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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Programação 
do “Natal para 
todos” começa 
neste sábado em 
Coronel Vivida
Com início às 19h30, no 
Lago Municipal Arnaldo 
Wentz de Moraes, o evento 
contará com acendimento 
das luzes, apresentações de 
uma orquestra de músicas 
natalinas e atração da “casa”. 
Conforme o Departamento 
de Cultura, o público pode 
aguardar várias outras 
surpresas. PÁG. 4

Novas flexibilizações após 
redução de casos de covid

Na reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, dessa quinta-feira (25), o Município de Pato 
Branco anunciou que vai adotar as medidas de enfrentamento da covid-19 vigentes no decreto 
Estadual. Assim, devem ser reduzidas as restrições de público em eventos e estabelecimentos, 

como também será estudado novas regras para igrejas e transporte público. PÁG. 3

POLÍTICA

REGIONAL

ESPORTE

Vereadores 
pedem que 
Executivo 
justifique falta 
de cestas básicas 
para famílias de 
baixa renda PÁG. 2

Final do 
Campeonato 
Paranaense de 
Motocross será em 
Clevelândia PÁG. X6

Azuriz é 
confirmado 
na Copa do 
Brasil PÁG. 15

Portal Vividense

Arquivo
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Alep aprova projeto de 
Anibelli Neto para mulheres 
vítimas de violência

Assessoria
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou 

na sessão plenária na quarta-feira (24), a redação final 
do projeto de lei 193/2019, do deputado Anibelli Neto 
(MDB), que busca fomentar ações voltadas à promoção 
dá autonomia financeira das mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. O projeto institui a cam-
panha “Tem Saída” no Estado do Paraná.

A proposta prevê alternativas na busca de autono-
mia financeira, estimulando a qualificação e capacitação 
profissional, ações e estudos com foco no empreendedo-
rismo feminino e propiciar medidas que visem a geração 
de emprego e renda para as mulheres que sofreram qual-
quer tipo de violência.

A proposição ainda tem o objetivo de mobilizar em-
presas para disponibilizarem oportunidades de trabalho, 
inclusive com a criação de banco de dados, para as vítimas.

O autor do projeto, deputado Anibelli Neto, explica 
que um dos principais fatores que impede as mulheres 
vítimas de violência doméstica de deixarem seus agres-
sores é a dependência econômica. “É preciso criar polí-
ticas públicas que ajudem a quebrar esse ciclo, contri-
buindo para o empoderamento e cidadania das mulheres, 
bem como no auxílio do enfrentamento à violência por 
elas sofrida”.

Segundo o texto, o Poder Executivo poderá estabe-
lecer mecanismos administrativos, em conjunto com en-
tidades e empresas privadas, para garantir a campanha 
“Tem Saída”, além de regulamentar a Lei para adotar as 
medidas necessárias para o seu cumprimento.

Anibelli Neto justificou que “a implantação deste tipo 
de inciativa é de grande valia para auxiliar na recupe-
ração da autoestima destas mulheres, reinserindo-as no 
mercado de trabalho, promovendo sua independência fi-
nanceira e o fim do ciclo de violência”.

AssessoriA

Deputado estadual Anibelli Neto (MDB), autor do projeto

Alep
Em quase um mês de 

funcionamento, os atendi-

mentos no posto da Defen-
soria Pública dentro da As-
sembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) cresceram 
cinco vezes. Saltaram de dez 
em uma semana para dez 
por dia. E com um diferen-
cial: sem filas, sem burocra-
cia, com a resolução dos ca-
sos antes que eles cheguem 
à justiça.

“Nossa proposta aqui é 
que tudo que possa ser feito 
sem demandar um processo 

judicial, iremos realizar. Não 
vamos medir esforços para 
fazer. E percebemos isso em 
80% dos atendimentos nes-
tes primeiros dias”, come-
mora o defensor público, 
Matheus Munhoz, coorde-
nador de projetos especiais 
da Defensoria Púbica do Pa-
raná e que atua no posto de 
atendimento na Assembleia 
Legislativa.

Foi o que aconteceu 
com uma ex-interna do sis-

tema penal que já havia res-
pondido a processo crimi-
nal e cumprido a pena em 
2015 e não conseguia emi-
tir o passaporte para viajar 
para Portugal, onde tinha 
conseguido um emprego, 
porque havia uma pendên-
cia. Porém, a informação 
estava errada. Os advoga-
dos acionaram o Tribunal 
de Justiça para localizar o 
número do processo, e, des-
sa forma, foi possível regu-
larizar a situação e obter a 
autorização.

Outro caso que está 
prestes a ser resolvido é 
de uma refugiada haitia-
na procurou o serviço, por-
que, por falta da certidão 
de nascimento, ela não es-
tava conseguindo atendi-
mento médico para o fi-
lho de um mês de vida. A 
Defensoria já está fazen-
do a mediação com o pos-
to de saúde para garantir a 
consulta e, ao mesmo tem-
po, buscando solucionar a 
questão documental.

Aumenta procura por justiça gratuita na Assembleia do Paraná

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Os vereadores de Pato 
Branco, Maria Cristina de 
Oliveira Rodrigues Hamera 
(PV), Eduardo Albani Dala 
Costa (MDB) e Romulo Fag-
gion (PSL), protocolaram o 
Requerimento nº 1364 de 
2021 solicitando ao Execu-
tivo Municipal que justifi-
que a indisponibilidade de 
cestas básicas para famílias 
de baixa renda, bem como 
indique se há licitação para 
aquisição das mesmas. A 
matéria foi apresentada na 
sessão ordinária de segun-
da-feira (22).

Segundo eles, a solici-
tação se justifica pelos inú-
meros pedidos que vêm re-
cebendo de cidadãos que 
recorrem à Secretaria de 
Assistência Social de Pato 
Branco – CRAS, para rece-
ber a doação de cestas bási-

cas para alimentar seus fa-
miliares, e são informados 
de que não há cestas dispo-
níveis para suprir as neces-
sidades mais emergenciais.

Sem emprego 
e renda

“É fundamental estar 
ciente de que, diante da cri-
se que se instalou a par-
tir da disseminação do co-
ronavírus, muitas famílias 
perderam o emprego, a 
renda. Muitas também per-
deram o principal prove-
dor e vivem um dos mais 
difíceis momentos da sub-
sistência familiar, inclusive 
passando por grande difi-
culdade financeira, necessi-
tando de assistência, espe-
cialmente para alimentar-se. 
Uma forma de amparar es-
sas famílias, advém da do-
ação de cestas básicas que 
asseguram temporariamen-
te o bem-estar e a  saúde 

das pessoas. Doar alimen-
tos é uma forma de garantir 
o sustento dessas famílias, 
principalmente em comu-
nidades e bairros mais des-
providos, pois ao oferecer 
uma cesta com alimentos 
básicos, realmente se está 
alimentando uma família ca-
rente. Daí, a urgência das in-
formações solicitadas e de 
diligências que visem suprir 
a demanda existente. Quem 
tem fome tem pressa!”, res-
saltaram.

Falta de ambulância
Na mesma sessão, a ve-

readora Thania Maria Ca-
minski Gehlen (DEM) enca-
minhou o Requerimento nº 
1371 de 2021, que requer 
ao Executivo, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Pato Branco, esclareci-
mentos referente à falta de 
ambulância para transpor-
tar pacientes com alta hos-

pitalar, na data de 20 de no-
vembro de 2021.

De acordo com a parla-
mentar, munícipes entraram 
em contato com ela infor-
mando que não era possível 
localizar o motorista da am-
bulância na noite de 20 de 
novembro (sábado), pois ti-
nha apenas uma ambulân-
cia disponível para atender 
toda cidade. “Aguardamos 
esclarecimentos sobre o 
ocorrido”, frisou Thania.

Pedreira
Os vereadores Claude-

mir Zanco (PL), Eduardo 
Albani Dala Costa (MDB), 
Marcos Junior Marini (Po-
demos), Romulo Faggion 
(PSL) e Thania Maria Ca-
minski Gehlen (DEM), solici-
taram ao Executivo, através 
do Requerimento nº 1376 
de 2021, a matrícula atuali-
zada da área adquirida para 
a pedreira municipal.

Vereadores pedem que Executivo 
justifique falta de cestas básicas para 
famílias de baixa renda

Arquivo

Os requerimentos foram apresentados na sessão ordinária de segunda-feira (22)
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Assessoria 
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 

expediu medida cautelar que suspende a licitação do Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde (Conims) para a contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços 
de vigilância patrimonial para a unidade de Pato Branco, 
onde está a sede da entidade. O certame tem o valor má-
ximo estimado de R$ 655.035,36. 

A medida foi tomada devido a indícios de irregulari-
dade em relação à desclassificação de licitante por exces-
so de formalismo. A cautelar foi concedida por despacho 
do conselheiro Ivens Linhares, em 11 de novembro, e ho-
mologada na sessão ordinária nº 38/21 do Tribunal Ple-
no do TCE-PR, realizada por videoconferência nessa quar-
ta-feira (24 de novembro). 

O Tribunal acatou Representação da Lei nº 8.666/93 
(Lei de Licitações e Contratos) formulada por empresa em 
face do Pregão Eletrônico nº 36/2021 do Conims, por 
meio da qual informou a suposta irregularidade na sua 
desclassificação, sem que fosse possibilitada a prévia cor-
reção da planilha de custos. 

A representação destacou que, com base em prece-
dentes do Tribunal de Contas da União (TCU), de tribu-
nais de contas estaduais e de tribunais de justiça, a exis-
tência de erros ou omissões na planilha de custos que não 
interfiram no valor final da proposta não implica a ime-
diata desclassificação da licitante; mas, a abertura de pra-
zo para sua retificação, para evitar a eliminação da me-
lhor proposta por mera formalidade. 

Ao conceder a cautelar, Linhares considerou que os 
precedentes do TCE-PR são no sentido de que erro formal 
no preenchimento de planilha, que não afeta o valor final 
da proposta, não deve ser motivo de desclassificação de 
licitante. Ele frisou que deve ser possibilitado o ajuste nas 
planilhas quando observado erro em preenchimento de 
itens específicos, desde que seja mantido o valor global. 

O conselheiro ressaltou que a jurisprudência do TCU 
também é relativa ao entendimento de que, em face do 
princípio do formalismo moderado e da supremacia do 
interesse público, o fato de o licitante apresentar propos-
ta com erros formais ou vícios sanáveis não implica a sua 
desclassificação, pois eles podem ser corrigidos com a 
apresentação de nova proposta. 

O relator destacou, ainda, que o simples equívoco no 
preenchimento da planilha de custos não autoriza a exclu-
são da oferta porque um dos objetivos expressos de qual-
quer licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração.

Linhares determinou a intimação do Conims para que 
comprove o atendimento da medida liminar; e sua citação 
para que apresente defesa no prazo de 15 dias, com a jun-
tada da cópia integral do procedimento licitatório. Os efei-
tos da cautelar perduram até que seja tomada decisão de 
mérito no processo, a não ser que a medida seja revoga-
da antes disso.

Suspensa licitação de 
consórcio de saúde para 
serviço de segurança

Paloma Stedile com assessoria
paloma@diariodosudoeste.com.br 

Pato Branco irá adotar as medidas 
vigentes no Estado do Paraná de en-
frentamento à covid-19, que reduzem 
as restrições de público em eventos e 
estabelecimentos. O anúncio foi feito 
na manhã dessa quinta-feira (25), na 
reunião do Comitê de Enfrentamen-
to à Covid-19, na Vigilância Sanitá-
ria. O Decreto Municipal ainda será 
publicado.

Todas as mudanças levam em 
consideração o cenário pandêmico no 
município.

De maio, quando o município en-
frentou um pico, até a quarta-feira 
(24), a queda de novos casos foi de 
97,71%.

“Estamos vivendo um momento 
de queda, comparado com o que foi o 
nosso maior pico, entre maio e junho”, 
aponta a enfermeira Tatiany Zierhut, 
que atua no setor de epidemiologia 
da Secretaria de Saúde de Pato Bran-
co. “Nós tivemos 2.279 casos registra-
dos na época e, até ontem, 52. Então é 
uma queda bem significativa. Além dis-
so, estamos há 11 semanas com menos 
de 50 casos confirmados por semana 
epidemiológica. Uma média de três ca-
sos por dia, uma taxa de positividade 
abaixo de 10% nas últimas semanas e 
uma taxa de transmissão em torno de 
0,01%.”

A taxa de ocupação hospitalar 
também tem se mantido abaixo de 
50%, mesmo com o descredenciamen-
to da Policlínica. Seguem disponíveis 
no município cinco leitos de UTI e 10 

leitos de Enfermaria para tratamento 
da covid-19.

Rodrigo Bertol chefe da Vigilância 
em Saúde do Município, afirmou em 
coletiva de imprensa que várias porta-
rias editadas para o enfrentamento da 
pandemia passarão a ter nova redação, 
tudo por conta do atual momento que 
tende à flexibilização. “Isso é lógico, a 
sociedade já está vendo. Todos estão 
sentindo. Existe uma demanda, um pe-
dido coerente para isso. O Estado já fez 
um novo decreto e vamos rever caso a 
caso”, disse ele elencando que devem 
ter alterações portarias que estabele-
cem regramentos para igrejas; trans-
porte público; eventos, bares e restau-
rantes, levando em conta a dimensão 
e o espaço.

Com relação aos ambientes esco-
lares Bertol lembrou que basicamen-
te todas elas liberadas pelo dimensio-
namento. 

Bertol ainda afirmou, “não tem o 
porquê de nós, como saúde pública, fi-
car impedindo de acontecer as coisas. 
O que queremos é que tenha sensibi-
lização da população. Porém, algumas 
medidas de controle serão sempre ne-
cessárias. Como o uso da máscara, até 
que não mudemos essa alternativa.”

Vacinação
A queda está diretamente ligada 

ao avanço da vacinação que, confor-
me o vacinômetro divulgado, com da-
dos referentes até a sexta-feira (19), já 
contava com 87,4% de pessoas vacina-
das com a primeira dose, 67,4% com 
as duas doses e 8,1% com a dose de 
reforço.

Para ampliar esta cobertura, o mu-
nicípio irá fazer uma mega ação de va-
cinação de 29 de novembro até o dia 
2 de dezembro. Nesse período, todas 
as pessoas que completaram o esque-
ma vacinal até o dia 26 de junho po-
derão receber a dose de reforço. Ela 
será aplicada no drive-thru do Parque 
de Exposições, das 12h às 19h, na Sala 
de Vacina Central das 8h às 16h e nas 
salas de vacina das unidades de saúde 
dos bairros das 13h às 16h.

Permanecem no período o uso da 
máscara, que não será retirada, e os 
protocolos para limpeza das mãos e 
distanciamento.

De acordo com a secretária de 
Saúde Lilian Brandalise, os novos sur-
tos de covid-19 assistidos em países 
europeus servem de alerta para que os 
cuidados sejam mantidos, a fim de que 
o município possa vencer a pandemia, 
sem novas perdas.

Todas as medidas ainda devem ser 
publicadas, quando então passarão a 
valer.

Máscara 
Lilian também enfatizou que “a 

questão da máscara continua até o 
Governo do Estado não discutir jun-
to com os municípios sobre o uso ou 
não, ou quando. Até isso, o município 
de Pato Branco vai continuar exigindo 
que as pessoas usem máscara em am-
bientes externos e internos.”

Para a secretária, o uso do álcool 
em gel é uma medida que não deve-
ria nunca mais cair, porque já provou 
cientificamente que o uso dele evita 
muita transmissão, vírus e bactérias. 

Pato Branco deve adotar 
decreto Estadual após queda 
de 97% de novos casos

AssessoriA PMPB

Segundo dados apresentados, a taxa de transmissão gira em torno de 0,01%
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Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br 

A população de Saudade do Iguaçu, que 
possui débitos em aberto com o Município, 
conta com uma opção para regularizar suas 
dívidas. 

Através do Refis 2021, interessados po-
dem renegociar contas em atraso até 20 de 
dezembro. O programa tem como objetivo 
conceder isenções de juros e multas das ta-
xas e impostos do Município. 

Para regularizar os débitos, os interes-
sados devem ir até o Departamento de Tri-
butação, situado no prédio da prefeitura, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45 e 
das 13h às 17h. 

Condições 
Segundo o departamento, a multa por 

atraso, em todos os casos, terá isenção de 
100%, ou seja, não será cobrada. Já os juros, 
só terão isenção total se a dívida for paga 
à vista. 

Neste ano, o município oferece opções 
de parcelamento que vão de 12 a 36 vezes. 
O desconto do juro varia de acordo com as 
parcelas. 

Dívidas habitacionais 
Para a população que possui débitos ha-

bitacionais com Saudade do Iguaçu, o parce-
lamento da dívida poderá ser feito em até 
60 vezes. Nesse caso, há isenção de 100% 
dos juros e multas  

Município de Saudade do Iguaçu 
realiza Refis 2021

Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Inicia-se neste sábado (27), às 19h30, 
no Lago Municipal Arnaldo Wentz de Mo-
raes em Coronel Vivida, a programação do 
“Natal para todos”. Além do acendimento 
das luzes, a abertura contará com apresen-
tações de uma orquestra de músicas natali-
nas e atração da “casa”.

De acordo com o diretor de Cultu-
ra, Paulo Anciliero, coordenador do evento 
[em conjunto com os demais departamen-
tos], também está sendo instalado no local 
um parque de diversões, que não funciona-
rá apenas na abertura, mas durante todo o 
mês de dezembro. 

Quanto à “Casinha do Papai Noel” na 
praça Ângelo Mezzomo, ele informa que 
neste ano ficará aberta nos três primeiros 
fins de semana de dezembro, com a dis-
tribuição gratuita de doces e brinquedos 
para as crianças e a presença do  “Bom 
Velhinho”.

Ele conta que, além disso, haverá ou-
tras novidades, que serão reveladas apenas 
na data de abertura. Também convida a po-

pulação de Coronel Vivida e região para que 
prestigie o “Natal para todos”.

Decoração
Conforme Anciliero, os preparativos 

para o Natal neste ano tiveram início mais 
tardio, devido a um contratempo com equi-
pamentos. Assim, os trabalhos com a deco-
ração natalina se iniciaram no último dia 
15. “Mesmo com o atraso, a montagem de 
cenários, luzes e demais componentes “está 
indo muito bem e deve ser concluída nesta 
sexta-feira (26)”.

Ele informa que a decoração está sen-
do instalada em pontos específicos: nas 
praças Ângelo Mezzomo (prefeitura), dos 
Pioneiros e Getúlio Vargas; bem como na 
rotatória do Posto Cometa; no chafariz da 
farmácia Ultra Descontão; na rodoviária; e 
no Lago Municipal.

“Agradeço a Administração Municipal 
e demais departamentos, que estão auxi-
liando nos preparativos; além dos voluntá-
rios, que estão ajudando na da decoração, 
para que tudo saia conforme o planejado e 
Coronel Vivida tenha uma linda festivida-
de natalina”.

Abertura do “Natal para todos” será neste 
sábado em Coronel Vivida

 Decoração se concentrará em alguns pontos do município

Programação do Natal para Todos:
- 27/11: Abertura do Natal às 19h30 e acendimento das luzes às 20h12.
 
- 28/11: DC RUN 5K – 1ª Corrida de Rua de Coronel Vivida. Saída da rua Doutor Claudino dos 
Santos, em frente ao Posto Cometa, às 7h30.

- 02 e 03/12: Exposição de Desenho Grafite da artista Carol Razera, no Centro Cultural Professor 
Benedito Rakowski. Horários: 8h30 e 13h30.
 
- 03/12: Encerramento do Curso de Refrigeração e Climatização Residencial, na praça Ângelo 
Mezzomo, às 20h.
 
- 05/12: Passeio Ciclístico, com saída do Lago Municipal, às 8h30.
 
- 11/12: 3º Coronel Fight, no Complexo Esportivo Barro Preto, às 22h.
 
- 12/12: Evento Magia do Lago, no Lago Municipal, às 14h45, com Parque de diversões, doces e 
atividades culturais.
 
- 14/12: Comemoração ao 66º aniversário de Coronel Vivida, com show aberto da Banda 
Indústria Musical, na Praça Ângelo Mezzomo, às 20h.
 
- 18/12 e 19/12: Espetáculo Jazz & Ballet do Studio Cathiusi, na ala social do Complexo 
Esportivo Barro Preto, às 20h.
 
- 22/12: Live de Natal, às 20h.

Dias e horários para passeios do Ônibus Encantado:
28 de novembro; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22 e 23 de dezembro.
Saída da praça Ângelo Mezzomo, das 18h30 às 22h.

PoRtAL VIVIDENSE
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Biblioteca Municipal cria Natal Literário 
com adoção de cartinhas

Você já pensou em presentear uma 
criança com livros que ensinam e propor-
cionam interação com os adultos? E, ainda, 
incentivar a leitura dos pequenos? Foi com 
este propósito que a Biblioteca Pública Mu-
nicipal Santos Dumont em São Lourenço do 
Oeste (SC) criou o projeto Natal Literário. 
Nakita Minozzo, responsável técnica da bi-
blioteca, explica que a iniciativa surgiu tam-
bém para que mais pessoas conheçam o es-
paço e façam o cadastro para empréstimos 
de livros.

Para o projeto Natal Literário, podem 
participar crianças de até 12 anos que pos-

suam cadastro na biblioteca. Elas devem es-
crever uma cartinha para o Papai Noel con-
tendo nome, idade e qual gênero de livro 
gostariam de ganhar de presente. Depois, 
qualquer pessoa poderá adotar uma carti-
nha, doando os livros aos pequenos.

As crianças que desejam participar 
do Natal Literário devem deixar sua car-
tinha na biblioteca até esta sexta-feira 
(26), das 7h às 17h30, sem intervalos. A 
adoção das cartinhas segue até dia 29 de 
novembro.

Mais informações através do telefone 
(49) 3344-1616. (Assessoria)

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br 

 
Nesse fim de semana, 

o Município de Clevelândia 
sediará a final do Campeo-
nato Pro Tork Paranaense 
de Motocross, no Parque de 
Exposições. No sábado (27), 
o evento começa às 9h e se-
gue até às 17h40. No do-
mingo, as provas acontecem 
até às 17h. 

Na final, diferente das 
outras etapas, será libera-
da a presença do público na 
competição, desde que cum-

pridas todas as medidas de 
prevenção à covid-19, como 
o uso de máscaras, distancia-
mento e álcool gel disponível.

Além disso, será obri-
gatório a apresentação da 
carteirinha de vacinação 
(ou aplicativo Conecte SUS) 
com esquema vacinal com-
pleto ou exame PCR nega-
tivo, realizado com até 48h 
de antecedência. 

Valor da entrada 
De acordo com uma pu-

blicação no Facebook da 
prefeitura do município, 

para entrar no evento, a po-
pulação deverá pagar R$ 5 
e levar 1kg de alimento não 
perecível. 

Para as pessoas cadas-
tradas no CadÚnico, a en-
trada será gratuita. Para 
comprovar o cadastro no 
sistema federal, é preci-
so apresentar a carteira de 
identidade.

Destinação 
do dinheiro e 
alimentos 

Todo dinheiro arrecada-

do será destinado ao Natal 
Solidário de Clevelândia e os 
alimentos, serão repassados à 

Secretaria de Assistência So-
cial para as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Clevelândia sediará final do Campeonato Paranaense de Motocross no fim de semana
Divulgação/ Prefeitura De ClevelânDia 

Todo dinheiro do evento será 
revertido para ações sociais do 

Município no Natal

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br 

Famílias de São João, 
residentes nos loteamen-
tos União, Morumbi e em 
um outro local, ainda sem 
nome, mas conhecido como 
Fofão, têm até hoje para en-
caminhar os documentos à 
prefeitura para regularizar 
seus terrenos. 

Para essa etapa, famí-
lias interessadas devem 
apresentar, junto a prefei-
tura, na recepção, seus do-
cumentos pessoais, o con-
trato de compra e, se tiver, 
a cópia da matrícula do 
imóvel.

Para a regularização, 
escritura pública e o re-
gistro no registro de imó-

veis, a empresa responsável 
pelo processo de normaliza-
ção dos terrenos cobrará de 
cada família R$ 2,8 mil. Esse 
valor pode ser parcelado em 
até 24 vezes. 

Audiência pública 
Na última segunda-feira 

(22), o Município realizou 
uma audiência pública com 
as cerca de 40 famílias que 
precisam regularizar seus 
terrenos. No evento, foi es-
clarecido como funciona o 
Programa Moradia Legal, 
desenvolvido pelo Tribunal 
de Justiça do Paraná. 

Durante a audiência, 
os documentos das famílias 
dos primeiros três núcleos 
urbanos em regularização já 
foram coletados. 

Famílias que precisam regularizar seus terrenos em 
São João têm até hoje para encaminhar documentos

Divulgação/ Prefeitura De São João

Audiência pública aconteceu na noite de segunda-feira na sala de reuniões do Cras
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Mercosul 
lança 
campanha 
digital contra 
o feminicídio
Agência Brasil

Com o slogan Merco-
sul livre de Feminicídio, 
os países que integram o 
bloco sul-americano lan-
çam nessa quinta-feira 
(25) uma campanha digital 
para sensibilizar seus cida-
dãos a combater o femini-
cídio. A campanha reforça 
a importância do anoni-
mato nas denúncias feitas 
pela vítima ou por pesso-
as que presenciam atos de 
violência contra a mulher.

Promovida pelo Minis-
tério da Justiça e Seguran-
ça Pública, uma vez que o 
Brasil atualmente exerce e 
presidência temporária do 
Mercosul, a campanha será 
veiculada nos canais digi-
tais de comunicação das 
pastas da Justiça, do Inte-
rior e da Segurança dos pa-
íses-membros do bloco.

No Brasil, as denúncias 
podem ser feitas pela Cen-
tral de Atendimento à Mu-
lher (Ligue 180). A ligação 
é gratuita em todo o territó-
rio nacional e também pode 
ser acessada em outros pa-
íses, 24 horas por dia, to-
dos os dias da semana.

Pesquisa realizada 
pelo Instituto Patrícia Gal-
vão e Locomotiva a res-
peito da percepção da po-
pulação brasileira sobre 
feminicídio revelou que 
90% dos brasileiros apon-
tam como local de maior 
risco de assassinato para 
as mulheres é dentro de 
casa, por um parceiro ou 
ex-parceiro.

A pesquisa, que ou-
viu 1.503 pessoas (1.001 
mulheres e 502 homens) 
com 18 anos de idade ou 
mais, entre os meses de se-
tembro e outubro, mostrou 
também que 57% dos bra-
sileiros conhecem algu-
ma mulher que foi vítima 
de ameaça de morte pelo 
atual ou por ex- parceiro 
e que 37% conhecem uma 
mulher que sofreu tentati-
va ou foi vítima de femini-
cídio íntimo.

Países-membros e 
associados

Os países-membros do 
Mercado Comum do Sul 
são o Brasil, a Argentina, o 
Paraguai e o Uruguai. Por 
descumprimento de nor-
mas do bloco, a Venezue-
la está suspensa do Merco-
sul desde 2016. A Bolívia, 
o Chile, o Peru, a Colômbia, 
o Equador, a Guiana e o Su-
riname são países associa-
dos ao grupo, criado na dé-
cada de 1990.

Agência Brasil
A pandemia de covid-19, decla-

rada pela Organização Mundial da 
Saúde em março de 2020, intensi-
ficou o uso de tecnologias digitais 
no Brasil, passando de 71% dos do-
micílios com acesso à internet em 
2019 para 83% no ano passado, o 
que corresponde a 61,8 milhões de 
domicílios com algum tipo de cone-
xão à rede.

Os dados são da Pesquisa sobre 
o uso das Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação nos domicílios 
brasileiros (TIC Domicílios) 2020, 
divulgada hoje (25) pelo Centro 
Regional de Estudos para o Desen-
volvimento da Sociedade da Infor-
mação (Cetic.br), do Núcleo de In-
formação e Coordenação do Ponto 
BR (NIC.br), órgão do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br).

O coordenador do CGI.br, Már-
cio Migon, explica que a internet e 
os dispositivos móveis passaram 
a desempenhar papel central du-
rante a pandemia, possibilitando 
a continuidade de atividades em-
presariais com o home office, do 
comércio com as vendas online, 
prestação de serviços públicos, ati-
vidades educacionais com o ensino 
remoto e de saúde com as telecon-
sultas. Porém, ele destaca que as 
desigualdades sociais foram agra-
vadas pelas diferenças no acesso à 
tecnologia.

“As presentes publicações apre-
sentam um cenário atualizado da 
adoção da internet no Brasil duran-
te a pandemia de covid-19 e oferece 
um diagnóstico detalhado dos desa-
fios para o avanço da inclusão digi-
tal. Ao mesmo tempo, a vida digital 

permitiu muitas possibilidades, in-
clusive abrindo fronteiras para uma 
parcela da sociedade, por um lado. 
Por outro lado, a diferenças e as di-
ficuldades de acesso se mostraram 
ainda mais graves, agravando as 
fraturas sociais e as desigualdades. 
É preciso diagnóstico para que pos-
samos implementar políticas públi-
cas que venham ao encontro de re-
duzir essas diferenças”.

De acordo com o diretor-pre-
sidente do NIC.br, Demi Getschko, 
o núcleo detectou o grande au-
mento de tráfego na rede, levan-
do São Paulo ao primeiro lugar no 
mundo.

“Nós passamos pela pandemia 
com um grande aumento de tráfe-
go, principalmente nos pontos de 
troca de tráfego [PTTs]. A internet 
brasileira suportou essa deman-

da adicional, tivemos a boa infor-
mação de que o PTT de São Paulo 
atingiu o primeiro lugar do mundo, 
passando o PTT de Frankfurt, que 
era o líder. E estamos nos munician-
do para continuar atendendo as de-
mandas com a qualidade esperada e 
esperando que, na verdade, o cená-
rio seja mais promissor daqui para 
frente”.

Também foram lançadas hoje 
a TIC Educação 2020 e a TIC Kids 
Online Brasil 2020, além do Estudo 
Setorial “Educação e tecnologias di-
gitais: desafios e estratégias para a 
continuidade da aprendizagem em 
tempos de covid-19”. Os principais 
dados foram apresentados no even-
to online Inclusão digital e desafios 
pós-pandemia, disponível no Youtu-
be. Todas as pesquisas estão dispo-
níveis no site do Cetic.br.

Estudo mostra que pandemia intensificou uso das tecnologias digitais

Assessoria
Os vencedores do Prêmio Es-

tadual de Microcrédito Fomento 
Paraná e Sebrae 2021 foram co-
nhecidos nesta quarta-feira (24), 
durante o Encontro Estadual de 
Agentes de Crédito, em Foz do 
Iguaçu, no oeste do Estado. Fran-
cisco Beltrão foi o primeiro lugar 
geral na edição deste ano, além de 
vencer na categoria de municípios 
entre 50 mil e 100 mil habitantes, 
à frente de Cianorte e Marechal 
Cândido Rondon. No dia 23, os 
beltronenses receberam a premia-
ção referente à 2020, como ven-
cedores da categoria entre 50 mil 
e 100 mil habitantes. Em função 
da pandemia, a premiação acabou 
adiada.

Da Regional Sul do Sebrae/PR 
também foram premiados: os mu-
nicípios de General Carneiro (ter-
ceiro lugar entre municípios de 10 
mil a 20 mil habitantes), pelo de-
sempenho em 2021; e Bituruna 
(terceiro lugar entre municípios 
de 10 mil a 20 mil habitantes), 
pelo volume alcançado em 2020.

Os prêmios foram entregues 
pelo diretor-presidente da Fo-
mento Paraná, Heraldo Neves, e 
pelo diretor-superintendente do 
Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, aos 
agentes de crédito do Banco do 
Empreendedor de Francisco Bel-
trão, Luciana Dani, ltacir Rovaris 
e Evandro Wessler.

Neste ano, em Francisco Bel-
trão, o Banco do Empreendedor li-
berou R$ 4.281.859,75 para mi-
crocrédito em 2021, em mais de 
400 projetos que incluem micro-
empreendedores individuais (MEI) 

e micro e pequenas empresas.
Liliana Paula Nogueira de An-

drade, secretária de Desenvolvi-
mento Econômico e Tecnológi-
co de Francisco Beltrão, relata 
que o Município investiu em um 
novo espaço para abrigar o Banco 
do Empreendedor, no começo de 
2021, e ressalta o programa Juro 
Zero, iniciativa do Legislativo mu-
nicipal que teve adesão da Prefei-
tura, com crédito até R$ 30 mil.

“Em parceria com a Fomento 
Paraná e a cooperativa Cresol, ti-
vemos 48 projetos aprovados nes-
te ano e há outros em análise. Nos-

sa preocupação, desde o início da 
pandemia, foi dar condições para 
que as empresas não fechassem”, 
frisa Liliana.

Além de promover alternati-
vas para acesso ao crédito, o Ban-
co do Empreendedor também pro-
curou renegociar contratos com 
empresas em dificuldade.

“Nosso índice de inadimplên-
cia é o mais baixo do Estado. Mais 
de cem contratos foram renego-
ciados, somando cerca de R$ 1,1 
milhão”, completa Liliana.

Cesar Giovani Colini, geren-
te da Regional Sul do Sebrae/PR, 

salienta que a instituição apoia os 
agentes de microcrédito há mais 
de 20 anos. 

“Com o tempo, foi montada 
uma força de trabalho, voltada 
ao crédito orientado, que se mos-
trou extremamente importante 
para o desenvolvimento e o avan-
ço dos pequenos negócios na re-
gião. Francisco Beltrão entendeu 
bem esse propósito e vem inves-
tindo nesta estratégia como forma 
de apoiar os pequenos negócios. 
Os agentes de crédito do municí-
pio têm sido reconhecidos na re-
gião e no Paraná pelo excelente 
desempenho, que se reflete na ge-
ração de emprego e renda”, pon-
dera Colini.

Encontro em Foz
O Encontro Estadual de Agen-

tes de Crédito, promovido pelo Se-
brae/PR e a Fomento Paraná, foi 
realizado nos dias 23 e 24 de no-
vembro, em Foz do Iguaçu e reu-
niu mais de 250 agentes de crédi-
to que atuam na intermediação de 
operações de microcrédito em 283 
prefeituras, salas do empreende-
dor e agências do trabalhador.

O Prêmio Estadual de Micro-
crédito é definido a partir da pon-
tuação alcançada pelos agentes de 
crédito em uma série de requisi-
tos, como contratação de novas 
operações, renegociações de con-
tratos no relacionamento com a 
Fomento Paraná. 

As categorias são divididas 
por faixas de população e os tro-
féus entregues para os municípios 
que se destacam em primeiro, se-
gundo e terceiro lugares.

Francisco Beltrão vence três prêmios 
estaduais por trabalho 
com microcrédito
Além do primeiro lugar geral neste ano, Município também teve o melhor desempenho 
entre cidades com até 100 mil habitantes, em 2020 e 2021

Agentes de crédito de Francisco Beltrão recebem a premiação estadual 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

set out nov
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 7,75%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

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

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

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

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

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

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP TR
ANTIGA NOVA

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
8/10 a 8/11 0,5000 0,3575 0,0000
9/10 a 9/11 0,5000 0,3575 0,0000
10/10 a 10/11 0,5000 0,3575 0,0000
11/10 a 11/11 0,5000 0,3575 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3575 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3575 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,3575 0,0000
15/10 a 15/11 0,5000 0,3575 0,0000
16/10 a 16/11 0,5000 0,3575 0,0000
17/10 a 17/11 0,5000 0,3575 0,0000
18/10 a 18/11 0,5000 0,3575 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3575 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3575 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3575 0,0000
22/10 a 22/11 0,5000 0,3575 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,3575 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,3575 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,3575 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,3575 0,0000
27/10 a 27/11 0,5000 0,3575 0,0000
28/10 a 28/11 0,5000 0,4412 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,4412 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,4412 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,4412 0,0000

TR MÊS % ano 12 m

Outubro/21 0,00 0,00 0,00
Novembro/21 0,00 0,00 0,00

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

Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 2.097,17 -0,62 18,98 22,69
Noroeste 1.908,52 1.932,09 1,23 22,07 28,88
Oeste 2.020,24 2.027,94 0,38 15,31 18,18

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 169,00 1,8% -2,3%
Ponta Grossa 167,00 2,5% -2,3%
Maringá 166,50 1,5% -2,6%
Cascavel 166,50 0,9% -3,8%
Sudoeste 167,50 1,5% -3,7%
Guarapuava 166,50 1,5% -3,8%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 88,00 1,1% 0,0%
Sudoeste 87,00 2,4% -3,3%
Cascavel 87,00 2,4% -3,3%
Maringá 86,00 2,4% -2,3%
Ponta Grossa 87,00 1,2% -2,2%
Guarapuava 87,00 2,4% -2,2%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 96,00 0,0% -3,0%
Ponta Grossa 95,00 0,0% -2,1%
Maringá 93,00 0,0% -1,1%
Cascavel 93,00 0,0% -1,1%

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

Venc.: empresas 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

jan/22 1.266,50 -6,50 -0,8% 2,9%
mar/22 1.277,25 -7,25 -0,9% 3,0%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 579,75 -0,75 0,8% 7,8%
mar/22 585,50 -2,75 0,7% 7,1%

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

dez/21 357,60 -4,60 -4,6% 9,2%
jan/22 350,90 -5,20 -4,8% 7,8%

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

dez/21 836,75 -19,25 1,8% 10,7%
* Ontem (25/11) foi feriado nos EUA

Ações % R$

Petrobras PN +4,41% 29,62 
Vale ON -0,68% 70,50 
ItauUnibanco PN +0,91% 23,25 
Bradesco PN +0,81% 21,27 
Gol PN +9,69% 17,10 
Magazine Luiza ON -1,36% 8,70 
Brasil ON +5,19% 31,81 
Banco Pan PN +8,54% 12,33

INDICE BOVESPA 

Alta: 1,24% 105.811 pontos

Volume negociado: R$ 21,17 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 25/11/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 25/11/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 25/11/21

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 1,1108
IPCA (IBGE) 1,0968 1,1025 1,1067
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

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

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

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

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

SOJA saca 60 kg 157,74 -1,1% 1,5% -3,0% 159,00 158,50 

MILHO saca 60 kg 78,25 0,0% 2,6% -5,0% 81,00 80,00 

TRIGO saca 60 kg 88,67 0,1% 0,3% 0,3% 89,00 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 248,79 -1,1% -1,7% -2,1% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 229,65 0,1% -0,6% 0,5% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 304,37 -0,1% 5,3% 6,8% 290,00 293,00 

SUÍNO kg, vivo 6,61 0,0% 7,3% 2,6% 5,80 5,60 

ERVA MATE arroba 23,39 0,0% -0,6% -4,1% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 25/11/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 25/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.829,33 -0,19% 2,21%
Boi gordo (2) 317,90 0,39% 23,65%
Café (3) 1.466,92 0,72% 16,77%
Algodão (4) 624,88 0,70% 5,06%
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) *24/11/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) *24/11/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 246,30 3,75 5,9% 23,2%
mar/22 245,40 3,35 4,5% 21,1%

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

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

102.426 103.035 102.122 103.653 104.514 105.811

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%

18/11 19/11 22/11 23/11 24/11 25/11

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

25/11 R$ 315,00 /grama -0,38%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,54% Var. novembro: -1,43%

Compra R$ 5,564
Venda R$ 5,565

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,51% Var. novembro: -1,22%

Compra R$ 5,5734
Venda R$ 5,5740

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,34% Var. novembro: -1,18%

Compra R$ 5,44
Venda R$ 5,84

DÓLAR TURISMO
Baixa: 0,34% Var. novembro: -1,19%

Compra R$ 5,44
Venda R$ 5,82

EURO
Baixa: 0,40% Var. novembro: -4,15%

Compra R$ 6,2478
Venda R$ 6,2490

EURO TURISMO
Baixa: 0,60% Var. novembro: -3,23%

Compra R$ 5,99
Venda R$ 6,60  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0483
Libra esterlina R$ 7,42
Peso argentino R$ 0,055

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 115,38
Libra esterlina 0,75
Euro 0,89

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

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

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

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

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 120,38 0,02 0,6% 11,2%
* Ontem (25/11) foi feriado nos EUA

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones (24/11) 35.804,38 -0,03
Londres 7.310,37 +0,33
Frankfurt  15.917,98 +0,25
Tóquio 29.499,28 +0,67
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46 - 3220 - 2066

Agência Brasil
O reajuste mediano dos sa-

lários nas negociações ocorridas 
em outubro ficou 1,8 ponto per-
centual abaixo do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). 
A inflação acumulada nos últimos 
12 meses, tendo outubro como re-
ferência, é 10,8%.

Os números constam no bo-
letim Salariômetro - Mercado de 
Trabalho e Negociações Coleti-

vas, divulgado mensalmente pela 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe).

Considerando os acordos co-
letivos, a situação é pior: o rea-
juste ficou 2,8 pontos percentu-
ais atrás da inflação. Em 70,1% 
das negociações coletivas, o re-
ajuste foi menor que o  INPC   
acumulado.

Das 193 negociações coleti-
vas levantadas, 54 foram na in-

dústria metalúrgica, com rea-
juste mediano real de -4,6%. Em 
seguida, em número de acor-
dos, está a construção civil, com 
29 negociações e um reajus-
te mediano real que não repôs a                      
inflação (0%).

Quanto aos estados, São Pau-
lo concentrou a maior parte dos 
acordos, com 72 negociações, se-
guido por Minas Gerais (49). Nos 
dois casos, o reajuste mediano 

real ficou abaixo do INPC, -1,8% 
e -4,4%, respectivamente.

De acordo com a Fipe, a infla-
ção calculada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) ficará entre 10% e 11% até 
maio. “Os reajustes continuarão 
magros no próximo ano”, assinala 
o boletim.

Metodologia
O acompanhamento das nego-

ciações coletivas é feito por meio 
de acordos e convenções registra-
dos no Mediador do Ministério da 
Economia.

A Fipe coleta os dados e in-
formações disponíveis no siste-
ma, tabula e organiza os valores 
observados para 40 resultados da 
negociação coletiva, reunidos em 
acordos e convenções e também 
por atividade econômica e setores 
econômicos.

Índice de Confiança da Construção recua pelo segundo mês, diz FGV
Agência Brasil

O Índice de Confiança da 
Construção (ICST), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), caiu 0,8 
ponto de outubro para novembro 
e chegou a 95,3 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. Essa 
foi a segunda queda consecutiva 
do indicador.

A queda da confiança do em-
presário da construção no mês 
foi puxada principalmente pela 

piora das avaliações sobre o fu-
turo. O Índice de Expectativas re-
cuou 1,6 ponto e chegou a 98,7 
pontos, o menor nível desde ju-
nho deste ano, devido a quedas 
de 2,3 pontos na tendência dos 
negócios para os próximos seis 
meses e de 1 ponto na demanda 
prevista.

Já o Índice da Situação Atual, 
que mede a confiança no presente, 
se manteve estável em 92 pontos. 

A situação dos negócios melhorou 
1 ponto, mas a carteira de contra-
tos cedeu 1 ponto.

“A atividade perdeu força em 
novembro, embora ainda predo-
mine a percepção de crescimen-
to. Por outro lado, a alta das taxas 
de juros, uma inflação mais dis-
seminada e custos crescentes mi-
nam as expectativas de continui-
dade da tendência de melhora dos 
negócios”, disse a pesquisadora da 

FGV Ana Maria Castelo.

Inflação
O Índice Nacional de Custo da 

Construção ‒ M (INCC-M), medi-
do pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou inflação de 0,71% 
em novembro deste ano, abaixo da 
taxa de 0,80%, do mês anterior. Com 
o resultado, o INCC-M acumula ta-
xas de 13,68% no ano e de 14,69% 
em 12 meses. O recuo de outubro 

para novembro foi puxado pelos 
materiais e equipamentos. Este seg-
mento registrou uma inflação de 
1,23% em novembro deste ano ante 
uma taxa de 1,68% em outubro.

Os serviços e a mão de obra, 
por outro lado, tiveram alta na 
taxa de inflação. A taxa dos ser-
viços subiu de 0,36% em outubro 
para 0,49% novembro. Já a varia-
ção de preços da mão de obra su-
biu de 0,10% para 0,28%.

Reajustes salariais mantêm-se abaixo da inflação 
em outubro, diz Fipe



Dê importância às conveniências, 
sem se esquecer da utilidade prática 
das coisas. A construção, sem esta-
bilidade de qualquer assunto, pode 
trazer aborrecimentos imediatos.

Melhora total em todos os assun-
tos profi ssionais, sociais e fi nancei-
ros se farão sentir neste dia. Terá 
uma noite feliz para os passeios e 
para unir-se com amigos e entes 
queridos. 

Propícia infl uência para cultivar os 
dons de seu intelecto, seu espírito fi -
losófi co e otimista e seu desenvolvi-
mento mental. Fará ótimas relações 
sociais e propícias amizades. 

Boas notícias estarão previstas para 
você hoje. O fl uxo é dos melhores 
para as associações, ao casamento, 
a vida conjugal e para uniões. Ab-
sorva essa boa vibração planetária 
e invista em seus sonhos.

Dia positivo para a realização de 
negócios além de suas condições 
monetárias, e também propício ao 
seu progresso profissional, moral e 
social. 

Dia que lhe propícia alguns resul-
tados satisfatórios, principalmen-
te em se tratando de planos para o 
futuro. Evitar desordens que pos-
sam afetar sua moral. Tudo tende 
a melhorar. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Pela infl uência da lua e do sol você 
estará favorecido em muitas coisas. 
Haverá bons fl uxos para estudos, 
exames, testes, cartas notícias e cor-
respondência. Capacidade de racio-
cínio aumentada.

Evite que seus problemas pesso-
ais possam causar difi culdades para 
a sua família. Procure passar os dias 
em paz, que tudo deverá rumar para 
um bom caminho. 

Momento que terá sucesso em tudo 
que está relacionado com o ensino 
e à educação de crianças, jovens e 
mesmo pessoas adultas. Excelente 
aspecto astral para iniciar negócios e 
empreendimentos de vulto. 

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

Não é possível acertar todos os se-
tores da sua vida, se você mesmo 
não está se importando em que-
rer fazer algo para mudar tudo 
isso. Muita tendência aos assun-
tos elevados está prevista para 
você hoje. 

Bons prenúncios. Este dia lhe tra-
rá êxito. Não perca tempo com 
minúcias. Com senso e objetivi-
dade atingirá sucesso. O dia po-
derá ser mais atribulado, com 
suas atenções voltadas para o se-
tor profi ssional.

O sucesso que obtiver será repeti-
do nos próximos dias, pois terá a 
colaboração de amigos e pesso-
as bem situadas fi nanceiramen-
te. Fará viagens agradáveis que re-
dundarão em lucros. 

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

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

HORÓSCOPOPRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

29°/19°

30°/20°

30°/13°

28°/21°

29°

18°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CHEIA

PROBABILIDADE DE CHUVA 85% | 10mm

RADICCI iotti

BOLETIM COVID-19

diariodosudoeste.com.br   26 de novembro de 2021 VARIEDADES A11

Solução

26

CAÇA-PALAVRA
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Alimentos que previnem o diabetes
Alguns alimentos mantêm em equilíbrio as taxas de açúcar no sangue e, por-
tanto, ajudam a prevenir e tratar o diabetes tipo 2.
ACELGA
ALGAS
AMÊNDOAS
ALFACE
BATATA-doce
BERTALHA
BRÓCOLIS
CENOURA
CEREAL integral
COUVE
DENTE-de-LEÃO
ESPINAFRE
NABO
RÚCULA
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Flori Antonio Tasca

Artigo
Aluna que jogava futebol é vítima de bullying

foto do diA Artigo
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A 35ª Câmara de Direito Priva-
do, no âmbito do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo, julgou no dia 
06.06.2016 a Apelação Cível 3005011-
90.2013.8.26.0296, que diz respeito a 
uma estudante vítima de bullying. O 
caso foi relatado pelo desembargador 
Melo Bueno, que concluiu estar com-
provado que ela havia sido vítima de 
intimidação sistemática na escola, a 
configurar danos morais e o direito à 
reparação correspondente.

Em seu depoimento, a aluna diz que 
sempre gostou de jogar futebol, mas 
que ao chegar a essa escola começou a 
ser vaiada quando entrava no jogo. Di-
ziam que ela parecia “sapatão” por jo-
gar futebol. Também a chamavam de 
“gorda” e passaram a não deixar que ela 
participasse dos grupos de trabalhos. 
Quando ela se sentava à mesa para lan-
char, várias pessoas saíam. Como se 
não bastasse a atitude dos alunos, tam-
bém o professor de Geografia disse, na 
frente dos seus colegas, que ela precisa-
va “ser mais feminina”.

Todas essas situações fizeram com 
que a aluna chegasse em casa com cara 
triste, o que era percebido por sua mãe. 
Diante do problema, a mãe foi à escola 
várias vezes para conversar com a co-
ordenação e mesmo com o dono da es-
cola, sem que nada fosse feito para re-
solver a situação. Com o tempo, a aluna 
não tinha mais vontade de ir à escola ou 
de estudar. Não foi avisada de uma pro-
va final de recuperação e acabou repro-

vada. Ela concluía sustentando que a 
escola manteve uma postura negligen-
te ou conivente.

O relator considerou que o conjun-
to de provas era suficiente para com-
provar que a aluna havia sofrido diver-
sas agressões de cunho moral e social, 
sendo sistematicamente ridicularizada 
pelos demais alunos, que também a se-
gregavam propositadamente dos gru-
pos de estudo e das aulas de educação 
física. Havia ainda um laudo psicológi-
co que era veemente ao afirmar que a 
aluna havia sido, efetivamente, vítima 
de bullying.

Mesmo ciente dessa situação, a es-
cola nada fez de efetivo para debelar 
ou pelo menos minorar o sofrimento 
da aluna. Ao se defender, não apresen-
tou sequer indícios de que havia atuado 
em prol da solução do problema. Limi-
tou-se a insinuar que os transtornos de 
cunho psicológico da aluna decorriam 
de sua personalidade introspectiva e 
também porque os pais dela haviam se 
separado, mas não apresentou provas 
do que alegava. Alegou ainda que o so-
frimento da aluna não havia passado de 
meros aborrecimentos.

Como foi lembrado pelo relator, o 
adolescente tem o direito à dignidade, 
ao respeito e à sua inviolabilidade psí-
quica e moral, devendo ser protegido 
contra qualquer forma de discrimina-
ção, violência, crueldade e opressão. No 
caso em questão, a aluna havia sido víti-
ma de prática intimidatória, sistemática 

e abusiva, perpetrada não só pelos alu-
nos, mas até mesmo por um professor. 
Claramente, essas atitudes não foram 
coibidas pela escola, razão pela qual ela 
deveria ser responsabilizada pelo ato 
ilícito praticado.

Não havendo dúvidas quanto ao 
abalo psicológico sofrido pela aluna em 
decorrência do bullying de que foi víti-
ma, uma vez que passou a se sentir des-
motivada e a ter angústia em ir à esco-
la, o que culminou em sua reprovação, 
os danos morais se configuraram. O re-
lator decidiu manter o montante de re-
paração que havia sido fixado na ins-
tância anterior, ou seja, R$ 15.760, 
equivalente a 20 salários-mínimos vi-
gentes à época.

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

O fim da violência contra a 
mulher é causa de direitos 

humanos
Raquel Kobashi Gallinati

O dia 25 de novembro marca a data internacio-
nal da não-violência contra as mulheres. Em todo 
o mundo, cerca de 80% das mulheres já sofreram 
ou sofrerão algum tipo de violência. Essa estimati-
va não distingue raça, nacionalidade, religião ou si-
tuação financeira.

Na última terça-feira, o Brasil deu mais um pas-
so importante na defesa das mulheres. Foi sancio-
nada a Lei 14.245, que prevê punição para atos 
contra a dignidade de vítimas de violência sexual e 
das testemunhas do processo durante julgamentos.

Ao longo da vida, uma em cada três mulheres 
- cerca de 736 milhões de pessoas -, é submetida à 
violência física ou sexual por parte de seu parcei-
ro ou violência sexual por parte de um não parcei-
ro, segundo a ONU.

A causa do dia 25 de novembro não é apenas 
daquela mulher que foi violentada, mutilada ou as-
sassinada. Essa causa é para defender todas as mu-
lheres que sofrem humilhações diariamente, sejam 
elas veladas ou explícitas.

A violência não existe somente na forma de 
agressões físicas.

As Nações Unidas definem a violência contra 
as mulheres como “qualquer ato de violência de gê-
nero que resulte ou possa resultar em danos ou so-
frimentos físicos, sexuais ou mentais para as mu-
lheres, inclusive ameaças de tais atos, coação ou 
privação arbitrária de liberdade, seja em vida pú-
blica ou privada”.

Ela ocorre por meios sutis, por onde normal-
mente se inicia, e evolui até sua forma mais grave, 
muitas vezes culminando em um feminicídio.

Um xingamento, críticas com o objetivo de aba-
lar a autoestima da mulher, proibições de contato 
com amigos e familiares, controle psicológico ou fi-
nanceiro e violência política, afastando mulheres 
da vida pública, também estão entre as formas de 
agressão.

Em 1999, a Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas instituiu 25 de novembro 
como o Dia Internacional da Não-Violência Contra 
a Mulher, em homenagem às “Mariposas”, como 
eram conhecidas as irmãs Pátria, Minerva e Ma-
ria Teresa.

Nesta data, em 1960, elas foram brutalmente 
assassinadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo, 
da República Dominicana. Por combater o ditador, 
pagaram com a própria vida. Seus corpos foram en-
contrados no fundo de um precipício, estrangula-
dos, com os ossos quebrados. As mortes repercuti-
ram em todo o mundo, causando grande comoção.

Depois de 60 anos, a violência contra as mu-
lheres ainda existe em todos os lugares, das rela-
ções domésticas ao assédio no ambiente de traba-
lho e na internet.

É preciso que essa reflexão sobre o cotidiano 
de violência que decorre de uma construção so-
cial desigual e hierárquica de poder entre homens 
e mulheres na sociedade extrapole o dia 25 de no-
vembro, com ações afirmativas e efetivas para mu-
dar essa realidade.

Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia 
do Estado de São Paulo e diretora da Associação 
dos Delegados de Polícia do Brasil

A abertura da programação do Natal Encantado de 2021 organizado pela Prefeitura de Francisco Beltrão será 
nesta sexta-feira (26), com inovação em relação aos anos anteriores. A partir das 19h terá carreata com o 

Papai Noel por toda a cidade, que está toda decorada e iluminada.

AssessoriA
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Criança morre 
atropelada 

Uma menina, de três anos, 
morreu após ser atropelada 
por um ônibus, quarta-feira, 
por volta das 19h30, na rua Al-
ceu Ferreira de Siqueira, bair-
ro Lagão, em Palmas. Pelo que 
foi levantado pela Polícia Mili-
tar, a criança estava com seus 
pais no interior de uma igreja, 
quando saiu correndo para fora 
e ao chegar na rua foi atropela-
da por um ônibus. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e ten-
tou reanimar a menina, mas ela 
já estava morta. Conforme po-
pulares relataram a Polícia Mili-
tar, após ser atingida pelo ôni-
bus, a menina caiu embaixo do 
rodado dianteiro do veículo. 
O motorista disse aos policiais 
que não visualizou a criança e 
só parou o ônibus devido ao 
barulho.   A Polícia Militar isolou 
o local até a chegada de um pe-
rito do Instituto de Criminalísti-
ca, que fez o levantamento do 
atropelamento. O corpo da me-
nina foi encaminhado para ne-
cropsia no Instituto Médico Le-
gal (IML) de Pato Branco.

Revólver de pressão
Durante patrulhamento 

quarta-feira pela rua Frei Gal-
vão, bairro Sudoeste, em Pato 
Branco, a Polícia Militar perce-
beu quando um rapaz dispen-
sou um objeto ao avistar a via-
tura. Ele fugiu do local e não 
foi localizado. Durante buscas, 
os policiais localizaram um re-
vólver de pressão, que tinha 
sido furtado no último dia 22 
de uma loja, em Pato Branco. 
O objeto recuperado foi entre-
gue na Delegacia da Polícia Ci-
vil para as devidas providências.

Prisão em Beltrão
A Polícia Militar foi comu-

nicada, na tarde de quarta-feira, 
que havia um homem em ati-
tude suspeita na rua Santo Iná-
cio de Loyola, em Francisco Bel-
trão. Os policiais foram ao local, 
mas não tinha ninguém e de-
ram sequência nas buscas pela 
avenida Getúlio Vargas, bairro 
Cristo Rei, onde abordaram um 
suspeito. O homem foi identifi-
cado e em consulta ao sistema 
Sesp os policiais constataram 
que havia um mandado de pri-
são em aberto em desfavor do 
cidadão, que foi encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil, es-
tando à disposição da Justiça. 

Apreensão de pneus
Em ação da Operação Hó-

rus, policiais do Batalhão de Po-
lícia de Fronteira (BPFron) re-
alizavam patrulhamento na 
noite de quarta-feira, em Foz 
do Iguaçu, quando encontra-
ram um depósito de produtos 
contrabandeados do Paraguai. 
No local estava um veículo so-
mente com o banco do mo-
torista e cerca de 70 pneus de 
origem estrangeira, sem o de-
sembaraço aduaneiro. O carro 
e os pneus apreendidos foram 
entregues na Delegacia da Re-
ceita Federal. 

A Polícia Militar realizava pa-
trulhamento quarta-feira à noi-
te pela rua Antônio Carneiro Neto, 
bairro Alvorada, em Francisco Bel-
trão, quando avistou um Astra sain-
do de uma residência e fez a abor-
dagem. O veículo estava carregado 
com 74 caixas de vinho contraban-
deado da Argentina. Já na casa de 
onde o carro havia saído, foram en-
contradas outras 55 caixas do pro-

duto, totalizando 774 garrafas.
Segundo a Polícia Militar, o 

motorista do Astra afirmou ser o 
proprietário da carga de vinho, que 
tinha carregado no endereço de 
onde havia saído. Os policias foram 
até a residência e encontraram o 
restante do produto, que uma mu-
lher assumiu ser a proprietária.

O homem e a mulher foram 
identificados, orientados e libera-

dos. Já o veículo e as 774 garrafas 
de vinho apreendidas foram entre-
gues na Delegacia da Receita Fede-
ral de Dionísio Cerqueira (SC).

Mariópolis
A Polícia Rodoviária Estadual 

(PRE) abordou, quarta-feira, um Pa-
lio na PRC-280, em frente ao posto 
rodoviário de Mariópolis. Em visto-
ria no veículo, os policiais localiza-
ram 329 unidades de energético, 

marca Red Bull, 12 de espumante 
Chandon e 16 de whisky The Bree-
ders Choice 750mls, todos os pro-
dutos de origem estrangeira.

Segundo a PRE, o proprietário 
não apresentou a documentação de 
desembaraço aduaneiro dos produ-
tos. Ele foi identificado e liberado, 
mas o veículo e as mercadorias fo-
ram apreendidos e encaminhados 
à Delegacia da Receita Federal de 
Dionísio Cerqueira (SC).  

PM  apreende mais de 700 garrafas de vinho em Beltrão
DIVULGAÇÃO

 As caixas de vinho apreendidas pela Polícia Militar

A direção de um colégio esta-
dual, de Francisco Beltrão, procu-
rou as polícias Civil e Militar ma-
nhã de quinta-feira (25), quando 
informou que alunos criaram uma 
conta no Instagram, com perfil fal-
so do estabelecimento de ensino. 
Eles estavam divulgando dados de 
professores, fazendo ameaças com 
imagens de armas de fogo e muni-
ções e alusões a atos violentos. 

Os menores foram identifica-
dos e tiveram os celulares apreendi-
dos, sendo encaminhados à Delega-

cia da Polícia Civil para as devidas 
providências. A direção do estabe-
lecimento de ensino informou que 
os pais estão acompanhando o caso 
e as aulas e os trabalhos no colégio 
seguem normalmente.

Nota de esclarecimento
A Seed-PR e o Núcleo Regio-

nal de Educação (NRE) de Francis-
co Beltrão informam que ao tomar 
conhecimento de vazamento de da-
dos e ameaças feitas por meio de 
um perfil falso da escola nas redes 

sociais, o colégio Eduardo Virmond 
Suplicy e o NRE acionaram imedia-
tamente a Batalhão de Patrulha Es-
colar Comunitária (BPEC), a Polícia 
Civil, a Rede de Proteção e o MPPR 
para os encaminhamentos necessá-
rios. As práticas incitando violência 
foram detectadas inicialmente na 
semana passada, quando o BPEC e 
a rede de proteção foram à escola e 
conversaram com todos os estudan-
tes, bem como a diretoria fez uma 
reunião com pais e responsáveis. 

Diante de novas postagens re-

alizadas na quarta-feira (24) à noi-
te, o BPEC foi acionado e estava na 
frente da instituição de ensino an-
tes do início das aulas desta quin-
ta (25) para garantir a segurança 
de estudantes e funcionários. Jun-
tamente com pais, quatro estudan-
tes suspeitos de realizarem as pos-
tagens foram encaminhados pelo 
BPEC para prestar esclarecimentos 
às autoridades competentes.

O NRE e a  escola estão à dispo-
sição da comunidade escolar para o 
apoio necessário. 

Alunos  criam perfil falso de colégio e fazem ameaças

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Três homens, um deles armado 
com um revólver, tentaram roubar 
o celular de um adolescente, quar-
ta-feira à noite, no centro de Pal-
mas, mas não conseguiram. Em se-
guida, eles pegaram o celular de 
um pedestre, que reagiu e foi bale-
ado na perna esquerda.  Familiares 
de uma das vítimas e populares sa-
íram à procura dos bandidos, loca-
lizando um deles nas imediações de 
um hotel, onde agrediram o suspei-
to com golpes de faca.

A Polícia Militar esteve no 
local e encontrou com o suspei-
to do roubo um revólver calibre 
32, com quatro munições defla-

gradas. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e socorreu o acusado do 
assalto e a vítima, que foram en-
caminhados para receberem cui-
dados médicos.

Segundo a Polícia Militar, o 
suspeito do assalto é um rapaz, de 
22 anos. Ele sofreu ferimentos con-
siderados graves e está internado 
sob guarda policial, mas assim que 
deixar o hospital será encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil para as 
providências cabíveis ao fato.

Equipes da Polícia Militar rea-
lizaram buscas, mas não consegui-
ram localizar os outros dois assal-
tantes. As polícias Civil e Militar 
seguem a procura de imagens que 
possam ajudar na identificação dos 
envolvidos no roubo. 

Assaltante é 
agredido após 
balear vítima 
em Palmas

O revólver que estava com o suspeito de ter participado do roubo

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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Valentim elogia atuação 
defensiva do Furacão

Foi uma partida em que prevaleceu a combatividade 
e a superação do Athletico, na conquista de um impor-
tante ponto fora de casa. Após a partida, o técnico Alber-
to Valentim elogiou a equipe pela postura e pela aplica-
ção no empate sem gols com o São Paulo.

“Pesou muito o fator físico e o fator mental de uma fi-
nal que exigiu muito da gente. Também teve esse lado téc-
nico, que hoje foi abaixo mesmo. Mas temos que enaltecer o 
espírito de competitividade. Queríamos a vitória, mas saímos 
daqui com um ponto muito importante para nós”, afirmou.

O treinador rubro-negro também comentou o lan-
ce que tirou Renato Kayzer da partida, em uma entrada 
de sola do lateral Reinaldo. “Era uma jogada para expul-
são. Vocês têm que ver o tamanho que está o tornozelo 
do Renato. O VAR existe para isso, para corrigir uma in-
terpretação equivocada do árbitro. Temos que ver a gra-
vidade da lesão, que já nos preocupa. O jogador saiu de 
muletas do gramado. E o São Paulo ficaria com um joga-
dor a menos. A história seria outra”, disse.

Segundo Alberto, o time vai se preparar no restan-
te da semana para fazer um grande jogo e buscar uma vi-
tória diante do Corinthians, fora de casa, no próximo do-
mingo. “Nós vamos nos preparar para vencer a partida 
contra o Corinthians. Vamos avaliar todos os jogadores e 
depois vou decidir quem são os onze que vão iniciar, pen-
sando na vitória. Queremos melhorar a nossa classifica-
ção, nos distanciando dos times de baixo. O objetivo de 
classificação para a Libertadores já está garantido. Agora 
é buscar os pontos necessários, mesmo com essa marato-
na louca, com pouquíssimo tempo entre uma partida e ou-
tra para recuperar a equipe. É um time de guerreiros, que 
está muito focado para que a gente consiga o necessário 
para uma classificação melhor”, completou. (Assessoria)

Jogos de Aventura 
e Natureza do Paraná

Começa nesta sexta-feira (26) a Etapa Lindeiros dos 
Jogos de Aventura e Natureza do Paraná (Jans). A com-
petição será disputada em sete municípios com 10 mo-
dalidades em disputa até domingo (28).

Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios 
do Oeste, Guaíra, Mercedes, Terra Roxa e Missal serão 
as sedes do evento, recebendo competições de vôlei de 
praia, BMX freestyle, hand beach, canoagem de velocida-
de, pesca, futevôlei, skate, beach soccer, mountain bike e 
o futebol das estrelas.

Para o diretor de Inovação da Superintendência do 
Esporte, Tiago Campos, o retorno dos jogos representa 
mais do que a volta das competições esportivas. “Tere-
mos muitas atrações como o campeonato de pesca e a 
canoagem de velocidade em Entre Rios do Oeste. Vamos 
fomentar o turismo dos municípios com modalidades de 
terra, água e ar, mostrando as características dos Jogos 
de Aventura e Natureza”, disse.

Evento homenageia Proesporte e Copel 
pelo apoio a atletas e entidades

Entre os dias 3 e 5 de dezembro a Etapa Lindeiros 
segue nas cidades de Foz do Iguaçu, Marechal Cândido 
Rondon, Medianeira, Missal, Santa Helena, Santa Tere-
zinha do Itaipu e São Miguel do Iguaçu, com as modali-
dades beach tennis, caiaque polo, paraquedismo, patina-
ção, BMX freestyle, skate, punhobol, vôlei de praia, hand 
beach, paraciclismo, futevôlei, velocross, mountain bike 
e o futebol das estrelas. (AEN)

O critério do gol fora de 
casa não valerá mais a partir da 
próxima temporada nos campe-
onatos de futebol do continen-
te sul-americano. A decisão foi 
anunciada na quinta-feira (25) 
pela Confederação Sul-America-
na de Futebol (Conmebol), após 
reunião do conselho para discu-
tir os últimos detalhes da final da 
Copa Libertadores, no próximo 
sábado (27), entre Flamengo e 

Palmeiras, em Montevidéu (Uru-
guai). De acordo com a entida-
de, o cancelamento da regra ga-
rantirá mais “justiça esportiva”. 

Pelo Twitter, o presiden-
te da entidade Alejandro Do-
mínguez afirmou que “ todos os 
gols dos torneios da Conmebol 
terão o mesmo valor, os muitos 
gols convertidos como visitan-
te não serão mais considerados 
como fator de desempate. Com 

isso, visa-se uma maior justiça 
esportiva”. 

Além da entidade sul-
-americana, a União das Fede-
rações Europeias de Futebol 
(Uefa) decidiu abolir o critério 
do “gol fora de casa”, em ju-
nho deste ano. Já a Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) 
não adota mais a regra em 
suas competições desde 2018. 
(Agência Brasil)

Conmebol decreta o fim da regra do gol fora de casa

O presidente do Azuriz 
Pato Branco, Robson Ramos, 
confirmou na quinta-feira 
(25), que o clube vai dispu-
tar a Copa do Brasil 2022. 
Como o Athletico Parana-
ense conquistou o título da 
Conmebol Sul-Americana 
e garantiu presença na Li-
bertadores, abriu mais uma 
vaga para o Paraná na Copa 
do Brasil, com o Furacão en-
trando na terceira fase da 

competição.
Robson Ramos dis-

se que a vaga do Azuriz na 
Copa do Brasil foi confirma-
da pelo presidente da Fe-
deração Paranaense de Fu-
tebol (FPF), Hélio Pereira 
Cury, que comunicou a Con-
federação Brasileira de Fu-
tebol (CBF). A competição 
deverá iniciar em fevereiro, 
devido a Copa do Mundo.

 De acordo com Robson 

a vaga na Copa do Brasil é 
importante pela divulgação 
e visibilidade do clube, além 
do calendário cheio. No pró-
ximo ano o Azuriz também 
vai disputar o Campeona-
to Paranaense da 1ª Divisão 
e a Série D do Campeonato 
Brasileiro. 

Robson afirmou que 
o técnico do Azuriz para a 
próxima temporada é Celso 
Martins e já estão montan-

do o elenco, principalmen-
te com jogadores das Séries 
B e C, além de alguns atle-
tas que defenderam o clu-
be neste ano. Ele revelou 
que cerca de 80% dos joga-
dores fizeram pré-contrato 
com o Azuriz e a pré-tempo-
rada vai começar no dia 15 
de dezembro. Já a apresen-
tação do elenco para a im-
prensa deverá ocorrer no 
dia 7 de janeiro. (AB)

Azuriz vai disputar a Copa do Brasil

O Azuriz deverá iniciar a pré-temporada no dia 15 de dezembro

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

O Pato Futsal tem uma 
missão difícil nesta sexta-
-feira (26) pela semifinal da 
Taça Federação. O time co-
mandado por Jari da Ro-
cha (Jarico) precisa ven-
cer o Umuarama no tempo 
normal e também na pror-
rogação para garantir vaga 
na decisão da competição. 
O jogo vai começar, às 20h, 
no Ginásio Amário Vieira da 
Costa, em Umuarama.

O Pato Futsal se com-
plicou ao perder o primeiro 
confronto da semifinal em 
casa para o Umuarama, por 
3 a 1. Agora a equipe preci-
sa correr atrás do prejuízo, 
pois se for eliminada encer-
ra a temporada.

Em preparação para o 
confronto em Umuarama, 
o Pato Futsal disputou um 
amistoso na última terça-fei-
ra, em Santo Antônio do Su-
doeste, na reinauguração do 

Ginásio de Esportes Fernan-
do Rodrigo Dallo. O time co-
mandado por Jarico goleou 
o Santo Futsal por 7 a 0.

Para o jogo em Umua-
rama, o treinador não pode 
contar com o ala Joãozinho, 
suspenso. Outro que não 
joga é Ribeirão, que conti-
nua no departamento mé-
dico. O Pato Futsal treina 
nesta sexta-feira, em Umu-
arama, quando Jarico de-
finirá quem sairá jogan-
do na busca pela vitória. O 
capitão será André, que foi 
um dos destaques da equi-
pe na temporada. 

A missão do Pato é difí-
cil, mas não impossível. No 
entanto, a equipe precisa 
jogar com garra e disposi-
ção para superar o Umuara-
ma no tempo normal e de-
pois na prorrogação.  Quem 
passar de Umuarama x Pato 
Futsal enfrenta na decisão o 
ganhador do confronto en-
tre Operário Laranjeiras e 
Dois Vizinhos. 

Pato Futsal faz jogo de vida 
ou morte em Umuarama

Mauricio Moreira

Divulgação

André será o 
capitão do Pato 
Futsal diante do 
Umuarama
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Câncer de pênis pode ser 
evitado com água e sabão

Fagofobia: medo de engolir 
alimentos sólidos

Como industrializados 
interferem na microbiota
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Impactos da hipertensão 
no cérebro

Consequências cerebrais induzidas pela pressão alta podem ser consideradas como resultado do 
envelhecimento vascular acelerado pela doença. Hipertensão descontrolada acelera também o declínio 

cognitivo, podendo comprometer a memória, concentração e raciocínio.
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expediente

Com o final do ano, a tendência é que as pessoas 
se sintam mais à vontade para beber e comer mais. 
Porém, a combinação de comidas pesadas, refeições 
em grande quantidade, fora de hora, e o excesso do 
consumo de bebidas alcoólicas, não é adequada, 
principalmente para quem sofre da Doença do Re-
fluxo Gastroesofágico (DRGE), um mal que atinge, 
segundo dados da Federação Brasileira de Gastroen-
terologia (FBG), cerca de 30% da população adulta 
do Brasil.

Nestes períodos festivos, os excessos alimentares 
podem agravar os sintomas de quem já tem a forma 
crônica da doença ou estimular o aparecimento de 
sintomas mais agudos do refluxo.

doença do refluxo 
GaStroeSofáGico (drGe)

Ao comer, o alimento chega até o estômago atra-
vés do esôfago, órgão tubular que está localizado no 
tórax e que faz a ligação da boca ao estômago. No 
final dele existe um músculo chamado de esfíncter 
esofágico inferior, que funciona como uma válvula 
que evita que o conteúdo do estômago retorne para 
o esôfago. Porém, esse músculo, por algumas razões, 
pode perder sua força contrátil não evitando, desta 
forma, o retorno do conteúdo contido no estômago 
em direção ao esôfago.

A esse processo damos o nome de refluxo gastro-
esofágico. Algumas vezes, ele pode ocorrer de forma 
fisiológica, como após uma refeição exagerada com 
comidas pesadas, ou após a ingestão de grande quan-
tidade de líquidos, principalmente os gaseificados. Já 
a Doença do Refluxo Gastroesofágico, corresponde 
àquelas situações nas quais os episódios de refluxo 
são frequentes, recorrentes, exagerados, que trazem 
desconforto crônico afetando a qualidade de vida ou 
que causam danos físicos no esôfago.

fatoreS de riSco
Ao longo dos anos foram identificados fatores 

que contribuem para o desenvolvimento do RGE (e 
da DRGE), como anormalidades motoras do esôfago 
e do estômago, relaxamento transitório do esfíncter 
esofágico inferior, problemas anatômicos, além de há-
bitos rotineiros do estilo de vida que a pessoa leva. Os 
principais fatores de maior risco são:

• Esfíncter esofágico inferior hipotônico
• Hérnia de hiato
• Obesidade
• Refeições em grande quantidade, principalmente 
antes de se deitar
• Comer depressa e com pouca mastigação
• Tabagismo
• Consumo excessivo de álcool
• Gravidez
• Abuso de café, chá preto, chá mate e bebidas 
gaseificadas

SintomaS rGe
Podemos observar alguns sintomas recorrentes e 

comuns nas pessoas que sofrem do Refluxo Gastro-
esofágico, como: azia e/ou queimação que se origina 
na boca do estômago e que pode atingir a garganta; 
vômitos; gosto amargo na boca; sensação de bola 
na garganta; dor torácica, que pode ser confundida 
com angina ou infarto do miocárdio; tosse seca; rou-
quidão e doenças pulmonares de repetição, como 
pneumonias.

tratamento
Na maioria das vezes, quando descoberto, o trata-

mento do refluxo gastroesofágico inicial é clínico. Ele 
consiste na administração de medicamentos que dimi-
nuem a produção de ácido pelo estômago e melhoram 
a motilidade do esôfago e o esvaziamento do estôma-
go. Simultaneamente, o paciente recebe orientações 
para a perda de peso, evitar alimentos e bebidas que 
agravam o quadro, fracionar a dieta, não se deitar logo 
após as refeições e praticar exercícios físicos.

Já o tratamento cirúrgico, atualmente, é realizado 
por laparoscopia ou por cirurgia robótica e é indicado 
para os casos mais severos de RGE, em que o refluxo 
é causado por uma hérnia de hiato; casos que não res-
pondem adequadamente ao tratamento clínico medi-
camentoso ou quando se tem uma dependência muito 
grande aos medicamentos, fazendo com que o trata-
mento perdure por um longo prazo. O tratamento cirúr-
gico também é indicado quando o refluxo causa danos 
ao esôfago, como uma esofagite erosiva em estágios 
avançados, ou até alterações mais graves que possam 
predispor o aparecimento de um câncer de esôfago.

recomendaçõeS
Se a pessoa apresenta sintomas de refluxo ou tem 

algum histórico pessoal, ou familiar, é importante que, 
não apenas nas datas festivas mas no ano inteiro, te-
nha alguns cuidados para não sofrer de refluxo gastro-
esofágico. Algumas recomendações são:

• Não se automedicar nos episódios repetidos de azia 
ou queimação
• Procurar assistência médica especializada para diag-
nóstico e tratamento adequados
• Evitar alimentos e bebidas, especialmente as alcoó-
licas, que favorecem o aparecimento de sintomas
• Evitar o fumo
• Não se deitar logo após as refeições
• Distribuir os alimentos em pequenas quantidades 
por várias refeições
• Fazer refeições mais leves, mastigando bem os 
alimentos

| Dr. Samuel Okazaki é clínico e cirurgião do aparelho 
digestivo

refluxo 
Gastroesofágico: 
um mal mais 
comum 
do que 
imaginamos
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| novembro azul

Segundo o INCA (Instituto Nacio-
nal do Câncer), em 2018, 454 homens 
morreram no Brasil em razão do cân-
cer de pênis. Esse tumor representa 2% 
de todos os cânceres no sexo masculi-
no, com maior incidência nas regiões 
Norte e Nordeste. Ainda, conforme a 
Sociedade Brasileira de Urologia, to-
dos os anos mais de mil indivíduos têm 
o pênis amputado de forma total ou 
parcial no país por causa de tumores 
que não foram diagnosticados e trata-
dos precocemente.

A falta de higiene é o principal 
causador desse tumor que poderia ser 
evitado com água e sabão. E, embora 
a higiene íntima pareça ser algo básico, 
ela ainda é uma barreira significativa 
para os homens.

Mesmo que não existam exames 
de rastreamento para o diagnóstico 
precoce, esse tipo de câncer pode ser 
diagnosticados em estágios iniciais, 
evitando a metástase. A maioria dos 
cânceres penianos começa na glande 
ou na pele do pênis e, como as lesões 
aparecem sob o prepúcio, podem não 
ser identificadas no seu início, especial-
mente se um homem tem fimose.

Os homens devem procurar um 
médico em casos de lesões (dolorosas 
ou não) na glande, prepúcio ou pele 
do pênis. Os primeiros sinais de câncer 
peniano podem incluir: feridas, man-
chas (brancas ou vermelhas), pele es-
pessada, secreções com ou sem odor, 
úlceras que podem sangrar, crostas, 
caroços no pênis e/ou gânglios ingui-
nais (ínguas na virilha). Lesões que 
persistam por mais de quatro semanas 
devem ser examinadas por um médico.

A maioria das lesões no pênis não 
é maligna, mas podem ser causadas 
por uma infecção ou outras doenças 
que precisam ser tratadas. Na hipótese 
de um câncer ser diagnosticado pre-
cocemente, muitas vezes é removido 
com pouco ou nenhum dano; mas se 
for diagnosticado tardiamente, parte 
ou todo o pênis poderá ser removido. 
Em situações mais avançadas, até o es-
croto pode ser extraído como forma de 
tratamento. Cânceres avançados geral-
mente são invasivos e até fatais.

Segundo o INCA e o Ministério da 
Saúde, os fatores de risco que aumen-
tam as chances de desenvolver a ne-
oplasia peniana são: baixas condições 

socioeconômicas e de instrução, higie-
ne íntima precária, prepúcio estreito, 
homens que não foram submetidos à 
circuncisão (remoção do prepúcio, a 
pele que reveste a glande - a “cabe-
ça” do pênis) e o HPV (papiloma vírus 
humano).

O diagnóstico inicia-se no consul-
tório, após uma consulta médica com 
o exame do pênis, escroto e virilha. 
Diante de uma lesão sugestiva de cân-
cer, o médico indica uma biópsia (reti-
rada de fragmento do tecido) que será 
analisada para finalizar o diagnóstico. 
Após receber o diagnóstico do cân-
cer, o paciente poderá ser submetido 
a exames de imagem como: Raio-x, 
Ultrassom, Tomografia e Ressonância, 
dependendo dos achados clínicos, vi-
sando dimensionar a extensão da do-
ença (estadiamento).

A cirurgia é a primeira opção de 
tratamento e, muitas vezes, é eficaz em 
estágios iniciais; mas quando a neopla-
sia está avançada será necessário, além 
da cirurgia, submeter o paciente a ra-
dioterapia e quimioterapia. E diante 
da necessidade de amputação parcial 
ou total do pênis, o homem fatalmente 

apresentará consequências físicas, se-
xuais e psicológicas.

O melhor tratamento é a preven-
ção e, portanto, recomenda-se a hi-
giene diária dos genitais externos com 
água e sabão, bem como após o ato 
sexual e/ou masturbações. Outras me-
didas também são sugeridas, como: 
não fumar, submeter-se à cirurgia da 
fimose (quando o prepúcio for estreito 
e/ou não expor a glande), fazer uso de 
preservativos, além de receber a vacina 
do HPV, quando indicada. Na dúvida, 
consulte o seu Urologista.

| Marco Aurélio Lipay é doutor em 
Cirurgia (Urologia) pela UNIFESP (Uni-
versidade Federal de São Paulo), Titular 
em Urologia pela Sociedade Brasileira 
de Urologia, Membro Correspondente 
da Associação Americana e Latino 
Americano de Urologia e Autor do 
Livro “Genética Oncológica Aplicada à 
Urologia”.

Câncer de pênis ainda é pouco conhecido
Arquivo
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Arquivo

Coceira intensa nos dedos e nos 
pés, vermelhidão, sensação de quei-
mação, dor e surgimento de bolhas. 
Esses são alguns dos incômodos sinto-
mas da frieira - popularmente conheci-
da por “pé de atleta”. A doença é uma 
infecção nos pés causada por fungos, 
é altamente contagiosa e comum: sete 
em cada dez pessoas vão enfrentar o 
problema pelo menos uma vez na vida.

A boa notícia é que a frieira pode 
ser tratada com facilidade. Para iden-
tificá-la, o diagnóstico deve ser feito 
por um especialista, por meio da ob-
servação clínica, mas também pode ser 
necessário fazer teste laboratorial. Se a 
micose for recente, de pequena inten-
sidade ou causada por um fungo não 
resistente ao tratamento tópico, o mé-
dico poderá recomendar o uso de um 
antifúngico.

Segundo a dermatologista Juliana 
Machado Canosa, é importante ressal-
tar que “mesmo que a frieira pareça 
estar sumindo, o tratamento deve ser 
seguido até o fim do período indicado, 
para garantir que a infecção seja corre-
tamente tratada”.

Por ser um problema tão frequen-
te, que afeta muitas pessoas, a frieira é 
cercada de dúvidas sobre porque, de 
fato, elas ocorrem, e quais as melho-
res maneiras de tratá-las e evitar o seu 
aparecimento. Para esclarecer algumas 
dessas questões, conversamos com Ju-
liana sobre o que é mito e o que é ver-
dade quando o assunto é micose nos 

pés. Confira abaixo.

a frieira Só ocorre entre 
oS dedoS doS péS

MITO. Embora costume ocorrer 
entre os dedos, a frieira também pode 
aparecer na sola, no calcanhar e nas 
laterais dos pés, podendo se espalhar 
para as unhas, que ficam descoloridas, 
grossas e quebradiças. Este tipo de mi-
cose também pode se espalhar para as 
mãos e aparecer em áreas de dobras, 
como virilhas, axilas e embaixo das 
mamas. Para evitar que isso aconteça, 
caso esteja infectado, use toalhas di-
ferentes para os pés e para o resto do 
corpo, e lave sempre as mãos depois 
de aplicar qualquer medicamento.

frequentar piScinaS 
pode cauSar frieira

VERDADE. Altamente contagio-
sa, a frieira pode ser transmitida, prin-
cipalmente, em áreas comuns como 
piscinas, vestiários e saunas. Uma pes-
soa fica suscetível ao contágio quando 
seus pés entram em contato com água 
contaminada ou superfícies em que 
haja a presença do fungo. Para evitar a 
contaminação, proteja os pés com chi-
nelos e mantenha-os secos.

o pé de atleta Só Se 
propaga no verão

MITO. A infecção pode se de-
senvolver em qualquer época do ano. 
Durante o inverno, por exemplo, o uso 

de botas e meias sintéticas fazem com 
que os pés retenham o suor, deixando-
-os abafados e mais úmidos, o que fa-
vorece a proliferação dos fungos. Por 
isso, é importante optar pelas meias de 
algodão, seda ou lã, que absorvem o 
suor e deixam a pele respirar. Além dis-
so, trocar as meias todos os dias e não 
utilizar o mesmo calçado por dois ou 
mais dias seguidos - colocando-os no 
sol com frequência -, também são fun-
damentais na prevenção do problema.

peSSoaS com baixa 
imunidade ficam 
maiS prediSpoStaS à 
ocorrência de frieiraS

VERDADE. Quando uma pessoa 
está com o sistema imunológico debi-
litado, o corpo enfrenta dificuldades 
para combater infecções. Como o pé 
de atleta é uma infecção por fungos, 
a pessoa com imunidade baixa tem 
maior risco de incidência de frieira.

aS frieiraS melhoram com 
o tempo e não preciSam de 
um tratamento eSpecífico

MITO. Por se tratar de uma infecção 
causada por fungos, esses microrganis-
mos podem continuar infectando a pele 
por tempo indeterminado. Para tratar a 
micose, é preciso utilizar um remédio an-
tifúngico. O quanto antes a pessoa iniciar 
o uso do medicamento adequado, mais 
rápido a frieira será eliminada.

frieiraS São maiS 
preocupanteS em 
peSSoaS com diabeteS

VERDADE. Algumas pessoas, 
mesmo tomando os devidos cuidados, 
acabam ficando mais suscetíveis à in-
fecção. Pacientes com diabetes, por 
exemplo, devem estar mais atentos e 
enxergar a frieira como um sinal de 
alerta. A diabetes pode reduzir a sen-
sibilidade nas extremidades do corpo e 
complicar quadros infecciosos. Manter 
os pés sempre arejados e secos e sem-
pre que observarem alterações na pele 
dos pés ou unhas, os diabéticos devem 
procurar o atendimento médico.

paSSar talco entre oS 
dedoS e noS péS pode 
ajudar no tratamento 
da frieira

MITO. O uso de talco vai auxiliar 

no controle de umidade nos pés, mas 
não será capaz de combater os fungos. 
Somente o tratamento com antifúngi-
co poderá eliminar os microrganismos 
que causam o pé de atleta.

é poSSível pegar frieira 
uSando o Sapato de 
alguém que tenha a 
infecção

VERDADE. Não apenas sapatos, 
mas compartilhar esteiras, tapetes, 
roupas de cama e vestimentas com 
alguém infectado, além de andar des-
calço em áreas onde a infecção pode 
se espalhar, como vestiários, saunas, 
piscinas, banheiras e chuveiros co-
muns, podem desencadear o desen-
volvimento da infecção. A susceptibi-
lidade individual também é um fator 
importante.

quem tem frieira 
não pode fazer 
exercícioS fíSicoS

MITO. A pessoa pode praticar es-
portes, mas tomando os devidos cuida-
dos para evitar a propagação da doen-
ça. Não fique descalço em vestiários, 
capriche na higiene, lavando e secan-
do bem os pés, e lembre-se de optar 
pelo uso de meias de algodão. A única 
ressalva é para a prática de natação, 
que, deve ser evitada, já que a frieira é 
altamente contagiosa.

lavar e Secar bem oS péS 
ajudam a prevenir frieiraS

VERDADE. Manter os pés limpos 
e secos é essencial para a prevenção da 
doença. Lembre-se de secar bem entre 
os dedos e não compartilhe toalhas, 
calçados ou meias com outras pesso-
as, além de ser recomendado realizar a 
limpeza frequente desses itens.

frieira é um problema 
SimpleS e eu poSSo me 
automedicar

MITO. As frieiras podem ser cau-
sadas por diferentes fungos e fatores, 
por isso, consulte um médico se não 
tiver certeza do diagnóstico ou se os 
sintomas persistirem após o trata-
mento. A prescrição médica irá indi-
car, além do remédio, a dosagem e o 
tempo adequado para o tratamento, 
que pode ser diferente de uma pessoa 
para outra.

frieira: entenda as 
principais causas e 
como tratar o 
problema
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| saiba mais

A hipertensão é uma das doenças 
crônicas com maior prevalência entre 
a população brasileira. Segundo da-
dos da Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS), divulgada em novembro de 
2020, mais de 38,1 milhões de pes-
soas com 18 anos ou mais se enqua-
dram como hipertensos, número que 
corresponde a 23% da população to-
tal do país.

Assim como a alta incidência, 
o alerta que esses dados também 
devem trazer é que apesar de es-
tar constantemente relacionada a 
problemas cardíacos e hepáticos, 
pacientes com hipertensão descon-
trolada podem também sofrer com 
comprometimento significativo do 
cérebro e suas funções.

“A pressão alta está por trás de 
cerca de 80% dos casos de acidente 
vascular cerebral (AVC). Uma taxa 
altíssima que precisa ser considerada. 
Além de também ser responsável por 
casos de aneurismas, cegueira, derra-
mes, isquemias, arteriosclerose e de-
mência vascular, novos estudos têm 
evidenciado os riscos da doença que 
já temos acompanhado ao longo dos 
anos no consultório, especialmente da 
relação com doenças neurológicas”, 
explica o médico Feres Chaddad, pro-
fessor de neurocirurgia da Unifesp, 
especialista em danos neurológicos e 
malformação artério-venosa.

impactoS cerebraiS 
da doença

O artigo “Hypertension-induced 
cognitive impairment: from patho-
physiology to public health”, publi-
cado em junho de 2021, é uma das 
revisões mais recentes sobre a asso-
ciação da hipertensão com impactos 
no cérebro. Segundo o estudo, a pres-
são alta afeta a integridade estrutural 
e funcional da microcirculação cere-
bral, causando alterações patológi-
cas importantes nos pequenos vasos, 
que contribuem para o surgimento 
de hemorragias, infartos lacunares 
(silenciosos e que podem se acumu-
lar e provocar sequelas a longo pra-
zo), assim como lesões da substância 

branca (comum na população idosa 
e principalmente nos indivíduos com 
fatores de risco cardiovasculares), e 
aumento do declínio cognitivo.

O artigo aponta que as consequ-
ências cerebrais induzidas pela hiper-
tensão podem ser consideradas como 
resultado do envelhecimento vascular 
acelerado pela doença. Outras altera-
ções ressaltadas se referem ao desen-
volvimento de placas ateroscleróticas 
(acúmulo de gordura) em artérias cere-
brais maiores, que desregulam o fluxo 
sanguíneo cerebral e levam a derrames 
isquêmicos.

“A pressão alta pode bloquear 
e entupir as artérias, que ficam mais 
enrijecidas e propensas ao surgimento 
de AVCs, aneurismas e outras patolo-
gias. Em idosos, os perigos são ainda 
maiores, devido a doença provocar a 
má adaptação da circulação cerebral, 
que resulta em danos à estrutura mi-
crovascular, ruptura da barreira he-
matoencefálica (estrutura que previne 
a passagem de substâncias do san-
gue para o sistema nervoso central), 
estresse oxidativo e defasagem do 
acoplamento neurovascular”, comple-
menta Feres.

Outro ponto a destacar é que a 
hipertensão descontrolada acelera 
também o declínio cognitivo, poden-
do comprometer a memória, con-
centração e raciocínio. Segundo uma 
pesquisa da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), que utilizou 
como base de dados o Estudo Longi-
tudinal de Saúde do Adulto – ELSA 
Brasil, depois de quatro anos de 
acompanhamento, 22% dos voluntá-
rios que apresentavam pré-hiperten-
são e 46,8% que eram hipertensos 
demonstraram declínios cognitivos 
importantes.

Subnotificação de danoS 
neurológicoS

A desatenção aos sintomas neu-
rológicos leves e intermediários, a 
dificuldade do acompanhamento de 
pacientes e grupos de risco que não 
acessam o sistema de saúde e a falta 
de atendimentos integrais que obser-

vem os impactos na saúde de maneira 
específica, mas abrangente, esconde 
um problema muito mais expressivo. 
Parte desses pacientes pode vir a de-
senvolver manifestações neurológicas 
tardias e ter seu processo terapêutico 
impactado.

neceSSidade do 
acompanhamento 
neurológico global

“A implementação de centros de 
triagem neurológica em hospitais e 

postos de atendimento é urgente. O 
acompanhamento longitudinal, com 
equipes multidisciplinares e check-ups 
médicos regulares é fundamental para 
todos os pacientes acometidos por 
doenças importantes, como a hiper-
tensão. Incluir avaliação neurológica 
para examinar vários domínios cogni-
tivos pode identificar alterações neu-
rológicas, de maneira precoce, e assim 
trabalhar na redução da incidência de 
danos graves e riscos futuros”, reforça 
o Chaddad. (Assessoria)

Silenciosa e devastadora: pressão alta pode 
desencadear sérios danos cerebrais a longo prazo

Arquivo
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| saúde da mente

O transtorno chamado de fagobia 
é uma condição psiquiátrica associada 
à ansiedade em que a pessoa desen-
volve o medo de engolir alimentos sóli-
dos, líquidos e até comprimidos.

A doença atingiu Valentina, de 11 
anos, filha de Edivana Poltronieri, es-
pecialista em emagrecimento. “Depois 
de anos estudando fórmulas que aju-
dassem as pessoas a terem um bom 
relacionamento com a comida, ano 
passado a pandemia fez a minha fa-
mília se deparar com a fagofobia, um 
distúrbio até então desconhecido para 
nós”, relata

Após procurar ajuda médica e 
estudar mais sobre o assunto, ela 
explica que o gatilho para a doença 
está associada a traumas, que pode 
ser divórcio, perda de alguém queri-
do ou pet e situações similares. “No 
caso da minha filha, foi a pandemia. 
O excesso de informações sobre o 
coronavírus somado ao medo da 
morte fez ela desenvolver a doen-
ça”, relata.

Por ser um transtorno pouco fa-
lado, Edivana comenta que “o diag-
nóstico pode ser tardio e levar a ou-
tros transtornos alimentares, como a 
anorexia”.   

a fagofobia dentro 
de caSa

“Em novembro de 2020, comecei 
a perceber que Valentina estava redu-
zindo a velocidade para engolir e logo 
pensei que ela estava enrolando para 
comer. Depois de um tempo, deduzi 
que o problema poderia ser a comida. 
Daí, comecei a ver que ela disfarçava 
para sair da mesa só para cuspir a co-
mida no guardanapo ou no lixo”, relata 
Edivana.

O que dificultou uma atitude mais 
urgente de Edivânia foi Valentina não 
apresentar nenhum problema compor-
tamental, como tristeza ou agressivi-
dade. “Não houve mudança em seu 
comportamento a não ser o alimentar. 
Valentina continuava brincando, fazen-
do as tarefas da escola, como se nada 
estivesse acontecendo”, continua.

Até chegar o diagnóstico, Edivana 
pressionava a filha para comer. Depois 
de muita insistência para fazer a filha 
desabafar sobre o que estava aconte-
cendo, Valentina revelou episódios de 
engasgos e sensação de sufocamento 
em algumas refeições, por isso o medo 
de engolir.

“Tentamos fazê-la enxergar a co-
mida de forma normal, mas quando 

chegava o momento das refeições, Va-
lentina tremia, ficava em pânico, cho-
rava, suava frio e respirava ofegante. 
Eu nunca tinha visto a minha filha na-
quele estado e quando eu pedia expli-
cações, ela só chorava muito”, explica.

 o diagnóStico e o 
tratamento

Depois de tentar resolver o assunto 
em família, Edivana e o esposo decidi-
ram procurar ajuda médica pediátrica, 
que logo descartou qualquer problema 
físico. “Fomos ao otorrinolaringologis-
ta, fizemos uma bateria de exames e 
nada. Por último, recorremos ao psi-
quiatra que, entre as hipóteses levan-
tadas, listou a fagofobia”, relata a mãe.

Após a confirmação do diagnóstico, 
além de se desculpar pelas atitudes de 
pais desesperados, a família precisou ajus-
tar a rotina da filha. “O fato de ela não ir 
mais para a escola, ficar em isolamento, 
ter contato com os amigos e familiares 
apenas pela internet e o excesso de in-
formações da mídia originaram em crises 
de ansiedade e, consequentemente, a fa-
gofobia. Por ter 11 anos, ela já consegue 
assimilar a realidade, mas só nos demos 
conta disso com o transtorno”, diz.

Desde então, Valentina segue fa-

zendo tratamento em casa dentro do 
seu ritmo. “Para controlar a ansiedade, 
ela passou a tomar calmantes naturais, 
fazer exercícios respiratórios e yoga. A 
gente também evita falar muito de do-
enças em casa e, em paralelo, fazemos 
refeições líquidas e fáceis de mastigar, 
como sopas, verduras, sucos, vitami-
nas”, comenta a empresária.

o relato de valentina
“No início do tratamento, eu ain-

da não conseguia comer. Fiquei vários 
dias só com sopa e vitaminas. Mas ago-
ra já consigo comer arroz, feijão sem 
ser batido e carne. Ainda demoro mui-
to na mesa. Muitas vezes, todos termi-
nam de comer e eu continuo lá, mas 
a família respeita muito o meu ritmo e 
isso me anima para buscar sempre me-
lhorar”, conta a adolescente.

Para Valentina, o mais difícil foi o 
caminho até o diagnóstico. “Agora que 
já sei o problema, o mais importante é 
ter os meus pais me ajudando sem co-
branças. O meu conselho para quem 
tem alguém próximo que sofre com 
isso é manter a calma e procurar ajuda. 
Pode ser difícil no começo, mas a des-
coberta é um alívio para o paciente e a 
família”, finaliza. (Assessoria)

Já ouviu falar em fagofobia?
Arquivo



7diário do sudoeste | Sexta-feira, 26 de novembro de 2021

| nutrição

As bactérias que coabitam o nos-
so corpo têm um peso relevante e sua 
importância na nossa saúde e equilí-
brio, além de um papel fundamental 
na imunidade. Mas, na vida moderna, 
o consumo de alimentos industrializa-
dos que passam por processamentos e 
matam essas bactérias do bem é muito 
grande, o que esteriliza o corpo e afeta 
a saúde.

“Isso também acontece quando 
há a utilização de medicamentos e 
antissépticos”, diz Roberta Travassos 
Gomes, farmacêutica. A especialista 
afirma que isso não se trata de uma 
apologia contra o uso de alimentos in-
dustrializados ou contra a indústria far-
macêutica, mas sim da utilização racio-
nal desses recursos. “É sobre não ir à 
farmácia com cesto de supermercado, 
mas sim fazer do seu alimento in natu-
ra o seu medicamento, trazendo mais 
bactérias benéficas a você e, conse-
quentemente, mais saúde e equilíbrio”, 
afirma Roberta.

Além do papel na nossa imunida-
de, as bactérias do bem também au-
xiliam na produção de vitaminas, na 
diminuição do colesterol, na melhora 
da digestão e na produção de substân-
cias químicas no cérebro que ajudam a 
manter o humor e a sanidade mental, 
fazendo barreiras contra doenças au-

toimunes.
Segundo a farmacêutica, as pes-

soas precisam perder hábitos que 
esterilizam o corpo e matam a micro-
biota. “Usam enxaguantes bucal sem 
infecção no dente, sabonete vaginal 
sem doença, sabonetes bactericidas 
para crianças por achar mais higiênico, 
vermífugos sem ter verme, é preciso 
retomar o hábito do natural”, explica 
Roberta.

Roberta afirma que é possível re-
verter uma vida inteira de industria-
lizados e medicamentos, mudando 
o pensamento e olhando o alimento 
com outros olhos, apurando o paladar 
e fazendo com que plantas e vegetais 
sejam a base da alimentação, dos me-
dicamentos e dos cosméticos. “Precisa, 
principalmente, tirar tudo o que é quí-
mico da sua vida na medida do possí-
vel. Desta forma, a flora será abasteci-
da com bactérias do bem que reagirão 
e, assim, trarão mais saúde”, analisa.

Para também ajudar no problema, 
hoje existe a possibilidade da suple-
mentação por probióticos, que ajuda 
a recolonizar a flora intestinal. Quanto 
mais variada os tipos de microrganis-
mos, mais possibilidade de oferecer 
proteção para o sistema imunológico, 
fortalecer o corpo e regular a saúde e o 
bem-estar. (Assessoria)

Como a vida moderna está acabando com 
as bactérias do bem
Recursos industrializados como alimentos, medicamentos e cosméticos podem matar microrganismos que 
protegem e regulam nossa saúde

Alimentos que AjudAm 
A melhorAr A florA 
intestinAl

os prebióticos – não 
probióticos – são um tipo de 
nutriente que são muito benéficos 
para promover a saúde intestinal, 
funcionando como combustível 
para as bactérias intestinais 
saudáveis. Por isso, é importante um 
consumo mínimo para manter as 
populações vivas e saudáveis. Vários 
alimentos são prebióticos naturais, 
confira alguns que vão ajudar a 
nutrir suas bactérias intestinais:

feijão: O feijão é um grão com 
grandes quantidades de fibras e 
ferro. O tipo branco é ainda melhor, 
pois pode ter até o dobro da 
quantidade de fibras.

AveiA: A aveia contém um tipo 
único de fibra que nutre e restaura as 
bactérias intestinais saudáveis. Isso 
faz com que a aveia seja um ótimo 
alimento para comer todos os dias.

polentA: Este carboidrato 
complexo à base de milho rico 
em fibras tem um componente 
fermentável

AspArgos: O aspargo ajuda a 
manter nossos probióticos e a 
prevenir certos tipos de câncer. Além 
disso, esse vegetal também é uma 
boa fonte de proteína, com cerca de 
2 gramas nessa mesma quantidade.

Alho: O alho tem um composto 
que ajuda a combater os radicais 
livres que atacam a mucosa 
intestinal. Além disso, o alimento 
tem propriedades antivirais, 

antibacterianas, antifúngicas e 
anticancerígenas.

brócolis e outros vegetAis 
crucíferos (couve, repolho 
e couve-flor): Esses vegetais 
ajudam a manter o equilíbrio 
saudável na microbiota intestinal 
e aumentam a função de barreira 
do hospedeiro. Isso pode ajudar a 
prevenir doenças como alguns tipos 
de câncer e inflamação intestinal.

linhAçA: Estas minúsculas 
sementes são ricas em fibras e 
podem ajudar a criar um ambiente 
dentro do intestino no qual as 
bactérias saudáveis querem crescer 
e viver. Para obter o máximo 
desse alimento, é indicado moer 
as sementes e polvilhá-las nos 
alimentos. O restante é preciso 
armazenar por até duas semanas em 
recipiente hermético na geladeira.

bAnAnAs: Bananas restauram a 
saúde da comunidade bacteriana, 
conhecida como phyla, e podem 
reduzir a inflamação, devido aos 
altos níveis de potássio e magnésio.

iogurte e kefir: Outra maneira de 
ajudar a manter suas populações de 
boas bactérias saudáveis é comendo-
as! Os iogurtes geralmente contêm 
bactérias intestinais saudáveis, mas é 
importante verificar os rótulos. Bons 
produtos não apenas especificam o 
tipo de bactérias boas, mas também 
a quantidade de boas bactérias. Kefir 
é outro tipo de alimento, semelhante 
ao iogurte, contendo quantidades 
ainda maiores de bactérias saudáveis. 
Kefir está disponível em algumas 
lojas de alimentos saudáveis, outras 
pessoas fazem em casa.

Fotos: Arquivo
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| saúde pública

| Pedro ferro
Jornal da USP

O estudo aponta para a necessi-
dade de campanhas pensadas em me-
lhorar o diálogo com o grande público 
para esclarecer as dúvidas em relação 
às vacinas em uso. Para o pesquisa-
dor, certas bolhas de desinformação 
parecem ser mais confortáveis para al-
gumas pessoas e o maior desafio dos 
órgãos de saúde é romper isso

O aumento de contaminações e 
mortes na Europa e Estados Unidos 
acende o alerta para uma quarta onda 
de covid-19, principalmente pelo alto 
índice de não vacinados. Aqui, no 
Brasil, mesmo com o avanço da va-
cinação, autoridades pedem cautela 
e manutenção das medidas de segu-

rança. Com quase 75% da população 
imunizada com a primeira dose e 60% 
totalmente vacinada, o País ainda tem 
muitos indecisos. Pelo menos é o que 
diz estudo realizado em países de lín-
gua portuguesa que entrevistou 6.843 
pessoas, entre maio e agosto do ano 
passado, e verificou que 21,1% não ti-
nham intenção de se vacinar.

Segundo Álvaro Francisco Lopes 
de Sousa, da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto (EERP) da USP e 
um dos responsáveis pelo estudo, os 
pesquisadores (brasileiros e portugue-
ses) buscavam a opinião da população 
sobre a vacinação e também entender 
o porquê da hesitação vacinal. Como 
resultado, de acordo com os dados 
coletados, observaram como motivo 
principal as teorias da conspiração, se-

guidas pela desinformação.
O artigo Determinants of CO-

VID-19 vaccine hesitancy in Portu-
guese-speaking countries: a structural 
equations modeling approach, publi-
cado no último mês de outubro no site 
Multidisciplinary Digital Publishing Ins-
titute (MDPI), traz análise de opiniões 
sobre as vacinas contra a covid-19 que 
estavam sendo desenvolvidas na épo-
ca (maio e agosto de 2020) e sobre as 
medidas de proteção recomendadas 
pelas instituições governamentais e 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

Segundo o estudo, a maior par-
te dos que se negam à vacinação são 
os maiores de 30 anos e os consumi-
dores de informações incompletas ou 
falsas sobre as vacinas. Do total dos 
hesitantes em se vacinar, 1.443 pes-
soas (21,9%) apresentavam sintomas 
de estresse, sendo a maioria do sexo 
masculino. Souza afirma que estresse e 
hesitação vacinal masculina são expli-
cados culturalmente pela educação de 
homens como exemplo de força, virili-
dade e saúde perfeita.

Outro dado da pesquisa mostra 
que 22,4% dos hesitantes têm nível 
superior, mas o pesquisador faz ressal-
va quanto ao fato de que em algumas 
regiões da África apenas a população 
mais rica consegue pagar para ter aces-
so à internet e também que a amostra 
pode ter outro viés, a de participantes 
relacionados ao mundo acadêmico. 
Além de Brasil e Portugal, o estudo en-
volveu Angola, Guiné-Bissau, Moçam-
bique e São Tomé e Príncipe.

Se o número dos que não desejam 
se vacinar foi alto entre os maiores de 
30 anos, o inverso foi observado entre 
os jovens de 18 e 29 anos. Sousa infor-
ma que 84,5% deles se mostraram fa-
voráveis à vacinação e também foram 
os mais adeptos às medidas de prote-
ção. Esta foi também a faixa etária que 
se mostrou mais cansada e estressada. 
O pesquisador relata que as respostas 
deste público deixaram claro o desejo 
de vacinação mais rápida para a volta 
às suas atividades normais, sem gran-
des riscos de contaminação.

maior eSclarecimento daS 
dúvidaS Sobre aS vacinaS

Com as informações obtidas e ten-
do em vista um cenário ainda pandê-
mico, Sousa defende mais investimento 
nas campanhas de vacinação, tanto no 
Brasil quanto em outros países. Cam-
panhas pensadas em melhorar o diá-
logo com o grande público para escla-
recer as dúvidas em relação às vacinas 
em uso. Para o pesquisador, “algumas 
bolhas de desinformação parecem ser 
mais confortáveis para algumas pesso-
as. O maior desafio dos órgãos de saú-
de é romper essas bolhas”.

Sousa também insiste que o rit-
mo da vacinação em países de língua 
portuguesa deveria ser mais acelera-
do. Mesmo com o alcance das imuni-
zações, “muitas das hospitalizações e 
mortes poderiam ter sido evitadas”. 
E, “quanto mais tempo uma parcela 
da população passa sem ser vacinada, 
novas variantes podem surgir”, diz o 
pesquisador.

teorias da conspiração e desinformação explicam 
hesitação vacinal em países de língua portuguesa
Pesquisa ouviu 6.843 pessoas de Portugal, Brasil e países da África entre maio e agosto de 2020. Entre os 
entrevistados, 21,1% (1.443) afirmaram não ter intenção de se vacinar

Arquivo
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 0135/2021 GMS 
PROTOCOLO Nº 16.745.721-5 

Objeto: Elaboração dos Projetos Executivos de Implantação do Projeto 
Padrão Conselho Tutelar, com área de 222,95 m², sito à Rua Teophilo 
Augusto Loiola s/n, no Município de Pato Branco, Paraná. 
Preço Máximo: R$ 31.836,66 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e 
seis reais e sessenta e seis centavos). 
Poderão participar desta licitação EXCLUSIVAMENTE 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
legalmente estabelecida no país e que atenda às exigências do Edital. 
Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias corridos. 
Retirada do Edital: A partir do dia 26 de novembro de 2021 no 
endereço eletrônico www.comprasparana.pr.gov.br . 
Abertura dos Envelopes: Dia 17 de janeiro de 2022, às 09:30 (nove 
horas e trinta minutos) na Sala de Licitações da PRED, sita à Avenida 
Iguaçu, n. º 420, Rebouças, 6º andar, Curitiba, Paraná. 

Curitiba, 24 de novembro de 2021. 
MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI 

Diretor Geral da Paraná Edificações 
 

 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Dois Vizinhos e Região. ASSEMBLÉIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA  EDITAL DE CONVOCAÇÃO A presidente do SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE DOIS VIZINHOS E REGIÃO - SINTRIAL, 

no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados quites e em pleno gozo dos seus direitos 

sindicais e não sócios pertencentes às categorias profissional com data-base no mês de Novembro, ou seja  

Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação Carnes e Derivados para participarem da Assembleia Geral 

Extraordinária, prevista estatutariamente, a realizar-se convocação, no dia 30 (trinta) de Novembro de 

2021(dois mil e vinte e um) em primeira e única convocação, a partir das 09:00 horas até às 16:00 horas, 

na Sede das respectivas empresas para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Aprovação ou rejeição da proposta para Convenções Coletivas de Trabalho 2021/2022; 

b) Em caso de rejeição da proposta, quais os caminhos a serem seguidos; 

c) Tirar indicativo de greve; 

d) Discussão e aprovação desconto Contribuição Sindical e Contribuição Assistencial; 

e) Assuntos Gerais. 

Dois Vizinhos, 25 de Novembro de 2021 

 
       Marilene Martins Moreira - Presidente 
 
 
 

 

                                                                    
              
              
              
  
 
 
 
 

 

   
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 
 

O SENHOR ANTONIO SANTO GRAFF PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS QUÍMICAS E FARMACEUTICAS DO 

SUDOESTE DO PARANÁ; CNPJ Nº23.292.165/0001-80, no uso de suas atribuições,  

convoca os trabalhadores para a realização do  ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 

COMPENSAÇÃO , para disciplinar o trabalho no feriado municipal no dia 14 de dezembro  

de 2021, a necessidade de não serem paralisados os serviços de produção,  o caráter de troca 

pelos dias 24/12/2021 e  31/12/2021, o acordo será realizado com a passagem da lista no dia 

29 e 30 de novembro 2021, essas medida está sendo realizada de maneira excepcional, em 

virtude da pandemia coronavírus (COVID-19), medidas emergenciais, neste tempo de 

pandemia a prioridade deve ser o cuidado com a saúde e a vida, mantendo as regras de 

isolamento social,  ainda, apoiadas no princípio constitucional da livre negociação, para os 

trabalhadores da empresa INPLASUL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SUDOESTE LTDA; 

exceto o setor de extrusão. 

           

 

          Pato Branco, 24 de novembro de 2021. 

 
 
 

Antonio Santo Graff 
Presidente 

 

SINTRIPLAST 
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS  QUÍMICAS E FARMACEUTICAS DO 

SUDOESTE DO PARANÁ; CNPJ Nº23.292.165/0001-80 
ENDEREÇO: RUA DELELMO CAUDATO, Nº42, SALA COMERCIAL Nº2, CEP:85.504-797, BAIRRO SÃO 

FRANCISCO, PATO BRANCO PR.  
 
 

 
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu ao IAT a 
(LAS) Licença Ambiental Simplificada do seguinte empreendimento: Atividade: Implantação 
da Estação de Tratamento de Esgoto Modular, Interceptor de Esgoto A e B, (Coletor Tronco, 
Rede coletora de Esgoto) e Emissário Final. Endereço: ETE - Latitude E361.032,502m, e 
Longitude N7.106.965,134m. Município: Honório Serpa/PR. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2021

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF: 76.898.196/0001-45 e CCEST - CENTRO
DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, CNPJ/MF:
23.439.090/0001-17. Objeto: Este contrato tem por objeto a prestação de serviço de assessoria e execução
de programa de gestão em saúde e segurança ocupacional, a fim de atender às exigências legais e
normativas. Valor: Será pago pela execução do objeto o valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais). Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua
publicação. Dotação: 136/3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais. Origem: Este contrato é
originário da Dispensa de Licitação n° 59/2021, nos termos do art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/1993,
conforme justificativas constantes do processo nº 102/2021. Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Pato
Branco, Estado do Paraná, para dirimir questões relativas ao presente contrato. Local, data e assinatura:
Pato Branco, 25 de novembro de 2021. Joecir Bernardi - Contratante e Arlindo Veivanco - Contratada.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

Comércio de Combustíveis Bom Retiro, inscrita no CNPJ nº 13.870.921/0001-57 e IE nº 
90.595.638-80 torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença de 
Operação para Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador 
retalhista - TRR instalada na Rodovia PR 493, nº 4300 Km 04. Bairro Fraron. Município de 
Pato Branco/PR. Válida até 24/11/2025. 

 

 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 
 
Ref. Normativa: Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e subseqüentes 
alterações. 
1. ÓRGÃO CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Vitorino 

2. DATA DA 
EMISSÃO 

25/11/2021 

3. ENQUADRAMENTO LEI Nº 
8.666/93 
Artigo 24, Inciso II 

4. PROCESSO Nº.  
123/2021 

  
5. OBJETO:  
AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
NO MUNICÍPIO (EU AMO VITO). 

6. INSTRUMENTO A EMITIR 
(    ) S/ INSTRUMENTO 
(    ) CONTRATO 
(    ) ESCRITURA/REGISTRO  

7. FORNECEDOR 
(X) CADASTRADO 
(  ) NÃO CADASTRADO 
 

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
(X) FGTS                 (    ) FEDERAL 
(X) INSS                  (    ) ESTADUAL     
(  ) MUNICIPAL 

9. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
Nada a Informar 

 
10. JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DA LICITAÇÃO: 
A contratação de serviços, objeto deste processo é dispensável de licitação em decorrência do disposto no artigo 
24, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
11. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO FORNECEDOR: 
Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Industria e Comercio através protocolo 
sob o nº 5151/2021 e parecer jurídico onde a referida Secretaria solicita AQUISIÇÃO DE UM LETREIRO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO (EU AMO VITO). Esta Secretaria apresentou a proposta da 
empresa  PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI que apres entou o valor de R$: 17.590,00 (dezessete mil 
quinhentos e noventa reais) 
12. JUSTIFICATIVAO PREÇO: 
A empresa vencedora do certame foi, PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI que cotou no valor de R$: 
17.590,00 (dezessete mil quinhentos e noventa reais) 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.008.4490.52 - 1000 - 317/2021   -   MANTER A SECRETARIA DESENV. URBANO, IND E COMÉRCIO  
Item Quantidade Unid. Especificação Preço Unit. Preço Total 

2 1,00  UN LETREIRO EU AMO VITO - COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: COM ILUMINAÇÃO EM ACM NA COR 
BRANCA MEDINDO 553 X 100 CM E PROFUNDIDADE 
30CM. O CORAÇÃO COM ILUMINAÇÃO INTERNA DE 
COR 6000K EM LED. FRENTE COM ACRÍLICO 3MM COM 
CONTORNO EM ACABAMENTO ACMFIXAÇÃO É 
INDIVIDUAL PARA CADA CARACTER. TOTALIZANDO 6 
LETRAS E UM DESENHO DE CORAÇÃO 

17.590,00  17.590,00  

Total 17.590,00  
 
20. FORNECEDOR/EMPRESA CONTRATADA 
PORTELA COMUNICAÇÃO VISUAL - EIRELI 
CNPJ – 23695085000175 

21. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E/OU 
PRAZO DE FORNECIMENTO/ENTREGA 
 IMEDIATO 

 
22. ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
De Acordo conforme Parecer em Anexo 
DATA: 25/11/2021                                                                    NOME: FERNANDO SINHORINI 
 
23. ANÁLISE ÁREA JURÍDICA 
De Acordo conforme  Parecer Anexo. 
 
DATA: 25/11/2021                                             NOME: EDUSRDO ERNESTO OBRZUT NETO OAB/PR44202 
 
24. PROCESSO 
 
X) CONCLUÍDO 
(  ) CANCELADO 

25. RATIFICAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL 
Ratificamos o presente pleito, concordando com a Contratação, 
dispensada a licitação 
 
DATA: : 25/11/2021                             NOME:  MARCIANO VOTTRI 

 

 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO  
CONTRATO N º 219/2020 

 
Que fazem entre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, pessoa jurídica de 

direito Público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.995.463/0001-00, com sede e 
foro à Rua Barão de Capanema, 134, em Vitorino, Estado do Paraná, neste ato representado 
pele Prefeito Municipal, Sr. MARCIANO VOTTRI, brasileiro, agrônomo, portador do CPF nº. 
05691667998 RG. Nº. 91163080/PR, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro, a 
empresa T. F. DOS SANTOS - PROJETOS E OBRAS situada à R ITABIRA,1420 - SALA  101, 
Bairro Centro, PATO BRANCO, inscrita no CNPJ sob nº 18578392000136 , neste ato 
representada por THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob nº  04410895931 
doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e 
condições, em conformidade com pareceres técnicos, jurídico e protocolo 4415/2021. 

 
Cláusula Primeira: Do Valor - A Cláusula Quinta do Contrato Original fica acrescido 

o valor de R$ 38.804,70. 
 

Cláusula Segunda: Permanecem em pleno vigor todas as demais disposições 
contratuais que não conflitem com o presente aditamento. 

 
E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente 

cumprirem integralmente o contrato de parceria de serviços, por si e por seus sucessores, firmam 
o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma. 

 
Vitorino, em 25/11/2021 

 
MARCIANO VOTTRI 

Prefeito Municipal/Contratante  
 
 

THIAGO FERREIRA DOS SANTOS 
CONTRATADA 

T. F. DOS SANTOS - PROJETOS E OBRAS 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

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

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

dia  08/12/2021 LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , tipo de 

Licitação MENOR PREÇO POR ITEM  n.º 63/2021, objetivando Aquisição de 
bombons os quais serão distribuídos as crianças do Município de Vitorino na 
semana natalina. 

O edital poderá ser obtido junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VITORINO, a partir do dia 25/11/2021,  informações pelo telefone (46) 3227-1222, 

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

WWW.vitorino.pr.gov.br . 

 
Vitorino, 25/11/2021 

 
 

                
Pregoeiro Oficial do Município 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 63/2021- 
PROCESSO: 155/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços 
para futura e fracionada aquisição de reagentes e consumíveis para 
análises laboratoriais, com fornecimento de equipamentos em 
comodato e materiais necessários para coleta e processamento das 
amostras biológicas, realizadas pelo Laboratório Municipal de 
Análises Clínicas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e ADJUDICO seus objetos para as empresas: A.C.L. 
Assistência e Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda, inscrita 
no CNPJ nº 22.627.453/0001-85, com o valor total de R$ 
21.776,8595; Central Lab Distribuidora de Produtos para Saúde 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 32.325.628/0001-53, com o valor total de 
R$ 1.110.601,00; Diag Solution Artigos Médicos Ltda, inscrita no 
CNPJ nº 12.021.151/0001-05, com o valor total de R$ 26.243,89; 
Dimalab Eletronics do Brasil Eireli, inscrita no CNPJ nº 
02.472.743/0001-90, com o valor total de R$ 815.869,44; Ingalab 
Equipamentos para Laboratórios Ltda, inscrita no CNPJ nº 
13.415.600/0001-62, com o valor total de R$ 20.737,26; J.R. Ehlke e 
Cia Ltda, inscrita no CNPJ nº 76.730.076/0001-34, com o valor total 
de R$ 1.830.200,00; Labnorte Materiais Médicos, Hospitalares e 
Laboratoriais Ltda, inscrita no CNPJ nº 34.922.825/0001-85, com o 
valor total de R$ 21.896,40; Seven Produtos Laboratoriais para 
Diagnóstico Ltda, inscrita no CNPJ nº 34.182.886/0001-53, com o 
valor total de R$ 8.601,94 e Supritecnica Eireli, inscrita no CNPJ nº 
13.107.128/0001-09, com o valor total de R$ 976.120,00. Pato 
Branco, 23 de Novembro de 2021. Robson Cantu  – Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
LEI N° 47/2021 
DATA: 25/11/2021 
SÚMULA: Suspende o ato que concedeu reposição salarial inflacionária aos servidores de cargos efetivos, 
servidores inativos, pensionistas e conselheiros tutelares. 
 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
diariomunicipal.com.br/amp/ edição do dia 26/11/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 40/2017 e Decreto 
Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br. 
 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 87/2021- 
PROCESSO: 197/2021. OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) veículos 
tipo Van Furgão e 01 (um) veículo tipo Van Passageiro, todos novos, 
zero km, com ano de fabricação/modelo mínimo do ano da 
contratação, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e ADJUDICO seus objetos para as empresas: 
Fipal Distribuidora de Veículos Ltda, inscrita no CNPJ nº 
77.396.810/0001-33, com o valor total de R$ 240.000,00 e La 
Fontaine Comércio de Veículos Ltda, inscrita no CNPJ nº 
73.712.978/0001-50, com o valor total de R$ 840.000,00. Pato 
Branco, 23 de Novembro de 2021. Robson Cantu– Prefeito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

 
 

AVISO N.º 125/2021 
CONCORRÊNCIA PUBLICA n.º 127/2021 – GMS 

DER/PR n° 029/2021-DOP/SROESTE  

Objeto: Execução dos serviços de melhoria ambiental na Rodovia PRC-280, trecho: Palmas-Clevelândia, km 
148 e 172+750m, localizada a Estação Ecológica Mata Preta, de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência - Anexo 01 deste Edital e no Projeto Básico de Engenharia. 
VALOR MÁXIMO: R$ 328.118,92  

DATA DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até o dia 13/01/2022 - No protocolo Superintendência 
Regional Oeste de Cascavel -PR, no período compreendido entre 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 
horas. 
DATA DA ABERTURA: 14/01/2022, às 09:00 horas. 
AUTORIZAÇÃO: Fernando Furiatti Saboia – Diretor-Geral do DER, em 18/11/2021. 
N.º DO PROCESSO: 17.955.749-5  
INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: Página eletrônica: 
(www.comprasparana.pr.gov.br/Compras), link Licitações do Poder Executivo, consulta 
editais, órgão DER, e/ou Comissão de Licitações da SROeste do DER/PR, sito à Rodovia 
PR-486, Km 01, na cidade de Cascavel-PR, Telefone: (45)3218-3500.  

Cascavel-PR, 26 de novembro de 2021. 
Renata Juliana Bertol Baseggio, 

Presidente da Comissão de Licitação – DER/SROeste. 
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MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 148/2021. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 87/2021 - PROCESSO N° 197/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e Fipal Distribuidora de 
Veículos Ltda. OBJETO: Contrato a aquisição de 04 (quatro) 
veículos tipo Van Furgão e 01 (um) veículo tipo Van 
Passageiro, todos novos, zero km, com ano de 
fabricação/modelo mínimo do ano da contratação, atendendo 
às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
VALOR: R$ 240.000,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias. 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até o 30º dia, após o 
recebimento definitivo do objeto, mediante a apresentação do 
respectivo Laudo de recebimento. DOTAÇÃO: Diversas 
dotações conforme contrato. GESTOR: Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, Simone dos Santos Painim. FISCAL: Chefe 
do Setor de Transporte Escolar, Alexandre Varaschin Dengo. Pato 
Branco, 23 de Novembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito. 
Leandro da Silva – Representante Legal. 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO CONTRATO Nº 149/2021. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 87/2021 - PROCESSO N° 197/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e La Fontaine Comércio de 
Veículos Ltda. OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) veículos tipo 
Van Furgão e 01 (um) veículo tipo Van Passageiro, todos 
novos, zero km, com ano de fabricação/modelo mínimo do ano 
da contratação, atendendo às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. VALOR: R$ 840.000,00. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 dias. PAGAMENTO: O pagamento 
será efetuado até o 30º dia, após o recebimento definitivo do 
objeto, mediante a apresentação do respectivo Laudo de 
recebimento. DOTAÇÃO: Diversas dotações conforme contrato. 
GESTOR: Secretária Municipal de Educação e Cultura, Simone 
dos Santos Painim. FISCAL: Chefe do Setor de Transporte 
Escolar, Alexandre Varaschin Dengo. Pato Branco, 23 de 
Novembro de 2021.  Robson Cantu – Prefeito. José Nelson Rocha 
Junior – Representante Legal. 
 
 
 
 
 
 

 

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 03/2021. Contrato Nº 140/2019, 
Chamamento Público Nº 05/2018, Inexigibilidade Nº 
44/2019, Processo Nº 155/2019. PARTES: Município de 
Pato Branco e Hospital da Visão de Pato Branco Ltda. 
OBJETO: A prestação de serviços em procedimentos de 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial, visando atender 
aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS residentes 
no Município de Pato Branco, bem como aos usuários 
referenciados conforme pactuações firmadas via Secretaria 
Municipal de Saúde de Pato Branco. Do Ajuste do 
Quantitativo e do Valor : Com base no art. 65, I, “b”, da Lei 
8.666/93, e diante da solicitação levada a termo, as partes 
pactuam alteração do quantitativo. Dotação Orçamentária: 
2711-11079. Pato Branco, 23 de novembro de 2021. 
Robson Cantu – Prefeito - Edson Luiz Granzotto - 
Representante Legal. 

 
 

 
 

 
  
  

                          MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 05/2021. Contrato Nº 247/2019, 
Pregão Eletrônico Nº 80/2019, Processo Nº 228/2019. 
PARTES: Município de Pato Branco e Infracea Controle do 
Espaço Aéreo, Aeroportos e Capacitação LTDA. OBJETO: 
A prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo para 
proteção da aviação civil, para o controle de acessos ás 
áreas restritas de segurança do Aeroporto Municipal 
Juvenal Loureiro Cardoso, por meio de inspeção de 
passageiros, tripulantes, bagagem de mão e pessoal de 
serviços, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico. Da Suspensão: 
Com base na Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em 
seu art. 57, § 1º, art. 65 inciso II e § 5º do art. 79 e 
considerando as medidas de prevenção à propagação da 
pandemia da COVID-19, ficam suspensas as atividades, 
bem como os pagamentos pelo prazo de 247dias, a contar 
do dia 01 de abril de 2021 até 02 de dezembro de 2021. 
Pato Branco, 08 de novembro de 2021. Robson Cantu – 
Prefeito - Fernando Augusto Maschio de Siqueira - 
Representante Legal. 

 
 

 
 

 
  
  

 
 
 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
LEI Nº  46 /2021. DATA: 25/11/2021. SÚMULA: “Autoriza a Concessão de Direito 
Real de Uso da sala de nº 08, na Rodoviária Municipal, e da outras providências.”. 
A Câmara Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Mario 
Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - Fica 
o Executivo Municipal autorizado a conceder direito real de uso da sala nº 
08,(oito) com 39,60 m2, de área fechada e coberta, com instalação de energia 
elétrica, situada no prédio da Rodoviária Municipal de Mariópolis, localizada na 
Avenida Brasil nº 530, para fins de instalação de empresa de serviço de 
radiodifusão comercial, comunitária ou educativa. Matrícula nº 8223, Lote 5, da 
Quadra 58. Art. 2º  - Fica aprovada a Minuta de Edital de Concorrência constante 
do Anexo I desta lei. Art. 3º - É integrante desta Lei a Portaria nº 264/2021, bem 
como Laudo de Avaliação dela decorrente. Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete 
do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 25 de Novembro de 2021. Mario 
Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
 LEI N° 44/2021. DATA: 25/11/2021. SÚMULA: “Dá denominação a pista 
compartilhada no Parque de Eventos Arnaldo Weiss”. A Câmara Municipal de 
Mariópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Mario Eduardo Lopes Paulek, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1° - Fica denominado de “PISTA 
COMPARTILHADA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA BOSQUE DOS 
CEDROS” a pista de caminhada, corrida e ciclismo, localizada no Parque de 
Eventos Arnaldo Weiss, na Rua Alameda 9 na cidade de Mariópolis – PR. Art. 2 ° 
- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do 
Paraná, em 25 de Novembro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SETIMOTERMO ADITIVO  
CONTRATO N º 35/2017  

 
Que fazem entre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, pessoa jurídica de 

direito Público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.995.463/0001-00, com sede e 
foro à Rua Barão de Capanema, 134, em Vitorino, Estado do Paraná, neste ato representado 
pele Prefeito Municipal, Sr. MARCIANO VOTTRI, brasileiro,  portador do CPF nº 05691667998 
RG. nº 91163080/PR, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro, a empresa IDS 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. situada na Avenida Brasil, nº 
922, SALA 01, Centro, Pato Branco, inscrita no CNPJ sob nº 05.982.200/0001-00, neste ato 
representada por MAURI CESAR DENGO, inscrito no CPF/MF sob nº 761.581.289-53, 
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e 
condições em conformidade com o parecer jurídico e protocolo 4893/2021. 

 
Cláusula Primeira – Do Objeto - Fica acrescido ao objeto do contrato original os 

seguintes serviços:  
 - Realização de consultoria e acompanhamento dos indicadores do Programa Previne Brasil. 
 

Cláusula Segunda – Cláusula Terceira – Disposições Finais - Permanecem em 
pleno vigor todas as demais disposições contratuais que não conflitem com o presente 
aditamento. 

 
E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente 

cumprirem integralmente o contrato de parceria de serviços, por si e por seus sucessores, firmam 
o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma. 

 
Vitorino, 25/11/2021 

 
MARCIANO VOTTRI 

Prefeito Municipal/Contratante  
 
 

MAURI CESAR DENGO 
CONTRATADA 

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. 
 
 
 

         

PORTARIA Nº 1757/2021 
Data: 23.11.2021 
Sumula: Nomeia os membros da Comissão Escolar Eleitoral 
para organização dos trabalhos nas Eleições de Diretor dos 
Centros Municipais de Educação Infantil e das Escolas 
Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 
município de Itapejara D’Oeste, para a Gestão 2022/2023. 

 
 

O Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, por meio das 
atribuições legais a ele concedidas, e considerando o processo de escolha dos Diretores Centros 
Municipais de Educação Infantil e das Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, mediante a eleição direta e secreta, visando o acompanhamento e participação da 
comunidade escolar no processo, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Nomear a Comissão Escolar Eleitoral para 

organizarem os trabalhos eleitorais considerando a eleição de Diretores dos Centros 
Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais, para a Gestão 2022/2023, no município 
de Itapejara D’Oeste, em caráter ordinário, de acordo com o Art. 23 da Lei Nº2023/2021: 

 
I. Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz; 

 Dois representantes dos profissionais do magistério; 
Nome: Franciela Cristina Pilatti 
RG; 9.176.784-8 
CPF: 065.858.239-90 
Nome: Osmarete Silvane Caragnato Lunardi 
RG; 5.892.044-4 
CPF: 029.669.739-78 

 Um representante dos servidores escolares; 
Nome: Sabrina Ferreira Dias da Costa 
RG; 10.284.955-8 
CPF: 079.828.379-30 

 Dois representantes dos pais de alunos; 
Nome: Alexandre Miguel Figueira de Barros 
RG: 8.328.513-3 
CPF: 064.342.509-83 
Nome: Carolina Coronel Vieira 
RG: 9.866.774-1 
CPF: 083.629.999-00 
 

II. Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Cidadão; 

         

 Dois representantes dos profissionais do magistério; 
Nome: Ellen Luci Piloneto 
RG: 8.550.214-0 
CPF: 036.190.409-66 
Nome: Josmery da Silva 
RG: 6.976.927-6 
CPF: 041.335.949-24 

 Um representante dos servidores escolares; 
Nome: Suzana Aparecida Valões 
RG: 10.535.681-1 
CPF: 073.322.369-90 

 Dois representantes dos pais de alunos; 
Nome: Catiane Moterle da Rosa 
RG: 9.392.791-5 
CPF: 060.218.669-24 
Nome: Débora Loeblein Fante 
RG: 15.654.146-0 
CPF: 988.404.010-91 
 

III. Escola Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza - EIEF; 
 Dois representantes dos profissionais do magistério; 

Nome: Jackson Everton Scatolin  
RG: 12.895.741-3 
CPF: 090.412.319-78 
Nome: Lenita Schuastz Plucinski 
RG: 4.602.526-1 
CPF: 757.639.829-91 

 Um representante dos servidores escolares; 
Nome: Raquel Bortolon Zioli 
RG: 5.467.620-40 
CPF: 019.850.679-19 

 Dois representantes dos pais de alunos; 
Nome: Keli Vandressa dos Santos Calderoli 
RG: 14.018.113-7  
CPF: 108.714.439-61 
Nome: Josecler Nunes 
RG 12.831.330-3 
CPF 087.980.579-01 
 

IV. Escola Municipal irmão Josafat Kmita - EIEF; 
 Dois representantes dos profissionais do magistério; 

Nome: Jocilene Mucke 

         

RG: 10.803.216-2 
CPF: 058.789.979-40 
Nome: Natania Aparecida Semler 
RG: 9.683.647-3 
CPF: 078.103.709-36 

 Um representante dos servidores escolares; 
Nome: Jonathan Werlang 
RG: 12.649.703-2 
CPF: 049.723.619-21 

 Dois representantes dos pais de alunos; 
Nome: Dalvana Veiga dos Santos 
RG: 10.480.835-2 
CPF: 067.629.279-80 
Nome: Wlaudia Alencar Ramos. 
RG: 15901553-0 
CPF: 463.961.053-53 
 

V. Escola Municipal Nereu Ramos - EIEF; 
 Dois representantes dos profissionais do magistério; 

Nome: Adriel Junior Pilatti 
RG: 12.348.267-0 
CPF: 093.296.889-93 
Nome: Gissela Gnoato Calderoli 
RG: 8.081.626-0 
CPF: 031.885.739-10 

 Um representante dos servidores escolares; 
Nome: Jamir Copini 
RG; 5.879.389-2 
CPF: 938.898.109-00 

 Dois representantes dos pais de alunos; 
Nome: Elenice Barossi Dalsasso 
RG: 6.686.771 4 
CPF: 972.104.209-91 
Nome: Marcelo Neves Dal Molin 
RG: 4.317.600-3 
CPF:032.871.329-54 
 

Art. 2° Compete a Comissão Escolar Eleitoral 2021: 
I. Os membros da Comissão Escolar Eleitoral deverão atuar de forma imparcial 

durante todo o processo eleitoral;  
II. Não poderão portar material de campanha ou demonstrar preferência por 

quaisquer candidatos;  
III. Organizar a lista de funcionários votantes e a lista de pais de alunos e/ou 

         

responsáveis votantes;  
IV. Elaborar as Atas do Processo Eleitoral com o resultado da eleição;  
V. Organizar o ambiente de votação, utilizando os protocolos de biossegurança 

permanecendo no local de votação durante todo o pleito;  
VI. Publicizar o cronograma de eleições nas instituições de ensino 

VII. Organizar as reuniões para apresentação de Plano de Trabalho à comunidade Escolar. 
 

Art. 3° Os trabalhos desenvolvidos por esta comissão serão 
gratuitos, sem ônus ao município. 

Art. 4° A Comissão Escolar Eleitoral - 2021 se extingue 
com a conclusão dos trabalhos e a divulgação do resultado final das Eleições de que trata o 
Art. 1° desta Portaria. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do 

Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2021. 
 

 
 

Vilmar Schmoller                                       Vlademir Lucini 
          Prefeito Municipal                                 Dir. Depto de Administração 
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III. Organizar a lista de funcionários votantes e a lista de pais de alunos e/ou 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 403 a 411/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 63/2021, PROCESSO Nº 
155/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futura e 
fracionada aquisição de reagentes e consumíveis para análises 
laboratoriais, com fornecimento de equipamentos em comodato e 
materiais necessários para coleta e processamento das amostras 
biológicas, realizadas pelo Laboratório Municipal de Análises 
Clínicas, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. CONDIÇÕES DE 
ENTREGA E PRAZOS: A aquisição dos produtos solicitados e a 
instalação dos equipamentos em comodato serão formalizadas 
através da Nota de Empenho, emitida pelo Município. A Contratada 
deverá fornecer os produtos e os equipamentos em um prazo não 
superior a 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota 
de Empenho. Demais condições conforme Atas. CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º dia útil, 
após a entrega do objeto solicitado, mediante emissão do recibo de 
Recebimento Definitivo, apresentação da respectiva nota fiscal/fatura 
atestada pelo Gestor, Fiscal da Ata de Registro de Preços e pela 
Comissão de Fiscalização e Recebimento de Bens e Serviços. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Diversas conforme Atas. 
GESTOR: Secretária Municipal de Saúde, Liliam Cristina 
Brandalise. FISCAL: Chefe do Setor de Patologia Clínica, Keila 
Cristina Picolo. Ata de Registro de Preços n.º 403/2021. Partes: 
Município de Pato Branco e A.C.L. Assistência e Comércio de 
Produtos para Laboratórios Ltda, com o valor total de R$ 
21.779,8595. Ata de Registro de Preços n.º 404/2021. Partes: 
Município de Pato Branco e Central Lab Distribuidora de Produtos 
para Saude Ltda, com o valor total de R$ 1.110.601,00. Ata de 
Registro de Preços n.º 405/2021. Partes: Município de Pato Branco e 
Diag Solution Artigos Médicos Ltda, com o valor total de R$ 
26.243,89. Ata de Registro de Preços n.º 406/2021. Partes: Município 
de Pato Branco e Dimalab Eletronics do Brasil Eireli, com o valor 
total de R$ 815.869,44. Ata de Registro de Preços n.º 407/2021. 
Partes: Município de Pato Branco e Ingalab Equipamentos para 
Laboratórios Ltda, com o valor total de R$ 20.737,26. Ata de 
Registro de Preços n.º 408/2021. Partes: Município de Pato Branco e 
J.R. Ehlke e Cia Ltda, com o valor total de R$ 1.830.200,00. Ata de 
Registro de Preços n.º 409/2021. Partes: Município de Pato Branco e 
Labnorte Materiais Médicos, Hospitalares e Laboratoriais Ltda, com 
o valor total de R$ 21.896,40. Ata de Registro de Preços n.º 
410/2021. Partes: Município de Pato Branco e Seven Produtos 
Laboratoriais para Diagnóstico Ltda, com o valor total de R$ 
8.601,94. Ata de Registro de Preços n.º 411/2021. Partes: Município 
de Pato Branco e Supritecnica Eireli, com o valor total de R$ 
976.120,00. Pato Branco, 23 de Novembro de 2021. Robson Cantu – 
Prefeito.  

 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
Edital 012 de 
25/11/2021  

Convocação de candidato(a) habilitado(a) no Processo Seletivo Simplificado aberto através do 
Edital nº. 004/2021. 

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada 
pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 
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MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
DECRETO Nº 294/2021 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no 

uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do 

Município, 

DECRETA: 
 
 

Art. 1° - Luto Oficial por três dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do 

Servidor Público Nivaldo Guimarães Bondervalli. 
 

Art. 2º - Durante o período de luto oficial, fica determinado que a Bandeira Municipal 

fique hasteada a meio mastro.  

 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, 

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

 RAFAELA MARTINS LOSI 
                                           Prefeita Municipal 

 
 Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
PORTARIA Nº 1758/2021 
DATA: 25.11.2021 
SÚMULA: NOMEIA A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
PORTARIA Nº 1759/2021 
DATA: 25.11.2021 
SÚMULA: NOMEIA A COMISSÃO TÉCNICA DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

 
 

 

 

 
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2021 
Processo Licitatório nº 158/2021, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo 
parecer jurídico do Sr. Tiago Bernardo Buginski de Almeida, Procurador Municipal, declaro dispensável a 
licitação nos termos do inciso I, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente 
à contratação da empresa SABRINA CAROLINE SPADA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
25.249.754/0001-00, para prestação de serviços de projeto paisagístico, com definição de vegetações, 
espécies, plantio e manutenção e maquete eletrônica de projeto paisagístico com diagramação em três 
dimensões (3D) dos ambientes, com renderização e geração de imagens digitais para o projeto de 
revitalização da Praça Getúlio Vargas, Avenida Generoso Marques e Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência em anexo ao processo. O 
valor total é de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), prazo de execução e entrega de 30 
(trinta) dias. Publique-se.  Coronel Vivida, 24 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito 

 
Aditivo n° 03 - Contrato nº 55-2020 – Pregão Presencial nº 31/2020. Contratante: Município de Coronel 
Vivida. Contratada: VIGIBRAZIL LTDA, CNPJ n.º 21.929.813/0001-30. Prorroga-se a vigência do contrato 
por mais 06 (seis) meses, de 22 de novembro de 2021 a 21 de maio de 2022, com fundamento no artigo 
57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e solicitação do Secretário Municipal de Administração e Fazenda. 
O valor mensal a ser pago permanece inalterado, sendo R$ 8.393,52, totalizando para este aditamento a 
quantia de R$ 50.361,12 Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 18 de novembro 
de 2021. Anderson Manique Barreto. Prefeito 

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
LEI Nº 45 /2021. DATA: 22/11/2021. SÚMULA: “Autoriza o Executivo Municipal 
a ceder em regime de Direito Real de Uso sem ônus, a pista de manobras Tyago 
Felipe Gehlen, situado dentro do Parque de Eventos Arnaldo Weiss para o grupo OS 
MARIO.  Faço saber que a Câmara Municipal de Mariópolis aprovou, e eu, Mario 
Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Fica 
o Poder Executivo autorizado a ceder em regime de Direito Real de Uso, sem ônus 
até 31 de dezembro de 2024, ao Grupo Os Mario, entidade civil, filantrópica, sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.489.876/0001-02, a pista de manobras Tyago 
Felipe Gehlen, localizado no Parque de Eventos Arnaldo Weiss. Art. 2º - Fica 
aprovada a minuta contratual em anexo, que é parte integrante desta Lei, da qual 
constam as cláusulas necessárias a resguardar os interesses do município. Art. 3º - 
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis em 25 de Novembro de 
2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK - Prefeito Municipal 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
PORTARIA Nº 1.339 

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 47, VII e XXIII, na forma do art. 62, II, “c”, ambos da Lei Orgânica Municipal, e 
considerando o disposto no art. 6º, da Lei Municipal nº 1.939, de 4 de julho de 2000; 
RESOLVE: 
Art. 1º Nomear membros do Conselho Municipal de Turismo, conforme a seguir especificado: 
I - Anery Baggio Junior – Presidente; 
II - Marcia Denize Triches Painim - Vice-Presidente; 
III - Flávio Krassota – Secretário. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 399, de 19 de julho de 2019. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 24 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.842, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza o Executivo Municipal a doar imóvel ao Consórcio 
Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - 
CIRUSPAR. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a doar imóvel com área 8.914,77 m² (oito mil, novecentos e 
quatorze metros e setenta e sete centímetros quadrados), constante da Matrícula nº 34.152, do Cartório 
do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco/PR, avaliado em R$ 1.158.920,10 (um 
milhão, cento e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte reais e dez centavos), sem benfeitorias, ao 
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ nº 14.896.759/0001-09, mediante as seguintes condições: 
I - destinação do imóvel à edificação da sede e ao exercício das atividades estatutárias do Consórcio;  
II - a edificação da sede do Consórcio deverá iniciar em até 2 (dois) anos e estar concluída em até 3 
(três) anos, contados da data da publicação desta Lei; e 
III - inalienabilidade permanente do imóvel, mediante o registro de cláusula de inalienabilidade na 
Matrícula nº 34.152, do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco/PR. 
Parágrafo único. O descumprimento de qualquer das condições estabelecidas nesta Lei acarretará a 
reversão do imóvel, com todas as suas benfeitorias, ao patrimônio do Município de Pato Branco. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.843, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Revoga a doação de imóvel à Antunes, Marchetti & Gava Ltda. 
ME, autorizada pela Lei n° 4.263, de 15 de abril de 2014.  

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica revogada a doação de imóvel à empresa Antunes, Marchetti & Gava Ltda. ME, inscrita no 
CNPJ nº 05.686.305/0001-12, autorizada pela Lei n° 4.263, de 15 de abril de 2014. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.844, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021 no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e dá outras 
providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a criação de nova fonte de recurso e a abertura de crédito especial no orçamento 
vigente, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
12 Educação  
12.365 Educação Infantil  
12.365.0039 Manutenção do Ensino  
2.095 Manutenção dos Centros de Educação Infantil  
3.3.90.93 – 159 Indenizações e restituições 20,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes 
do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

159 
Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para atender crianças de 0 a 48 
meses de idade, beneficiárias do Programa Bolsa Família - Recurso 
FNDE 

20,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de 
arrecadação do exercício de 2021. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

                    ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.845, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 125.800,00 (cento e 
vinte e cinco mil e oitocentos reais) e dá outras 
providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a criação de novas fontes de recurso e a abertura de crédito especial no 
orçamento vigente, no valor R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais), conforme a 
seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27  Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
2.224 Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer  
4.4.90.52 – 
988 

Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 

05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
04 Administração  

 
   

04.122 Administração Geral  
04.122.0011 Administração Financeira  
2.216 Manutenção das atividades do Departamento Administrativo  
4.4.90.52 – 
989 

Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 

Total 125.800,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

988 
Aquisição de Veículo - Esporte Termo de Convênio nº 70/2021 - SEDU - SIT 
50149 

62.900,00     

989 
Aquisição de Veículo - Esporte Termo de Convênio nº 69/2021 - SEDU - SIT 
50150 

62.900,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.846, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021 no valor de R$ 842.400,00 (oitocentos 
e quarenta e dois mil e quatrocentos reais) e dá outras 
providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 842.400,00 
(oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde  
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
10.302.0043 Manutenção da Saúde  
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria  
3.3.90.92 – 381 Despesas de exercícios anteriores 842.400,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação do exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadual 842.400,00 

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de 
arrecadação do exercício de 2021. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.847, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021 no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais) e dá outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de um crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
08.07 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE  
10 Saúde  
10.122 Administração Geral  
10.122.0043 Manutenção da Saúde  
2.403 Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde  
3.3.90.30 – 386 Material de Consumo 240.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata esta Lei serão utilizados recursos provenientes 
do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme fonte a seguir especificada: 

Código Especificação Valor (R$) 

386 
Recurso custeio para Centros Comunitários de Referência para 
Enfrentamento da Covid-19. Portaria MS nº 2.010, de 18/08/2021. 

240.000,00 

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.848, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta 
mil reais) e dá outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 170.000,00 
(cento e setenta mil reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
08.07 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE  
10 Saúde  
10.301 Atenção Básica  
10.301.0043 Manutenção da Saúde  
1.054 Aquisição de veículos para o FMS  
4.4.90.52 – 1518 Equipamentos e Material Permanente 170.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 

1518 
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de 
Saúde 

170.000,00 

 
   

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.849, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 46,25 (quarenta e seis reais e 
vinte e cinco centavos) e dá outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 46,25 
(quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme a seguir especificado: 

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

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

 

3.3.90.93 –(932) Indenizações e Restituições      46,25 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos 
provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
932 FIA AFAI -- Aquisição de um veículo R$ 84.000,00 46,25 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.102, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021 no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.844, de 25 de novembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica criada nova fonte de recurso e fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
12 Educação  
12.365 Educação Infantil  
12.365.0039 Manutenção do Ensino  
2.095 Manutenção dos Centros de Educação Infantil  
3.3.90.93 – 159 Indenizações e restituições 20,00 

 
   

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata este Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

159 
Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para atender crianças de 0 a 48 
meses de idade, beneficiárias do Programa Bolsa Família - Recurso 
FNDE 

20,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de 
arrecadação do exercício de 2021. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.103, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021 no 
valor de R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos 
reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.845, de 25 de novembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Ficam criadas novas fontes de recurso e fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no 
valor R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27  Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
2.224 Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer  
4.4.90.52 – 988 Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 
05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
04 Administração  
04.122 Administração Geral  
04.122.0011 Administração Financeira  

2.216 Manutenção das atividades do Departamento Administrativo  
4.4.90.52 – 989 Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 

Total 125.800,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

988 
Aquisição de Veículo - Esporte Termo de Convênio nº 70/2021 - SEDU - 
SIT 50149 

62.900,00 

989 
Aquisição de Veículo - Esporte Termo de Convênio nº 69/2021 - SEDU - 
SIT 50150 

62.900,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.104, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021 
no valor R$ 842.400,00 (oitocentos e quarenta e dois mil 
e quatrocentos reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.846, de 25 de novembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 842.400,00 (oitocentos e 
quarenta e dois mil e quatrocentos reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
08.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
10 Saúde  
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
10.302.0043 Manutenção da Saúde  
2.117 Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria  
3.3.90.92 – 381 Despesas de exercícios anteriores 842.400,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação do exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
381 Recursos Leitos de UTI COVID-19 - Estadual 842.400,00 

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de 
arrecadação do exercício de 2021. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.105, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021 no 
valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e dá 
outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.847, de 25 de novembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  

08.07 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE  
10 Saúde  
10.122 Administração Geral  
10.122.0043 Manutenção da Saúde  
2.403 Covid 19 - Enfrentamento da Emergência de Saúde  
3.3.90.30 – 386 Material de Consumo 240.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata este Decreto serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme fonte a seguir especificada: 

Código Especificação Valor (R$) 

386 
Recurso custeio para Centros Comunitários de Referência para 
Enfrentamento da Covid-19. Portaria MS nº 2.010, de 18/08/2021. 

240.000,00 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.844, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021 no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e dá outras 
providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a criação de nova fonte de recurso e a abertura de crédito especial no orçamento 
vigente, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
12 Educação  
12.365 Educação Infantil  
12.365.0039 Manutenção do Ensino  
2.095 Manutenção dos Centros de Educação Infantil  
3.3.90.93 – 159 Indenizações e restituições 20,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata esta Lei, serão utilizados recursos provenientes 
do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 

159 
Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para atender crianças de 0 a 48 
meses de idade, beneficiárias do Programa Bolsa Família - Recurso 
FNDE 

20,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020, sendo as dotações suplementadas com o excesso de 
arrecadação do exercício de 2021. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

                    ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.845, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 125.800,00 (cento e 
vinte e cinco mil e oitocentos reais) e dá outras 
providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a criação de novas fontes de recurso e a abertura de crédito especial no 
orçamento vigente, no valor R$ 125.800,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais), conforme a 
seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER  
16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  
27  Desporto e Lazer  
27.812 Desporto Comunitário  
27.812.0041 Manutenção do Esporte  
2.224 Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer  
4.4.90.52 – 
988 

Equipamentos e Material Permanente 62.900,00 

05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
04 Administração  

 
   

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.849, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do 
exercício de 2021, no valor de R$ 46,25 (quarenta e seis reais e 
vinte e cinco centavos) e dá outras providências.   

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 46,25 
(quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme a seguir especificado: 

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

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

 

3.3.90.93 –(932) Indenizações e Restituições      46,25 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizados recursos 
provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
932 FIA AFAI -- Aquisição de um veículo R$ 84.000,00 46,25 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.102, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021 no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.844, de 25 de novembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica criada nova fonte de recurso e fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de 
R$ 20,00 (vinte reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
12 Educação  
12.365 Educação Infantil  
12.365.0039 Manutenção do Ensino  
2.095 Manutenção dos Centros de Educação Infantil  
3.3.90.93 – 159 Indenizações e restituições 20,00 

 
   

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.106, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021 no 
valor R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e dá outras 
providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.848, de 25 de novembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 
reais), conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
08.07 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE  
10 Saúde  
10.301 Atenção Básica  
10.301.0043 Manutenção da Saúde  
1.054 Aquisição de veículos para o FMS  
4.4.90.52 – 1518 Equipamentos e Material Permanente 170.000,00 

Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do excesso de arrecadação para o exercício de 2021, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor (R$) 
1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 170.000,00 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.107, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Abre crédito especial no orçamento do exercício de 2021 
no valor de R$ 46,25 (quarenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos) e dá outras providências.   

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, 
XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal nº 5.849, de 25 de novembro de 2021; 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 46,25 (quarenta e seis reais e 
vinte e cinco centavos), conforme a seguir especificado: 

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

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

 

 
   

3.3.90.93 – (932) Indenizações e Restituições 46,25 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
932 FIA AFAI -- Aquisição de um veículo R$ 84.000,00 46,25 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.108, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a anulação de doação de imóvel urbano, 
recebida pelo Município de Pato Branco a título de 
antecipação de reserva institucional municipal para 
implantação de loteamentos futuros, 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, II e XXIII, na forma do art. 62, I, “o”, ambos da Lei Orgânica Municipal; 
Considerando a Recomendação Administrativa nº 24/2021 do Grupo de Atuação Especializada em Meio 
Ambiente, Habitação e Urbanismo – GAEMA do Ministério Público do Estado do Paraná, a qual prevê 
que não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura da “reserva antecipada” com doação de área 
institucional para loteamentos futuros, não havendo espaço para a discricionariedade do Administrador 
Público, pois se tratando de área institucional a ser preservada no loteamento a ser implantado, não se 
fala em juízo de conveniência e oportunidade na alteração do que determina a Lei Federal de 
parcelamento do solo, pois a reserva da “área institucional” não se refere somente ao atendimento de 
uma demanda atual, mas também assegura a reserva fundiária para a consecução de políticas públicas 
e sociais para o futuro; 
Considerando que a aludida Recomendação aduz que as áreas de reserva ambiental devem ser 
destinadas dentro do perímetro do parcelamento, segundo parâmetros técnicos a serem definidos por 
equipe técnica; 
Considerando que, de acordo com a legislação municipal, as áreas de reserva devem ser destinadas à 
sistema de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário e espaços livres de uso 
público, não sendo permitida a doação vinculada a uma destinação específica; 
Considerando que o imóvel em questão foi doado ao Município de Pato Branco como forma de 
antecipação da área de reserva municipal para abertura de futuros loteamentos;  
Considerando que o Ministério Público, por meio da Recomendação Administrativa nº 24/2021 – GAEMA 
recomendou ao Município que providenciasse a plena revogação da doação com caráter de antecipação 
de reserva de áreas institucionais em futuros loteamentos; e 
Considerando o princípio da autotutela, nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que 
estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”; 
D E C R E T A:  
Art. 1º Fica anulada a doação formalizada através Escritura Pública constante no Livro 0349, Folha 147, 
do 1º Ofício de Notas de Pato Branco, Estado do Paraná, a título de antecipação de reserva institucional 
municipal para implantação de loteamentos futuros, realizada em favor do Município de Pato Branco por 
Giovana Adriane Bortot e outros, cujo objeto refere-se à parte do imóvel urbano Lote nº 01, Quadra nº 
1763, constante da Matrícula nº 52.321 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco 
- PR, com área de 6.393,34m², e com os seguintes limites e confrontações: ao norte: confronta com o 
Quinhão nº 03, por uma distância de 56,41m; ao Sul: confronta com a Avenida da Inovação, com chanfro 
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3.3.90.93 – (932) Indenizações e Restituições 46,25 
Art. 2º Para a cobertura do crédito especial de que trata o presente Decreto, serão utilizados recursos 
provenientes do superávit financeiro do exercício de 2020, conforme a seguir especificado: 

Código Especificação Valor R$ 
932 FIA AFAI -- Aquisição de um veículo R$ 84.000,00 46,25 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a executar os ajustes necessários no Plano Plurianual, 
instituído pela Lei nº 5.033, de 11 de outubro de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída 
pela Lei nº 5.586, de 23 de setembro de 2020. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.108, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre a anulação de doação de imóvel urbano, 
recebida pelo Município de Pato Branco a título de 
antecipação de reserva institucional municipal para 
implantação de loteamentos futuros, 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, II e XXIII, na forma do art. 62, I, “o”, ambos da Lei Orgânica Municipal; 
Considerando a Recomendação Administrativa nº 24/2021 do Grupo de Atuação Especializada em Meio 
Ambiente, Habitação e Urbanismo – GAEMA do Ministério Público do Estado do Paraná, a qual prevê 
que não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura da “reserva antecipada” com doação de área 
institucional para loteamentos futuros, não havendo espaço para a discricionariedade do Administrador 
Público, pois se tratando de área institucional a ser preservada no loteamento a ser implantado, não se 
fala em juízo de conveniência e oportunidade na alteração do que determina a Lei Federal de 
parcelamento do solo, pois a reserva da “área institucional” não se refere somente ao atendimento de 
uma demanda atual, mas também assegura a reserva fundiária para a consecução de políticas públicas 
e sociais para o futuro; 
Considerando que a aludida Recomendação aduz que as áreas de reserva ambiental devem ser 
destinadas dentro do perímetro do parcelamento, segundo parâmetros técnicos a serem definidos por 
equipe técnica; 
Considerando que, de acordo com a legislação municipal, as áreas de reserva devem ser destinadas à 
sistema de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário e espaços livres de uso 
público, não sendo permitida a doação vinculada a uma destinação específica; 
Considerando que o imóvel em questão foi doado ao Município de Pato Branco como forma de 
antecipação da área de reserva municipal para abertura de futuros loteamentos;  
Considerando que o Ministério Público, por meio da Recomendação Administrativa nº 24/2021 – GAEMA 
recomendou ao Município que providenciasse a plena revogação da doação com caráter de antecipação 
de reserva de áreas institucionais em futuros loteamentos; e 
Considerando o princípio da autotutela, nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que 
estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”; 
D E C R E T A:  
Art. 1º Fica anulada a doação formalizada através Escritura Pública constante no Livro 0349, Folha 147, 
do 1º Ofício de Notas de Pato Branco, Estado do Paraná, a título de antecipação de reserva institucional 
municipal para implantação de loteamentos futuros, realizada em favor do Município de Pato Branco por 
Giovana Adriane Bortot e outros, cujo objeto refere-se à parte do imóvel urbano Lote nº 01, Quadra nº 
1763, constante da Matrícula nº 52.321 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco 
- PR, com área de 6.393,34m², e com os seguintes limites e confrontações: ao norte: confronta com o 
Quinhão nº 03, por uma distância de 56,41m; ao Sul: confronta com a Avenida da Inovação, com chanfro 

 
   

de 5.66 e por uma distância de 45,00m; a Leste: confronta com a Rua Assis Brasil, por uma distância de 
132,83m; e a Oeste: confronta com o Lote 01 da Quadra 1763, por uma distância de 114,48m.  
Art. 2º Fica determinado a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano que sejam adotadas as 
providências cabíveis para a anulação da doação de que trata este Decreto. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE N.º 017/2021 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR. 
CONTRATADA: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 59.104.273/0001-29, com sede administrativa na 
Avenida Alfred Jurzykowski, 562, São Bernardo Do Campo - 
SP. 
OBJETO: Dispensar a realização de licitação pelo município de 
Mangueirinha, por meio de sua adesão à Ata de Registro de Preços 
como “ carona” no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
06/2021/FNDE/MEC, Ata de Registro de Preços nº 010/2021 
Processo Administrativo n° 23034.025934/2021-03, através do 
referido processo de Inexigibilidade de Licitação. 
Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto - ONUREA PISO ALTO: 
ônibus com comprimento total máximo de 7.000mm, capacidade de 
carga útil líquida de no mínimo 1.500kg, comportando transportar, 
mínimo, de 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 
(vinte e novo) estudantes sentados, mais o motorista, e deve ser 
equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo 
poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante 
com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o 
deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, 
do exterior do veículo, ao nível do piso interno. 
VALOR R$:  R$ 259.300,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e 
trezentos reais). 
DATA: 25 de Novembro de 2021. 

Mangueirinha 25 de Novembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE 

Setor de Licitações 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 
A Prefeitura Municipal de Mangueirinha, através do Prefeito 
Municipal ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES , torna público para o 
conhecimento dos interessados, que a licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 088/2021 - PMM, referente  contratação 
de instituição autônoma pública ou privada, especializada no 
recrutamento e capacitação profissional de jovens e adolescentes 
aprendizes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que  
propiciem a formação e integração destes no mercado de trabalho, 
com base nas Leis Federais n.º 10.097, de 2000 e 11.180/2005 e 
na Lei Municipal nº. 1578/2010, foi declarada DESERTA.  

Mangueirinha, 25 de Novembro de 2021. 
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES 

Prefeito Municipal 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021 – PMM 

 
OBJETO: Seleção de propostas visando a contratação de serviços 
de publicações de atos administrativos, informativos, comunicados 
e matérias de interesse público em jornal de circulação impressa 
diária, abrangendo a veiculação local e regional, em atendimento a 
lei de acesso a informação da transparência pública desta 
municipalidade. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 10 de Dezembro de 2021 AS 09H00MIN. 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: www.gov.br/compras/pt-br 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está a 
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do 
município www.mangueirinha.pr.gov.br.  
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122. 

Mangueirinha, 25 de Novembro de 2021. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 

PORTARIA nº.318/2021 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, RAFAELA MARTINS LOSI, no 

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

RESOLVE: 
 
Art.1º- Designar, sem ônus para o Município, o Servidor Público Municipal, JOÃO 

VITOR DE SOUZA PONCIO, matrícula n° 2718-9, Chefe do Departamento de Engenharia, 

para responder como Gestor, para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio de Sinalização 

Viária 2021, entre o Município de Clevelândia e o Departamento de Trânsito do Paraná – 

DETRAN/PR. 

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

disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO 
PARANÁ EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
RAFAELA MARTINS LOSI 

PREFEITA MUNICIPAL 
 

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2021  
 PROCESSO Nº 244/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira 
Naudieri Provensi, designada pela Administração Municipal através da 
Portaria n.º 1218/2021, torna público aos interessados que realizará 
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, destinado à participação de 
empresas de qualquer porte, objetivando a implantação de registro de 
preços para futura, eventual e fracionada aquisição de cestas natalinas, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 
condições e demais especificações estabelecidas no edital e seus anexos, 
sendo a licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento 
“menor preço global”, em conformidade com as disposições contidas na 
Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Decreto Municipal nº 
8.441, de 08 de janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 8.574 de 01 de 
novembro de 2019, Decreto Municipal nº 8.581 de 19 de novembro de 
2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/1993 suas alterações e demais legislações pertinentes à 
matéria. O preço máximo admitido para cotação global do presente objeto 
é de R$ 350.350,00 (trezentos e cinquenta mil e trezentos e cinquenta 
reais). O recebimento das propostas, documentos de habilitação, abertura e 
disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF,  conforme 
segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 14 (QUATORZE) 
HORAS DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. O inteiro teor do Edital 
e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto 
a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no 
horário de expediente, na Rua Caramuru, n.º 271, Centro, em Pato Branco 
- PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - 
https://www.gov.br/compras. Demais informações, fones: (46) 3220-
1511/1532, e-mail: licita2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 24 de 
novembro de 2021. Naudieri Provensi – Pregoeira. 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA POR LIMITE Nº 033/2021 
Em análise ao processo de Dispensa de Licitação nº 033/2021, de 25 de 
novembro de 2021, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de 
Agropecuária e Meio ambiente, no uso de suas atribuições o Sr. IDALIR 
JOÃO ZANELLA Prefeito Municipal, R A T I F I C A o procedimento com 
amparo na Lei nº 8.666/93, em seu artigo 24 Inciso II. 
VALOR CONTRATADO – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
CARTILHAS PARA O “ PROGRAMA PERMANENTE DE 
ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS”. 
 FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no 
disposto no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
CONTRATADO: CALGAN EDITORA GRÁFICA LTDA, CNPJ sob nº 
04.261.548/0001-46, Francisco Beltrão - PR. 
CONTRATANTE: Município de Renascença - Paraná. 
 Renascença – Pr, 25 de novembro de 2021. 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

ERRATA Nº 02 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2021 - PROCESSO Nº 

200/2021 
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Liciane Cristina Puttkamer, 
designada pela Administração Municipal através da Portaria n.º 253/2021, torna 
público aos interessados, no Processo de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º 89/2021, que tem por objeto a Implantação de Registro de Preços 
para futura e eventual prestação de serviços de manutenção corretiva com 
substituição de peças, manutenção preventiva e instalação e desinstalação de 
equipamentos, para todos os equipamentos odontológicos utilizados no Centro 
de Especialidades Odontológicas, nas Unidades de Saúde e Odontomóvel da 
Secretaria de Saúde do Município de Pato Branco, que diante da manifestação 
da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do protocolo nº 442688/2021, ficam 
alterados os itens 80 e 199 deste processo, passando a viger conforme segue:  
Item 80 - Substituição do terminal duplo para equipo de cadeira odontológica 
(material) para cadeira odontológica- Marca do Equipamento. Item 199 - 
Substituição do rodízio de silicone para mocho odontológico (material) - Marca 
do Equipamento. Considerando as alterações informadas, o edital passa a viger 
nos termos do Edital retificado disponível nos sites Erro! A referência de 
hiperlink não é válida. https://www.gov.br/compras/pt-br/. Diante das 
alterações, a Sessão Pública de Pregão Eletrônico fica transferida para às 09 
HORAS DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, acessando exclusivamente por 
meio eletrônico - https://www.gov.br/compras/pt-br/, horário oficial de Brasília - 
DF. As demais condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas. Pato 
Branco, 25 de novembro de 2021. Liciane Cristina Puttkamer - Pregoeira. 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 239 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 
Súmula: Concede diária pela prestação de serviço fora do domicílio. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 

MUNICIPIO DE MARIÓPOLIS 
Decreto Nº 104/2021 - Data: 22/10/2021  
Súmula:Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, para o 
exercício de 2021. 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
diariomunicipal.com.br/amp/edição do dia24/10/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 40/2017 e Decreto 
Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br. 
 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
LEI Nº 48/2021 
DATA 25/11/2021 
SÚMULA: “Suspende o ato que concedeu recomposição salarial inflacionária aos servidores de cargos efetivos e 
comissionados da Câmara Municipal de Mariópolis”. 
 
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
diariomunicipal.com.br/amp/ edição do dia 18/11/2021, respectivamente, conforme Lei Autorizativa nº 40/2017 e Decreto 
Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 022/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: FELIPE PIVATO LOS PAPELARIA ME, CNPJ nº 
75.615.054/0001-60. OBJETO: aquisição material de expediente e suprimentos de informática. 
VALOR TOTAL: R$ 2.497,50 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta 
centavos). ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 011/2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da 
Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-23. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias. DATA 
DA ASSINATURA: 18/11/2021. Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Felipe Pivato Los, 
pela empresa. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 023/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: Francescon Presentes LTDA, CNPJ nº 00.503.931/0001-
02. OBJETO: aquisição material de expediente e suprimentos de informática. VALOR TOTAL: 
R$ 799,80 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). ORIGEM: Dispensa de 
Licitação nº 011/2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE 
DESPESA: R-23. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias. DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021. 
Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Volmei Francescon, pela empresa. 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 024/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: TALITA CASAGRANDE MEI, CNPJ nº 31.061.718/0001-
11. OBJETO: aquisição material de expediente e suprimentos de informática. VALOR TOTAL: 
R$ 2.806,10 (dois mil, oitocentos e seis reais e dez centavos). ORIGEM: Dispensa de Licitação 
nº 011/2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE 
DESPESA: R-23. PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 dias. DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021. 
Assinam: Enio Valdir Ceni, pela Câmara, e Talita Casagrande, pela empresa. 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ 
 
ESPÉCIE: Extrato do Contrato nº 025/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO/PR. CONTRATADA: GRÁFICA CHOPIM LTDA, CNPJ nº 77.027.241/0001-59. 
OBJETO: aquisição material de expediente e suprimentos de informática. VALOR TOTAL: R$ 
R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais). ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 011/2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93. ELEMENTOS DE DESPESA: R-23. 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 40 dias. DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021. Assinam: Enio Valdir 
Ceni, pela Câmara, e Carlos Giovane Gonçalves, pela empresa. 
 
 

 

PORTARIA Nº 133/2021, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre autorização para pagamento de sobreavisos e horas extraordinárias aos 
servidores que especifica. 
PORTARIA Nº 134/2021, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre concessão de férias aos servidores que especifica. 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 64/2021, DE 25 DE NOVEMBRO DE 
2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto 
às empresas: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA – R$ 28.610,80; JCLEOMAR NUNES DE 
ALMEIDA LTDA – R$ 362.400,00. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2021, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA CNPJ: 36.696.848/0001-44 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2021, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA CNPJ: 39.819.708/0001-04  
____________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 26 de NOVEMBRO de 2021, conforme Lei 
Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 

PORTARIA Nº. 317/2021 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de 

suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal  

                              

 RESOLVE 

Art. 1º– Conceder Progressão Salarial Vertical de 13% ao 

Servidor CARLOS NEI AIRES DE OLIVEIRA, em virtude de o mesmo preencher os requisitos 

previstos na Lei Municipal nº 1614/99, consoante alterações promovidas pela Lei municipal nº 

2410/2012 e Lei Complementar nº 012/2014. 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

RAFAELA MARTINS LOSI 

       Prefeita Municipal 

 

 

 

 
   

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 9.111, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

Altera dispositivos do Decreto nº 9.042, de 21 de outubro de 
2021, que dispõe sobre o Estacionamento Regulamentado - 
ESTAR no Município de Pato Branco 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, II e XXIII, na forma do art. 62, I, “o”, ambos da Lei Orgânica Municipal; considerando o 
disposto na Lei Municipal nº 2.504, de 09 de setembro de 2005; e com fundamento no art. 24 do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB; 

DECRETA: 
Art. 1º Ficam alteradas as redações dos arts. 3º e 19, do Decreto nº 9.042, de 21 de outubro de 2021, que 

passam a vigorar da seguinte forma: 
“Art. 3º      
Parágrafo único. Para utilização das vagas especiais e de idosos, será necessário o uso da 
credencial no painel do veículo, em local de fácil visualização pelo agente, bem como o 
pagamento da tarifa, nos termos deste Decreto. (NR)
Art. 19.      
V – estacionar veículos nas vagas destinadas à carga e descarga, das 06h às 20h, sem que 
seja para esta finalidade. 
      (NR).” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, em 25 de novembro de 2021. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 
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