa Família, que pertençam a famílias carentes e que frequentam os projetos 
de ballet e capoeira e Karatê do departamento de ação social do Município de Bom Sucesso do Sul, conforme quantidades, 
especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edita , relativos ao(s) Item(s) descrito 
abaixo do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que 
fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição: 
 

ITEM PRODUTO/DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
ITEM R$ 

6 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  
na parte interna para amarração,  e acabamento com reforço 
para saqueira, para abertura das pernas. Tam. 6 

Und. MARABÁ  15 31,00 465,00 

7 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  
na parte interna para amarração,  e acabamento com reforço 
para saqueira, para abertura das pernas. Tam. 8. 

Und. MARABÁ  15 31,00 465,00 

8 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  
na parte interna para amarração,  e acabamento com reforço 
para saqueira, para abertura das pernas. Tam. 10. 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

9 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  
na parte interna para amarração,  e acabamento com reforço 
para saqueira, para abertura das pernas. Tam. 12. 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

10 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  
na parte interna para amarração,  e acabamento com reforço 
para saqueira, para abertura das pernas. Tam. 14. 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

11 

Calça elanca branca, 100% poliester, para capoeira com 8 
passante para corda, sem bolso, com cós duplo e com cordão  
na parte interna para amarração,  e acabamento com reforço 
para saqueira, para abertura das pernas. Tam. 16 

Und. MARABÁ  15 32,00 480,00 

12 Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores 
rosa e salmon e branca. Tam. PP. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

13 Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores 
rosa e salmon e branca. Tam. P. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

15 Meia calça com pé de poliamida e elastano (lycra) nas cores 
rosa e salmon e branca. Tam. G. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

21 
Sapatilha meia ponta  sintética (korino) com solado inteiro e 
forro de algodão, nas cores rosa, salmon e branca. Tamanho 
37/38. 

Und. MARABÁ  25 40,00 1.000,00 

22 Saia Godê mais comprida nas costas com pala dupla de 
jersey/lycra lingerie. Nas cores rosa e salmon. Tam. PP. Und. MARABÁ  40 15,00 600,00 

24 Saia Godê mais comprida nas costas com pala dupla de 
jersey/lycra lingerie. Nas cores rosa e salmon. Tam. M. Und. MARABÁ  40 28,00 1.120,00 

25 Saia Godê mais comprida nas costas com pala dupla de 
jersey/lycra lingerie. Nas cores rosa e salmon. Tam. G. Und. MARABÁ  40 30,00 1.200,00 

 

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 8.570,00 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta Reais). 
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal 

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

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

 
4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária nº 08.00 – Departamento de Ação Social; 08.03 – Fundo Municipal de Assistência Social 
0824400082.047 – Desenvolvimento de Ações do Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS; 
33.90.30 – Material de Consumo. Despesa:1779. 

 
Bom Sucesso do Sul, 08 de Novembro de 2021. 

 
NILSON ANTONIO FEVERSANI 

Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
DECRETO Nº 101-2021 GP. DATA: 05/11/2021. Súmula: Suspende o Processo Seletivo 
Simplificado PSS 02/2021 relativamente ao Cargo de Odontólogo. MARIO EDUARDO 
LOPES PAULEK, Prefeito do Município de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, DECRETA: Art. 1º - Fica suspenso o Processo Seletivo Simplificado – 
PSS 02/2021, objeto do Edital nº 02/2021, exclusivamente em relação ao cargo de 
odontólogo, em razão da respeitável decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no 
âmbito do Processo nº 5004641-72.2021.4.04.7012/PR. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. Mariópolis, 05 de novembro de 2021. MARIO EDUARDO 
LOPES PAULEK - Prefeito Municipal 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS – PR  
DECRETO Nº 102/2021 – Data: 05/11/2021 Súmula: “Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2021”. A publicação na integra, do ato acima, encontra-se disponível 
no seguinte endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp na edição do dia 09/11/2021, respectivamente, conforme 
Decreto Municipal nº 75/2021 de 01/07/2021. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021 – PMM 

OBJETO: Seleção de propostas visando a aquisição de uniformes, 
sendo jalecos e coletes para servidores, visando atender a 
demanda da secretaria Municipal de Saúde desta Municipalidade. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 24 de Novembro de 2021 às 09h00min, 
na sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de 
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do 
município www.mangueirinha.pr.gov.br.  
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.  

Mangueirinha 08 de Novembro de 2021. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
 

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 039/2021 – PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.  
CONTRATADO: POSSOLI CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 
04.640.295/0002-00. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização 
de revisão preventiva e corretiva de 20.000 km dos veículos 
ÔNIBUS IVECO, com placas BEX6E30 e BEX6E29. 
VALOR: R$ 3.178,45 (três mil, cento e setenta e oito reais e 
quarenta e cinco centavos). 
DATA: 08 de Novembro 2021 

Mangueirinha 08 de Novembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 
 

 

 

DECRETO Nº 100/2021, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Cronograma de Execução Mensal 
de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2022. 
RESOLUÇÃO Nº 010/2021, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 
Aprovação da Prestação de Contas dos Programas Estaduais, sob Resolução N°011/2020. 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 67/2021, DE 08 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à 
Empresa: GENTE SEGURADORA S.A. – R$ 69.000,00. 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 169/2021, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02 
______________________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 09 de NOVEMBRO 2021, conforme Lei Autorizativa nº 
927 de 07 de junho de 2017. 

 
 
 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR. 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão. Edital nº 79/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 23 de novembro de 
2021, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição Futura de Gás Liquefeito de 
Petróleo e Acessórios: Cilindros de Gás (Glp), Reguladores, Mangueiras e Chicotes. Valor máximo 
estimado: R$ 177.116,65. Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel 
Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hrs, e no endereço 
eletrônico:  www.chopinzinho.pr.gov.br  Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 
 

 

 Página: 1
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Total

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cronograma Fixação

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Desembolso Atualizada

 3.099.715,09  3.852.187,73  7.290.565,99  3.808.920,74  3.259.993,63  4.255.341,75

 5.233.103,06  3.357.978,60  5.123.916,34  6.266.627,02  1.943.710,97  47.492.060,92  47.492.060,92

 1.620.033,87  2.203.619,51  3.271.247,79  1.898.328,02  1.747.551,15  2.023.999,74

 2.426.836,49  1.459.291,16  2.564.510,96  2.889.894,01  1.015.860,37  23.121.173,07  23.121.173,07

 39.784,69  49.450,34  75.595,84  48.887,31  42.238,66  54.616,84

 67.996,91  41.764,65  62.873,50  58.843,83  24.947,43  567.000,00  567.000,00

 1.439.896,53  1.599.117,88  3.943.722,36  1.861.705,41  1.470.203,82  2.176.725,17

 2.738.269,66  1.856.922,79  2.496.531,88  3.317.889,18  902.903,17  23.803.887,85  23.803.887,85

 439.109,30  592.390,46  2.752.052,15  589.576,16  782.210,51  603.003,99

 984.196,67  485.962,46  4.262.743,77  3.248.229,12  275.348,37  15.014.822,96  15.014.822,96

 227.162,87  328.951,85  2.849.327,64  329.137,01  557.190,91  312.041,68

 621.954,23  263.468,08  3.927.795,47  2.964.748,23  142.444,99  12.524.222,96  12.524.222,96

 211.946,43  263.438,61  -97.275,49  260.439,15  225.019,60  290.962,31

 362.242,44  222.494,38  334.948,30  283.480,89  132.903,38  2.490.600,00  2.490.600,00

 37.896,36  47.103,23  72.007,77  46.566,93  40.233,86  52.024,52

 64.769,51  39.782,34  59.889,28  56.050,87  23.763,33  540.088,00  540.088,00

TOTAL GERAL  3.576.720,75  4.491.681,42  10.114.625,91  4.445.063,83  4.082.438,00  4.910.370,26

 6.282.069,24  3.883.723,40  9.446.549,39  9.570.907,01  2.242.822,67  -  63.046.971,88  63.046.971,88

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Despesas de Capital

INVESTIMENTOS

Prefeitura Munic de Itapejara D´Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro a Outubro/2021

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 08/Nov/2021, 15h e 26m.

Município de Itapejara D’Oeste 
A Integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
DECRETO Nº 185/2021 
DATA: 08.11.2021 
SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2021. 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
PORTARIA N.º 1751/2021 
DATA: 08.11.2021 
Sumula: Nomeia Jovens Aprendizes. 
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ  

DECRETO Nº 9.054, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 2, Quadra 1671, localizado na Rua José Leonardi no Município de Pato Branco, com área de 423,52m

2 

(quatrocentos e vinte três metros e cinqüenta e dois decímetros quadrados), constante da Matrícula nº18.928, do 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                                                     

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ  
DECRETO Nº 9.055, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 20, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil, no Município de Pato Branco, com área de 841,41m

2 

(oitocentos e quarenta e um metros e quarenta e um decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 20.944, do 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                                           

                                                                    ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
                                                DECRETO Nº 9.056, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 19, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil no Município de Pato Branco, com área de 754,93m

2 

(setecentos e cinqüenta e quatro metros e noventa e três decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 20.943, 
do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                            

                                                                   ROBSON CANTU 
                      Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
                                                    DECRETO Nº 9.057, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 8, Quadra 1670, localizado na Rua Alberto Nezello, no Município de Pato Branco, com área de 550,26m

2 

(quinhentos e cinqüenta metros e vinte e seis decímetros quadrados) a desapropriação abrange somente a área 

 
   

250,00m², com os seguintes limites e confrontações; NORTE: por uma linha seca medindo 12,00m confronta com o 
lote 3; Sul: por uma linha seca medindo 12,00m,confronta com a Rua Alberto Nezello; Leste: por uma linha seca 
medindo 20,82m, confronta com o lote 9; Oeste: por uma linha seca medindo 20,94 confronta com o lote 7, constante 
da Matrícula nº 18.934, do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                                          

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.058, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 1, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil, no Município de Pato Branco, com área de 766,86m

2 

(setecentos e sessenta e seis metros e oitenta e seis decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 18.118, do 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                           

                                                      ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.059, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 22, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil, no Município de Pato Branco, com área de 452,54m

2 

(quatrocentos e cinqüenta e dois metros e cinqüenta e quatro decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 
20.946, do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                                           

                                                                   ROBSON CANTU 
   Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
                                       DECRETO Nº 9.060, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;   
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 24, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil, no Município de Pato Branco, com área de 360,00m2 

(trezentos e sessenta metros quadrados), constante da Matrícula nº 20.948, do Cartório do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 27 de outubro de 2021.                                                     

                                                                       ROBSON CANTU 
      Prefeito Municipal 

 
 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.062, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 25, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil, no Município de Pato Branco, com área de 360,00m

2 

(trezentos e sessenta metros quadrados), constante da Matrícula nº 20.949, do Cartório do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 28 de outubro de 2021.                                                     

ROBSON CANTU 
                                                                             Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9063, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação 
amigável ou judicial, o imóvel que menciona e dá outras 
providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;  
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 26, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil, no Município de Pato Branco, com área de 2.527,23m

2 
(dois 

mil, quinhentos e vinte e sete metros e vinte e três decímetros quadrados), constante da Matrícula nº 20.950, do 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 28 de outubro de 2021.                                                            

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.064, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021. 

Declara de utilidade Pública, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, o imóvel que menciona e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
47, XI, na forma do art. 62, I, “d”, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento nos dispostos dos arts. 4º, 5º “m” "n" 
e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, imóvel urbano relativo ao 
Lote 27, Quadra 1669, localizado na Rua Ernesto Ruchil, no Município de Pato Branco, com área de 360,00m2 

(trezentos e sessenta metros quadrados), constante da Matrícula nº 20.951, do Cartório do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
Art. 2º A área descrita no artigo anterior será destinada à ampliação do Aeroporto Regional Juvenal Cardoso. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 28 de outubro de 2021.                                                            

                                                                   ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – PR 
AVISO SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS 

DE PREÇOS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – PROCESSO N.º 

174/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para (I) Lote 1 -  
Execução da Reforma e Ampliação da Brinquedoteca e Construção 
de duas salas de aula no pátio interno da escola municipal Olavo 
Bilac, localizada na Rua Industrial, nº 200, Bairro Industrial, Pato 
Branco – PR (com área total de 243,36 m2, sendo 143,87 m2 área de 
reforma e 102,49 m2 a área de construção, e (II) Lote 2 - Execução 
dos serviços de: Cercamento de 6 (seis) Escolas Municipais e 5 
(cinco) CMEIs do município de Pato Branco com muro palito de 
concreto armado em forma de lápis, com área total de 1.472,80 
metros lineares, atendendo as necessidades da Secretaria de 
Educação e Cultura. Considerando que divulgado o resultado de 
habilitação, o prazo recursal da fase de habilitação transcorreu sem a 
interposição de recurso administrativo, a Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos interessados que às 14 
(QUATORZE) HORAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, na 
sala de Abertura de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de 
Pato Branco, realizará a sessão pública de abertura dos envelopes de 
Propostas de Preços das proponentes habilitadas. Pato Branco, 08 de 
novembro de 2021. Mariane Aparecida Martinello - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.  

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – PR 
AVISO SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROJETO DE 

VENDA 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 05/2021 – PROCESSO N.º 

05/2021 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% 
(trinta por cento) dos recursos recebidos através do PNAE (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar) atendendo aos alunos 
matriculados na rede municipal de educação básica pública, 
cumprindo os mandamentos da Lei nº 11.947/2009 e 13.987/2020, e 
da Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020 e Resolução nº 06, de 08 
de maio de 2020. Considerando que divulgado o resultado de 
habilitação, todas as proponentes apresentaram declaração de 
renúncia do prazo recursal da fase de habilitação, a Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que às 
16 (DEZESSEIS) HORAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, 
na sala de Abertura de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de 
Pato Branco, realizará a sessão pública de abertura dos envelopes de 
Projeto de Venda das proponentes habilitadas. Pato Branco, 08 de 
novembro de 2021. Mariane Aparecida Martinello - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.  

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – PR 
AVISO SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE PROPOSTAS 

DE PREÇOS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – PROCESSO N.º 

174/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para (I) Lote 1 -  
Execução da Reforma e Ampliação da Brinquedoteca e Construção 
de duas salas de aula no pátio interno da escola municipal Olavo 
Bilac, localizada na Rua Industrial, nº 200, Bairro Industrial, Pato 
Branco – PR (com área total de 243,36 m2, sendo 143,87 m2 área de 
reforma e 102,49 m2 a área de construção, e (II) Lote 2 - Execução 
dos serviços de: Cercamento de 6 (seis) Escolas Municipais e 5 
(cinco) CMEIs do município de Pato Branco com muro palito de 
concreto armado em forma de lápis, com área total de 1.472,80 
metros lineares, atendendo as necessidades da Secretaria de 
Educação e Cultura. Considerando que divulgado o resultado de 
habilitação, o prazo recursal da fase de habilitação transcorreu sem a 
interposição de recurso administrativo, a Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos interessados que às 14 
(QUATORZE) HORAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, na 
sala de Abertura de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de 
Pato Branco, realizará a sessão pública de abertura dos envelopes de 
Propostas de Preços das proponentes habilitadas. Pato Branco, 08 de 
novembro de 2021. Mariane Aparecida Martinello - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.  

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO TERMO DE FOMENTO N.º 14/2021/GP. 
INEXIGIBILIDADE N.º 01/2021 – PROCESSO N.º 07/2021 
PARTES: Município de Pato Branco e Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Pato Branco – APAE OBJETO: 
Celebração de parceria para a execução do atendimento as 
crianças com deficiências, mediante o atendimento educacional 
especializado, visando o seu desenvolvimento nos aspectos 
físicos, emocionais, afetivos, cognitivos – linguísticos e sociais, 
contemplando as metas, equipe e aplicação dos recursos 
financeiros estabelecidas no Plano de Trabalho e especificações 
definidas. VALOR: R$ 222.280,04. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 
dia 31 de Dezembro de 2021. REPASSE DOS VALORES: O 
repasse de recursos a nível municipal será efetuado em parcela 
única, até o décimo quinto dia útil após a assinatura do termo. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 18535 - 18536. GESTOR: 
Simone dos Santos Painim - Secretária Municipal de Educação e 
Cultura. Pato Branco, 04 de Novembro de 2021. Robson Cantu – 
Prefeito. Gisele Dalla Costa - Representante Legal. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021.

Acrescenta o Capítulo IIIA, junto ao Título
VII, com os arts. 184A e 184B no Regimento
Interno da Câmara Municipal, dispondo
sobre o procedimento especial de tramitação
de projeto de consolidação de leis.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Acrescenta o Capítulo IIIA, junto ao Título VII, com os arts. 184A e
184B no Regimento Interno da Câmara Municipal, nos termos que seguem:

“CAPÍTULO IIIA
DA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS

Art. 184A. As leis municipais serão reunidas em Consolidaç�es,
integradas por �olumes contendo matGrias cone�as ou aDins, constituindo
em seu todo a Consolidação da Legislação Municipal.

 1� A consolidação consistir䇅 na integração de todas as leis pertinentes
a determinada matGria num �nico diploma legal, re�ogando䇅se
Dormalmente as leis incorporadas � consolidação, sem modiDicação do
alcance nem interrupção da Dorça normati�a dos dispositi�os
consolidados.

 �� Os projetos de consolidação de Leis poderão ser propostos pelo
PreDeito, por um terço dos Vereadores, por Comissão Permanente ou
pela Mesa Diretora.

Art. 184B. A tramitação do projeto de consolidação obser�ar䇅 o seguinte
conjunto de procedimentos integrantes deste rito especial:

I � protocolado o projeto de consolidação, com sua justiDicati�a, ser䇅
di�ulgado, pelo pra⺁o de �inte e quatro �oras, inclusi�e por meios
eletr�nicos, comunicado no E�pediente da Sessão Plen䇅ria subsequente
e disponibili⺁ado aos Vereadores䘳

II � comunicado em Sessão Plen䇅ria, o projeto de consolidação ser䇅
e�aminado e instruído pela Comissão Permanente, cuja compet�ncia se
identiDica com a tem䇅tica tratada, mediante a obser�ação dos seguintes
procedimentos:

a� designação, pelo Presidente da Comissão, de um dos Vereadores
titulares para e�ercer a Relatoria䘳

b� os Vereadores poderão apresentar emenda ao projeto de
consolidação, na Comissão, antes da �otação do �oto do Relator䘳

c� o Relator, no seu �oto, analisar䇅 a Dorma do projeto de consolidação,
bem como das emendas apresentadas䘳

d� apro�ado o �oto do Relator, o mesmo con�erter䇅se䇅䇅 em parecer, que
ser䇅 encamin�ado ao Presidente da Câmara para publicação nos termos
deste Regimento Interno䘳

III � Dinali⺁ada a instrução na Comissão, o Presidente da Câmara, depois
de di�ulgado o parecer, incluir䇅 a matGria na Ordem do Dia de Sessão
Plen䇅ria subsequente䘳

IV � depois de apro�ado o projeto, a Comissão de �ustiça e Redação
re�isar䇅 a Dorma e e�aminar䇅 o te�to articulado da consolidação,
obser�ada o art. 1泀 da Lei Complementar �ederal n� ��, de �� de
De�ereiro de 1��8, e sua subsequente alteração, no parecer de redação
Dinal.

 1� As normas pre�istas para a tramitação ordin䇅ria de projetos de lei
serão obser�adas, naquilo que esta Seção não dispuser em contr䇅rio.

 �� Se uma das leis absor�idas pela consolidação Dor lei complementar,
a apro�ação do projeto depender䇅 do �oto Da�or䇅�el da maioria absoluta
dos membros da Câmara Municipal.

 泀� Na primeira Sessão Legislati�a de cada Legislatura, a Mesa da
Câmara Municipal promo�er䇅 a atuali⺁ação da Consolidação das Leis
Municipais, incorporando �s coletâneas que a integram as emendas � lei
orgânica municipal, leis, decretos legislati�os e resoluç�es promulgadas
durante a Legislatura imediatamente anterior, ordenados e inde�ados
sistematicamente.”

Art. 2º Esta Resolução entra em �igor na data de sua publicação.

Esta Resolução G de autoria da Mesa Diretora da Sessão Legislati�a de
�0�1, composta pelos �ereadores �oecir Bernardi (Presidente�䘳 Claudemir Zanco
(Vice䇅Presidente�䘳 Lindomar Rodrigo Brandão (1� Secret䇅rio� e T�ania Maria Caminski
Ge�len (�ª Secret䇅ria�.

Gabinete da Presid�ncia da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do
Paran䇅, aos 8 de no�embro de �0�1.

Joecir Bernardi
Presidente

PORTARIA N° 279/2021 
DATA: 08/11/2021 

SÚMULA: “Prorroga Ampliação de Carga Horária” Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito 
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 
1°- PRORROGA a ampliação de 20 horas na carga horária semanal da Professora Municipal 
Maria Salete Felini, Nível “I C”, Matrícula 295-0, do dia 06 de agosto de 2021 até 04 de dezembro 
de 2021 no Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, em conformidade com o Art. 
50 da Lei 01/2019 de 02 de janeiro de 2019; Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de novembro de 2021, ficando revogadas as 
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 08 de novembro de 
2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
PORTARIA N° 280/2021 

DATA: 08/11/2021 
SÚMULA: “Prorroga Ampliação de Carga Horária” Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito 
Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: Art. 
1°- PRORROGAR a ampliação de 20 horas na carga horária semanal da Professora Municipal 
Analice de Oliveira do Amaral, Nível “I C”, Matrícula 621-1, do dia 06 de agosto de 2021 até o 
dia 04 de dezembro de 2021, no Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz, em 
conformidade com o Art. 50 da Lei 01/2019 de 02 de janeiro de 2019; Art. 2° - Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 05 de novembro de 
2021, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de 
Mariópolis, em 08 de novembro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO 
MUNICIPAL 
 

 
 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER DA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 73/2021 

DATA: 21.10.2021                         ABERTURA: 08.11.2021                   PROPOSTAS: após as 08h00 
DISPUTA: 09:00hs 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, 
ZERO KM, TIPO MINI VAN, DE 07 (SETE) LUGARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 
O Pregoeiro e equipe de apoio reuniram-se no local estabelecido no edital, ou seja, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br, sendo constatado que não acudiram interessados no presente 
certame, sendo o mesmo DESERTO. 
Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai adiante assinado pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
Coronel Vivida, 08 de novembro de 2021. Fernando Q. Abatti, Pregoeiro; Iana R. Schmid, Equipe de 
Apoio; Leila Marcolina, Equipe de Apoio. 

RESULTADO DA LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 73/2021 
DATA: 21.10.2021                         ABERTURA: 08.11.2021                   PROPOSTAS: após as 08h00 
DISPUTA: 09:00hs 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, 
ZERO KM, TIPO MINI VAN, DE 07 (SETE) LUGARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 
Não acudiram interessados no presente certame, sendo o mesmo DESERTO. 

Coronel Vivida, 08 de novembro de 2021. 
Anderson Manique Barreto 

Prefeito 
 

 
 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

RESULTADO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2021. Ata de Sessão de Recebimento e 
Abertura de Envelopes do Plano de Trabalho. Aos oito (08) dias do mês de Novembro do ano de dois 
mil e vinte  e um (2021), às nove horas e quinze minutos (09h15min), na Sala de Licitações, no Edifício 
da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta (1030), em Mariópolis – PR, reuniram-se os 
membros da Comissão Permanente de Licitação, que subscrevem a presente ata, para promover a 
qualificação das empresas proponentes ao Edital de Chamamento Público número quatro barra dois mil 
e vinte e um (4/2021), que tem por objeto é selecionar Organização de Sociedade Civil, para fins de 
realização de atividades em benefício dos animais maltratados e abandonados nas ruas da cidade, 
incluindo a contratação de médico veterinário, compra de rações, campanhas de conscientização e 
confecção de material de divulgação, destinando-se a uma quantidade de até 150 (cento e cinquenta) 
animais. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, verificou-se que nenhuma proponente 
apresentou os envelopes contendo plano de trabalho e documentos de habilitação ficando assim o 
processo considerado DESERTO. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, ressalvando ainda, 
que os membros da Comissão Permanente de Licitação, ao assinarem esta ata, atestam a sua 
participação e colaboração no certame. Leoni Espedito Sangaletti – Presidente. Francisco Valdomiro 
Bueno – Membro. Bruna Almeida Zankoski – Membro. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Conversa Com Jesus (Novena)
Durante nove dias, orar:
Ó meu Jesus, em Vós depositei toda minha con�ança. Vós sabeis de tudo, meu 
Pai! Sois o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis!
Vós que fizestes o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, fazei 
com que (pedir a graça).
Vós, que vistes minhas angústias e lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como 
preciso alcançar essa graça!
Convosco espero, com fé e confiança, alcançar a graça de pedir a graça.
Fazei, Divino Jesus, que, mesmo antes de terminar esta conversa que terei 
Convosco durante nove dias, possa Vosso Misericordioso Pai atender o pedido 
que vos dirijo com fé. (Pedir a graça).
Que meus passos sejam iluminados por Vós, assim como o Sol ilumina todos os 
dias ao amanhecer.
É cada vez maior a minha fé em Vós, Jesus, e minha con�ança em Vossa Miseri-
córdia. Amém!    (S.F.)
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