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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Autismo: Em Palmas lei prevê 
rapidez no diagnóstico precoce

A partir de agora Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e unidades de saúde, em especial a 
Clínica da Criança, podem realizar um questionário capaz de traçar um pré-diagnóstico do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). Na prática, quando a criança for encaminhada ao especialista, ela já terá um 

primeiro teste, o que agilizará a emissão de um laudo, caso seja autismo. PÁG. 7

Sindicato 
Rural e Senar 
promovem 
curso de 
tratorista 
para 
mulheres
Curso foi promovido na 
última semana, e tratou 
de teoria e prática para a 
condução e manuseio de 
máquinas agrícolas. Cerca 
de 10 agricultoras de Pato 
Branco participaram do 
treinamento. PÁG. 5
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do PSDB do 
Paraná PÁG. 2
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13 atletas 
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O bom exemplo do 
Sistema FAEP/ 
SENAR-PR

“A palavra convence, mas o exemplo arrasta”, o velho 
ditado reflete uma grande realidade: é por meio dos nossos 
atos, e não do nosso discurso, que sensibilizamos as 
pessoas. Essa lição foi ensinada mais uma vez na semana 
passada, quando o Sistema FAEP/SENAR-PR inaugurou 
a usina solar fotovoltaica Nelson Paludo no Centro de 
Treinamento Agropecuário (CTA) localizado em Assis 
Chateaubriand (Oeste).

A iniciativa vai ao encontro do discurso da entidade, 
de alertar os produtores rurais paranaenses para a 
importância da geração de energia dentro da propriedade, 
seja por meio da produção de biogás, da energia solar, ou 
de outra fonte renovável. Desse modo, a família rural não 
fica refém de aumentos abusivos no preço da tarifa, nem 
de interrupções e quedas de energia. Soma-se a este 
cenário, o fim da tarifa rural noturna, desconto concedido 
pelo governo estadual na conta de luz, no ano que vem, 
que vai onerar ainda mais a classe produtora.

A questão da independência energética, não ficou 
apenas no campo das palavras e passou para a ação. O 
Sistema FAEP/SENAR-PR buscou empresas especializadas 
e instalou uma pequena usina, com 304 painéis solares, 
com capacidade para gerar a energia consumida não 
apenas no CTA de Assis Chateaubriand, mas em outras 19 
unidades do Sistema. Com investimento de cerca de R$ 1 
milhão, a usina tem capacidade para gerar 160 mil kHw/h 
por ano, proporcionando uma economia da ordem de R$ 
113 mil anuais. A usina solar do CTA também vai servir 
de exemplo concreto para outros produtores que tiverem 
interesse em adotar um sistema semelhante. Afinal, trata-
se de um caso que já está dando resultados!

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

No início da noite de sá-
bado (18), em convenção es-
tadual do PSDB, o governa-
dor do Rio Grande do Sul e 
pré-candidato à presidência, 
Eduardo Leite, esteve em 
Francisco Beltrão, na sede 
da Associação dos Municí-
pios do Sudoeste do Paraná 
(Amsop).

Estiveram presentes as 
principais lideranças tuca-
nas do estado, como o ex-
-governador Beto Richa; o 
presidente do PSDB no Pa-
raná, Paulo Litro; o presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa do Paraná (Alep), 
Ademar Traiano; o deputa-
do federal Valdir Rossoni; o 
prefeito beltronense, Cleber 
Fontana; presidente da Am-
sop, Nilson Feversani, en-
tre outros, que declararam 
apoio irrestrito à candida-
tura do gaúcho. Leite bate-
-chapa com outros dois tu-
canos: João Doria e Tasso 
Jereissati.

Pelo apoio, o gaúcho 
disse que: “Para mim, é uma 
responsabilidade receber 
esse apoio de um Estado em 
que o PSDB já fez muito, faz 
muito e tenho certeza vai 
ter capacidade de fazer ain-
da mais. Me honra, me or-
gulha e, ao mesmo tempo, 
me enche de responsabili-
dade. Nós não vamos desa-
pontar os paranaenses, va-
mos ganhar essas prévias e 
fazer um belo trabalho no 
Brasil.”

Ainda, o gaúcho dis-
se que foi provocado pelo 
partido para se apresentar 
as prés e desde então tem 
andado por todas as regi-
ões e tem sido muito bem 
recebido. “Com todo res-
peito aos outros pré-can-
didatos, mas percebo que 
o nosso sentimento se co-
necta ao sentimento dos 
outros membros do parti-
do, de focar não nos ata-
ques aos outros candida-
tos, mas que apresente 
uma agenda para o futuro 
do Brasil. Estou muito ani-

mado”, avaliou.

Novo capítulo
Após a reunião, Lei-

te deu uma coletiva à im-
prensa regional. Seu discur-
so como pré-candidato é de 
que o Brasil, politicamen-
te polarizado, precisa vol-
tar para a sensatez, e que 
o PSDB é fundamental para 
esse equilíbrio. “Precisamos 
focar em atacar os proble-
mas ao invés de gastar ener-
gia atacando as pessoas. O 
PSDB é essencial nesse pro-
cesso”, avaliou. “É hora de 
acabar com essa briga de 
“nós e eles”, “presente e pas-
sado”. É hora de encerrar 
esse capítulo e abrir o capí-
tulo do futuro do Brasil”.

Perguntado sobre seu 
governo, Leite acredita que 
o Rio Grande do Sul é um 
bom exemplo do que pode 
ser feito no Brasil. “Não teve 
mágica, mas muito trabalho, 
sem briga, com muito diálo-
go, firmeza e respeito às po-
sições contrárias”, disse.

O pré-candidato aposta 
em um segundo turno com 
o PSDB. “Muito se fala na 
polarização dos dois candi-

datos que estão liderando as 
pesquisas, mas quase nada 
sobre a rejeição de ambos. 
Na hora que a população co-
nhecer as alternativas, não 
tenho dúvida que essa re-
jeição vai apontar para um 
novo caminho”, aposta.

Uma das bandeiras do 
PSDB é o regime de parla-
mentarismo, e sobre isso 
o tucano explicou que “o 
PSDB tem, no seu programa, 
o parlamentarismo porque é 
uma forma que a gente en-
xerga como melhor, mas a 
gente sabe que não se muda 
radicalmente a forma de um 
governo, principalmente de-
pois que foi feito um plebis-
cito”, relembrou. Ele com-
pletou que, no entanto, a 
reforma política é necessá-
ria. “Precisamos conseguir 
reduzir o número de par-
tidos para melhorar o de-
bate. A fragmentação en-
tre tantos partidos acaba 
sendo um problema para o 
Brasil. Também defendo, e 
pratico, um único mandato, 
sem reeleição. Isso é mui-
to importante para o Bra-
sil para que a gente traga o 
foco para o ataque aos pro-

blemas”, disse.
Leite defende uma 

agenda propositiva, não 
destrutiva, que una todo o 
Brasil em um sentimento 
de construção. “Esse ódio, 
a tristeza, a divisão, não é 
da natureza do brasileiro, 
um país de dimensões con-
tinentais e que todos falam 
a mesma língua. Isso está 
contaminando as famílias, 
as amizades. O brasileiro é 
alegre, e otimista, é da espe-
rança, do acolhimento e do 
afeto. Queremos reacender 
esse sentimento, essa espe-
rança e esse orgulho para 
nos libertarmos desse ódio 
que está dominando”, falou.

Agenda de governo
A agenda do PSDB para 

a presidência é de comba-
te da desigualdade e gera-
ção de oportunidades. “Não 
pode ser outra a agenda de 
um presidente”, acredita. 
“Há pessoas que já estão a 
margem de conseguir con-
quistar qualquer coisa atra-
vés do seu esforço porque 
não tiveram educação, en-
tão o Estado tem o papel de 
estender a mão e puxar es-

sas pessoas”, falou.
Mas não os progra-

mas de assistência, disse, 
não serão suficientes se não 
houver a geração de opor-
tunidades e educação, prin-
cipalmente qualificação 
profissional na área de tec-
nologia, além de oferecer 
Educação Básica de quali-
dade.

Contudo, para que tudo 
isso seja possível, ele diz que 
é preciso equilíbrio fiscal e 
recuperação da credibilida-
de perdida devido à ame-
aça constante de ruptura 
institucional. “O PSDB sabe 
como enfrentar essa deses-
truturação econômica”.

Para finalizar, Leite ci-
tou tendência ao ESG (En-
vironmental, social and 
corporate governance). “Pa-
rece difícil, mas nada mais 
é que respeito à diversida-
de. A diversidade que temos 
na nossa população, de cor, 
de raça, de gêneros, nos faz 
mais ricos e é uma alavan-
ca para o desenvolvimento. 
Sem esquecer o respeito ao 
meio ambiente, já que so-
mos o país com a maior bio-
diversidade do mundo”.

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

No início do mês de agosto, o dire-
tório estadual do PSDB esteve reunido 
com o pré-candidato à presidência da 
República, o governador de São Paulo, 
João Dória contudo, o apoio “total e ir-
restrito” anunciado no sábado (18), foi 
para o governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite.

O presidente do PSDB no Paraná, 
Paulo Litro afirmou que além da vonta-
de das lideranças presentes na sede de 
Associação dos Municípios do Sudoes-

te do Paraná (Amsop), pesou na deci-
são a possibilidade de crescimento da 
candidatura de Eduardo Leite nas Elei-
ções 2022 e o trabalho que ele vem de-
senvolvendo no Rio Grande do Sul. “Ele 
[Leite] tem as bandeiras do PSDB. Pro-
moveu reformas importantes: reforma 
administrativa e previdenciária, sem 
nunca esquecer do lado social, que é 
cuidar das pessoas mais pobres que 
necessitam do Poder Público.”

Com relação a polarização política, 
Litro afirmou que a intenção do PSDB 
é de fazer uma campanha “sem agredir 
ninguém, com ideias, [com] propostas, 

pensando que o País precisa de paz po-
lítica para crescer”. Para ele a atual si-
tuação somente prejudica o país.

Eleição estadual 
A nível estadual, o presidente do 

PSDB do Paraná, lembrou que a legen-
da é base do governador Ratinho Ju-
nior (PSD), com quem vem mantendo 
conversar para assim se manter. “Te-
mos conversas avançadas com o próprio 
governador e representantes do PSD e 
possivelmente na eleição do próximo 
ano, estejamos coligados com o PSD, na 
caminhada de reeleição do governador.”

Modelo adotado no Rio Grande do Sul pesou 
na decisão no Paraná

PSDB estadual declara apoio a Eduardo Leite

As principais lideranças do diretório estadual do PSDB estavam presentes na reunião
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A sessão dessa segunda-feira 
(20), da Câmara Municipal de Pato 
Branco, que teve a segunda vota-
ção e aprovação do Projeto de Lei 
Ordinária nº 146, de 2021, de au-
toria dos vereadores Claudemir 
Zanco (PL) e Marcos Junior Marini 
(Podemos) – que modifica a Lei nº 
258, de 5 de maio de 1977, alte-
rando a denominação do aeropor-
to de Pato Branco, também con-
tou com a presença do diretor do 
Departamento de Manutenção de 
Frota da Prefeitura, Deonilo Milani.

Milani foi convidado pelos ve-
readores Eduardo Albani Dala Cos-
ta (MDB), Romulo Faggion (PSL), 
Januário Koslinski (PSDB) e Ma-
ria Cristina de Oliveira Rodrigues 
Hamera (PV) para falar sobre as 
suas atribuições e responsabilida-
des junto ao Parque de Máquinas 
da Prefeitura Municipal de Pato 
Branco.

Milani destacou que é na Ga-
ragem que se concentra toda a 
parte operacional da Prefeitura, 
mas que não é dada a devida im-
portância. “A garagem de qual-
quer prefeitura é o esteio mestre 
de uma administração, mas na ver-
dade sempre relegada ao segun-
do, terceiro ou mais planos. É dali 

que saem todas as obras, máqui-
nas. O suporte de uma prefeitura é 
dado pela Garagem. Não que a mi-
nha pasta tenha muita relevância 
perante as outras, mas se nós não 
conseguirmos arrumar as máqui-
nas, dar suporte, nenhuma Secre-
taria funciona, nem a Saúde com 
as ambulâncias, nem o Meio Am-
biente com os caminhões do lixo, 
nem a Agricultura com as máqui-
nas. Mas infelizmente as leis nos 
impedem de trabalhar”, frisou.

Leis que atrapalham
O diretor revelou que seu ci-

clo na Prefeitura de Pato Branco 
está se encerrando por causa das 
leis. “Fico chateado de dizer isso, 
porque as leis deveriam nos auxi-
liar a administrar, e elas nos atra-
palham. Quando eu entrei na pre-
feitura, demorei uma semana para 
fazer um diagnóstico e repassar 
para a administração o que a Ga-
ragem precisava. Todas as coisas 
que pedi o prefeito foi favorável 
e autorizou a fazer. Nada aconte-
ceu, porque as leis não deixam. 
Tem na Garagem de Pato Branco 
uma herança maldita de oito, dez 
anos, que hoje estamos enfrentan-
do, que é uma TAC [Termo de Ajus-
tamento de Conduta] do Instituto 
Água e Terra do Paraná (IAT). Não 
se pode fazer nada lá, não pode re-

formar, nem construir, nem com-
prar. A lei também nos impede de 
contratar. Me sinto na Garagem 
como a ‘rainha da Inglaterra’, te-
nho autoridade, mas não posso fa-
zer nada”, desabafou.

Milani disse que queria cons-
truir uma guarita na Garagem, 
com vigilância 24 horas, para con-
trolar o que entra e o que sai de 
lá, mas que a lei não permite. Sem 
isso não se responsabiliza por 
tudo que acontece lá, apenas res-
ponde teoricamente como diretor 
de manutenção da frota.

Venda de sucatas
Ele foi questionado pelos ve-

readores sobre a venda de sucatas 
no Parque de Máquinas da Prefei-
tura. Milani explicou que quando 
isso ocorreu não estava presente 
e não tinha conhecimento, porém 
foi chamado pela gestão municipal 
e foi advertido.

Segundo ele a pessoa que rea-
lizou a venda não devia ter conhe-
cimento do que fez, que era ilegal, 
que deve ter agido na boa vontade 
de limpar o local e acabou fazendo 
uma coisa errada.

Economia
Milani explicou que responde 

como diretor de frota e pelos oito 
funcionários do Departamento, e 

que cada Secretaria é responsável 
pelos seus funcionários que atuam 
junto a Garagem.

Ele afirma sentir orgulho de 
anunciar que a sua gestão nesses 
seis meses “foi a melhor dos últi-
mos anos, da história recente de 
Pato Branco. Economizamos qua-
se R$ 1 milhão e 200 mil compa-
rado a todos os outros anteriores 
no primeiro semestre, em relação 
ao que custou para manter a frota 
trabalhando”.

Questionado sobre como o 
Departamento conseguiu fazer 
essa economia, se é porque não 
pode trabalhar ou se fez a econo-

mia de material utilizado,  Mila-
ni explicou que foi reduzindo gas-
tos, como, por exemplo, a troca de 
pneus dos veículos antes do tempo 
previsto do que a lei exige.

Na oportunidade, o diretor 
ainda sugeriu aos vereadores que 
pensassem na possibilidade de 
disponibilizar um cartão corpora-
tivo, como um valor determinado, 
para compras sem licitação, como 
alternativa para resolver o proble-
ma do Departamento, mas foi in-
formado que isso é ilegal.

O vídeo com a participação do 
convidado no Legislativo está dis-
ponível no site do Diário.

Diretor explica atribuições e responsabilidades 
no Parque de Máquinas

AssessoriA/CMPB

Deonilo Milani, diretor do Departamento de Manutenção de Frota da Prefeitura
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Na sexta-feira (17), alu-
nos da Escola Municipal Jar-
dim Primavera participaram 
de uma série de atividades 
alusivas as tradicionais co-
memorações gaúchas da Se-
mana Farroupilha.

Normalmente as festivi-
dades ocorrem em 20 de Se-
tembro, data em que é cele-
brado o Dia do Gaúcho. No 
entanto, por conta do retor-
no à sala de aula, de um nú-
mero maior de alunos nes-
sa segunda (20), a direção 
da escola optou por fazer as 
atividades ainda na última 
sexta. A intenção foi evitar 
transtornos na volta presen-
cial dos estudantes.

Conforme a professo-
ra de Educação Física, hoje 
diretora da escola, Glaucya 
Roberta Pagnoncelli Bat-
tiston, os temas abordados 
com os alunos foram rela-
cionados a cultura e a tradi-
ção gaúcha. “Falamos sobre 
o que é a Semana Farroupi-

lha, os costumes gaúchos, a 
tradição, indumentária e co-
midas típicas. Além disso, 
também apresentamos as 
danças, declamações e can-
tos e tivemos uma apresen-
tação de gaita.”

Falar sobre costumes 
gaúchos já é uma tradi-
ção na escola há sete anos. 
Como explica Glaucya, ela 
faz parte de um Centro de 
Tradições Gaúchas (CTG)
e por isso, sempre teve 
a facilidade em trazer o 
tema para dentro da esco-
la. “Tem anos que os gru-
pos vêm até a escola e ou-
tros que nós vamos até eles. 

Mas, esse ano, por conta da 
pandemia, as atividades fo-
ram restritas em um dia só”, 
contou.

Ontem, assim como sex-
ta-feira, o lanche dos alu-
nos foi entreveiro no pão 
̶ prato típico que traz em 
sua receita a mistura de di-
versas carnes com legumes. 
“A merenda escolar sabe do 
lanche. Ela autoriza e en-
via para nós o pão e a carne 
para fazermos.”

Além das atividades na 
escola, os alunos foram con-
vidados para a mateada na 
praça, que aconteceu no úl-
timo sábado (18).

O Distrito 4640 de Rotary Interna-
tional, representado pelo casal governa-
dor Marta e Sergio Baseggio, participou 
da Expedição Xavante, em Barra do Gar-
ças (MT), onde foram entregues 132 ca-
deiras de rodas na região, beneficiando 
índios das etnias Xavante e Xingu, além 
de entidades da comunidade local. No to-
tal, receberam cadeiras um total de 70 al-
deias do Distrito Sanitário Especial Indíge-
na (DSEI) Xavante.

A entrega aconteceu entre os dias 5 e 
7 de setembro em aldeias dos Polos Base 
Água Boa, Campinápolis, Maraiwãtsédé, 
Paranatinga, Sangradouro e São Marcos. 
Além da presença do Secretário Especial 
de Saúde Indígena, Robson Santos da Silva 
e do coordenador do DSEI, Romildo Par-
reira, também estavam presentes a coor-
denadora do Projeto de Mobilidade para 
Todos do Rotary Club Maringá, Renata 
Mestriner Krambeck, e de outros repre-
sentantes rotarianos voluntários do Para-
ná e de Mato Grosso. Os materiais doados 
contaram com o apoio logístico da Fun-
dação Nacional do Índio (Funai) que fez o 
transporte dos materiais do Paraná até o 
Mato Grosso.

A ação denominada “Expedição Xa-
vante” teve como origem o projeto Mobili-
dade para Todos desenvolvida por Rotary 
Clubs do Paraná. Além das 132 cadeiras 
de rodas, também foram doados 50 col-
chões, 820 vestidos, 140 bolas de futebol 
e roupas infantis. O objetivo da ação foi le-
var a mobilidade e a melhoria da qualida-
de de vida dos indígenas beneficiados.

O Mobilidade para Todos nasceu 
em março de 2003, quando o Rotaria-
no Amaury Couto foi líder de um progra-
ma de intercâmbio do Rotary no Distrito 
5240 nos EUA. Nesta ocasião, rotarianos 

americanos apresentaram a Free Wheel-
chair Mission para fazer parte da doação 
de cadeiras de rodas junto com o Rotary. 
São mais de 15 anos de história e a parti-
cipação de muitas pessoas, entre elas mui-
tos Rotary Clubs e rotarianos.

O Secretário da SESAI (Secretaria Es-
pecial de Saúde Indígena), Robson Santos 
da Silva, destacou a parceria que vem sen-
do feita com o Rotary. “Praticamente ze-
ramos todas as necessidades de cadeiras 
de roda do Distrito Xavante. Muito obriga-
do pelo apoio de todos, sem essa parceria 
com o Rotary não seria possível entregar-
mos essas cadeiras.”

“Juntos faremos não só o que deve 
ser feito, mas também aquilo que é pre-
ciso que aconteça. Em breve, vamos rece-
ber também cadeiras de rodas em nosso 
Distrito 4640, vamos organizar um even-
to para a entrega desse projeto, que é re-
ferência internacional”, comenta o gover-
nador Sergio Baseggio.

Beneficiados
Para a enfermeira da Equipe Multi-

disciplinar de Saúde Indígena (EMSI), que 
atua no Polo Base de Campinápolis, Ro-
berta Vasconcelos, responsável pelo aten-
dimento de Claudinei Marãtsi’õ, de apenas 
cinco anos, a cadeira de rodas irá propor-
cionar uma maior interação entre o peque-
no Claudinei e as demais crianças, além de 
facilitar a sua locomoção para as sessões 
semanais de fisioterapia.

Outro beneficiado foi o senhor Pau-
lino Marãtsitsu, de 101 anos, que sofreu 
um acidente vascular cerebral (AVC). A en-
fermeira Roberta acredita que a mobilida-
de trará para esses pacientes uma melhor 
qualidade de vida, por isso toda a aldeia 
estava em festa.

Rotary Distrito 4640 participa da 
‘Expedição Xavante’

FOTOS: ASSESSORIA 

O governador do Distrito 4640, 
Sergio Baseggio, e sua esposa marta 
conheceram a realidade dos índios 
da região de Barra do Garças (MT)

A ação denominada “Expedição 
Xavante” teve como origem 
o projeto Mobilidade para 
Todos desenvolvida por clubes 
rotarianos do Paraná

Escola Municipal Jardim 
Primavera realiza 
atividades alusivas a 
Semana Farroupilha

Maria Júlia Battiston (voz) e José Gabriel Battiston (gaita) tocando Mercedita

Aulas para iniciantes
Os dois CTGs de Pato Branco ̶ Carreteando a 
Saudade e Tarca Nativista ̶ têm turmas de dança 
abertas para as crianças iniciantes na cultura. 
Nesse primeiro contato, as aulas são gratuitas e 
estão disponíveis em dois dias. Na segunda, a 
atividade ocorre as 19h no Carreteando e na terça, 
também as 19h, no Tarca.
 Para participar, pais ou responsáveis devem ir até 
o local e inscrever a criança.

REPRODUÇÃO WHATSAPP
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O Senac de Pato Bran-
co está com inscrições aber-
tas para uma série de cursos 
profissionalizantes na área 
da gastronomia. O curso 
de auxiliar de cozinha pos-
sui carga horária de 240 ho-
ras, e será realizado entre os 
dias 13 outubro de 2021 e 
1º de abril de 2022, com au-
las presenciais entre as 19h 
e às 22h. As inscrições deve 
ser feitas  até  o  dia 4  de 
outubro.

O curso de pizzaiolo 
tem carga horária de 160 
horas e será realizado en-
tre os dias 18 de outubro 
de 2021 e 29 de março de 
2022, com aulas de segun-
da a quinta das 09h às12h, 
com aulas presenciais. As 
inscrições devem ser feitas 
até 4 de outubro de 2021.

O curso de produção de 
pães caseiros e artesanais 
tem carga horária de 40 ho-
ras, e será realizado entre 
20 outubro e 17 de novem-
bro, com aulas de quarta a 
sexta das 9h às 12h. As ins-

crições devem ser feitas até 
10 de outubro.

Outro curso oferecido 
pela unidade do Senac em 
Pato Branco é o de preparo 
de salgados, com carga ho-
rária de 36 horas, ministra-
do de segunda a quinta das 
13h30 às 17h30. O curso 
será realizado entre os dias 
16 e 30 de novembro. As 
inscrições devem ser feitas 
até o dia 7.

O curso de técnicas de 
confeitaria tem carga horá-
ria de 40 horas, e será rea-
lizado entre os dias 18 de 

novembro e 16 de dezem-
bro, com aulas de segunda a 
sexta-feira, das 9h ao meio 
dia. As inscrições devem ser 
feitas até o dia 8. As inscri-
ções para todos os cursos 
devem ser feitas pelo site 
da instituição (https://www.
pr.senac.br).

“As inscrições devem 
ser feitas pelo site 
do Senac (www.

pr.senac.br)”

Senac oferece cursos gratuitos na área de gastronomia

Aulas das próximas turmas começam no mês de outubro

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

O Sindicato Rural de 
Pato Branco em conjunto 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Se-
nar) promoveu na última 
semana um curso de trato-
rista voltado para mulhe-
res. O treinamento foi re-
alizado na comunidade de 
sede Gavião, área rural de 
Pato Branco, e contou com 
10 participantes.

De acordo com Ade-
lar Cagnini, técnico do Se-
nar, o curso é um dos vários 
treinamentos voltados para 
operação de máquinas e tra-
tores oferecidos pelo Senar, 
atende aos critérios da nor-
mativa NR 31.12, e é orga-
nizado em etapas prática e 
teórica, cada uma compos-
ta por 12 horas aula. “Num 
primeiro momento a gente 
faz um embasamento com 
o grupo todo, falando so-
bre segurança, sobre o ope-
racional, sobre as manuten-
ções de uma máquina para 
que ela surte bons resulta-
dos ao longo de uma vida 
útil, diminuindo o custo de 
operação e manutenção e 
aumentando a liquidez da 
propriedade”, explica Cagni-
ni a respeito dos conceitos e 
objetivos do curso.

Já a parte operacional 
trouxe a prática da condu-
ção das máquinas agríco-
las. O técnico comenta que 
o cotidiano do trabalho no 
campo exige que todos os 
membros da família sai-
bam operar os equipamen-
tos e conheçam todas as 
etapas do processo de pro-
dução por conta da falta de 
mão de obra. “Nos momen-
tos de plantio e colheita há 
demandas e as proprieda-
des estão vazias de pessoas. 
Além da logística normal no 
dia a dia, é preciso auxiliar 
no operacional”, completa o 
técnico.

O presidente do Sindi-
cato Rural de Pato Branco, 
Oradi Caldato, foi esta ne-
cessidade que motivou a 
abertura da turma. Ele des-
tacou o interesse das pro-
dutoras locais, que partici-
param de todo o curso que 
aconteceu ao longo da últi-
ma semana, e que cujo en-
cerramento aconteceu na 
última sexta-feira (17). 
“Esse curso será de grande 
valia para elas, na sua pro-
priedade, inclusive levan-
do conhecimento para seus 
maridos. Então nós temos 
a certeza de que esse curso 
vai despertar o interesse de 
mais mulheres pela região”, 
completou o presidente.

Caldato diz ainda que 
o Sindicato poderá viabili-
zar novas turmas destes e 
de outros cursos ofereci-
dos pelo Senar. As interes-
sadas em participar podem 
visitar o sindicato, cuja sede 
fica em Pato Branco, ou en-
trar em contato pelo telefo-
ne (46) 3225-1437, tratar 
com Cremilda ou Adriana.

Além de Pato Branco, o 
Sindicato rural também atua 
nos municípios de Mariópo-
lis, Bom Sucesso do Sul e Ita-
pejara d´Oeste.

O presidente da entida-

de reforçou a importância 
do Senar, que oferece cer-
ca de 250 cursos em diver-
sas áreas da agricultura, fi-
nanciados com recursos do 
Funrural. Ou seja, qualquer 
produtor rural pode partici-
par das atividades, mesmo 
não estando ligado a en-
tidades de classe como os 
sindicatos.

A agricultura Nadia Hu-
palo, moradora da comuni-
dade Sede Gavião, avaliou o 
curso como proveitoso. Ela 
conta que é muito comum 
as mulheres aprenderem a 

dirigir o trator no cotidia-
no, porém, o aprimoramen-
to técnico e conhecimentos 
como manutenção muitas 
vezes não acontece.

Este foi um dos motivos 
que a fez procurar o trei-
namento. “Na agricultura a 
gente faz um pouco de tudo. 
Então a gente precisa ter 
uma noção de como funcio-
nam as coisas para ser mais 
fácil pra gente”, conta.

“Eu sempre fui agricul-
tora, e sempre ajudei meu 
marido desde que nos casa-
mos. E eu via certas coisas 

que eu precisava entender 
melhor, e com esse curso eu 
aprendi muito”, conta a agri-
cultora Ana Lucia Pesseti, 
também moradora da comu-
nidade de sede Gavião.

Ela conta que, apesar de 
já manejar os equipamen-
tos, ainda tinha algumas dú-
vidas, como por exemplo o 
significado de alguns sinais 
luminosos no painel dos veí-
culos. “Agora a gente apren-
deu, cada símbolo tem uma 
cor, o seu significado, e se 
precisa parar o trator ou 
que fazer”, conta.

Sindicato Rural e Senar promovem curso de 
tratorista para mulheres

Mariana SalleS/Diário Do SuDoeSte

O curso contou com a 
participação de 10 agricultoras
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IAT promove 
ação solidária 
alusiva ao Dia 
da Árvore
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Em homenagem ao Dia da Ár-
vore, hoje (21) pela manhã, o Ins-
tituto Água e Terra (IAT) realizará 
uma ação solidária em seu escri-
tório em Pato Branco.

O instituto entregará mu-
das de árvores nativas à popula-
ção que doar brinquedos novos 
ou usados, em bom estado, ou ali-
mentos não perecíveis.

As doações serão entregues a 
crianças em situação de vulnera-
bilidade social no município.

A troca de mudas por brin-
quedos ou comida acontecerá das 
9h às 16h. O escritório regional 
do IAT está situado na rua Guara-
ni, nº 1002.

Já a Secretaria de Meio Am-
biente de Pato Branco estará dis-
tribuição mudas de árvores em 
alusão ao Dia da Árvore no Par-
que Alvorecer

Ação entre cooperados
Ainda em celebração a sema-

na da árvore, a Cooperativa Agro-
pecuária Tradição (Coopertradição) 
também realizará uma ação. Nesta 
manhã, durante uma reunião de co-
operados, serão distribuídas 1200 
mudas de árvores nativas.

Assessoria
O prefeito de Pato Branco, 

Robson Cantu, participou na ma-
nhã da segunda-feira (20), do 
lançamento da missão técnica-
-comercial Paraná Business Expe-
rience 2021, para a Expo Dubai. 
Pato Branco é um dos municípios 
que estará colocando o estado no 
centro das atenções de Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos.

“Estamos conectando Pato 
Branco com o mundo. É o terceiro 
maior evento do mundo e nós es-
taremos participando, levando os 
nossos empresários, a nossa cul-
tura, os nossos produtos e bus-
cando, claro, mais investimentos 
para o nosso município. Será um 
momento de reforçar o nosso po-
tencial, especialmente no setor de 
tecnologia”, ressalta o prefeito. 

Paraná será o protagonista do 
Pavilhão do Brasil, entre os dias 10 
a 16 de outubro. Além de apresen-
tar todo o potencial do Estado, se-
rão realizadas rodadas de negócios 
para atrair novos investimentos.

“Já temos alguns empresários 

pato-branquenses confirmados 
para participar do evento, para 
mostrar o que aqui é desenvolvi-
do e também para buscar investi-
dores para os produtos pato-bran-
quenses”, revelou o prefeito. 

A Expo Dubai 2020 será reali-
zada entre 1º de outubro de 2021 e 
31 de março de 2022. É uma expo-

sição internacional que concentra 
mais de 190 países em 181 dias de 
evento e espera receber 25 milhões 
de visitantes. A edição de Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, esta-
va prevista para 2020, mas foi adia-
da em razão da pandemia do coro-
navírus. As feiras acontecem a cada 
cinco anos. A última edição foi em 

Milão, na Itália, em 2015.
O Paraná será o primeiro esta-

do a assumir o pavilhão brasileiro 
na feira. Os países participam com 
pavilhões que representam suas 
nações, divididos em três distritos: 
Oportunidade, Mobilidade e Sus-
tentabilidade. O Pavilhão do Brasil 
integra a área da sustentabilidade.

Cantu participa do lançamento da missão internacional para Dubai
Geraldo BuBniak/aen

Pato Branco será um dos oito municípios paranaenses que fará parte da comitiva

Redação com Assessoria 
redacão@diariodosudoeste.com.br 

O Departamento Municipal 
de Trânsito (Depatran) de Pato 
Branco está realizando a demar-
cação, com pintura, das vagas de 
estacionamento regulamentado 
(área Estar Digi Pato Branco).

Segundo o órgão serão demar-
cadas aproximadamente 1.700 va-
gas em toda a área de cobertura 
do Estar Digi. Até estão somente 
alguns pontos tinham as áreas de-
limitadas e estavam servindo como 
teste para a população, a exemplo 
nas ruas Ibiporã, na lateral do ban-

co Itaú e na Tapir, onde está o es-
critório do Depatran.

A pintura visa melhorar os 
serviços prestados pelo sistema, 
facilitando na hora de estacionar. 
“Com a demarcação, as vagas es-
tarão dentro do padrão, espaço 
adequado, e haverá um aproveita-
mento maior com mais vagas na 
área”, ressalta a diretora do Depa-
tran, Marines Boff Gerhardt.

A previsão é de que em 30 
dias, toda a área de estaciona-
mento regulamentado esteja com 
a nova demarcação. 

No início do ano, o Depar-
tamento realizou a medição das 

quadras, fazendo o estudo de 
quadriculamento.

O trabalho também visa à mo-
dernização no sistema vigente do 
estacionamento rotativo, que vem 
sendo realizada pelo setor.

“Estamos realizando diversas 
melhorias no estacionamento do 
nosso município. Aperfeiçoamos o 
atendimento dos agentes de trân-
sito com as câmeras de lapelas, 
iniciamos a comercialização de ti-
ckets em estabelecimentos e tam-
bém estamos em fase de teste com 
os parquímetros. Tudo para aper-
feiçoar, melhorar as relações inter-
pessoais e o atendimento por par-

te do sistema”, conclui a diretora.
De acordo com Marines, para 

que seja ampliado a área de esta-
cionamento rotativo é necessária 
a realização de concurso público. 
Ela também destaca que “o desejo 
é estimular a construção de edifí-
cios garagens, para resolver a fal-
ta de vagas.”

 
Legislação

A demarcação da área do es-
tacionamento segue determinação 
prevista na Lei 5.325 de 2019. A le-
gislação aponta ainda que além da 
pintura das vagas, deve ser realiza-
da a numeração de cada vaga.

Depatran demarca vagas na área de 
estacionamento regulamentado

assessoria PMPB

Aproximadamente 
1.700 vagas serão 
demarcadas

UTFPR Pato 
Branco promove 
evento 
comemorativo 
ao centenário 
de Paulo Freire
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na quinta-feira (23), o Gru-
po de Estudos sobre Universidade 
(GEU) e o Grupo de Pesquisa em 
Gênero, Juventude e Cartografias 
da Diferença (Artemis), realizarão 
o sexto seminário do GEU.

Os dois grupos fazem parte 
do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional 
(PPGDR) da Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná (UTFPR) 
– câmpus Pato Branco.

O evento é uma comemora-
ção ao centenário Paulo Freire: 
“Óbvias Andarilhagens: sentipen-
sar a América Latina com Paulo 
Freire”.

Cheron Zanini Moretti, pro-
fessora de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de San-
ta Cruz do Sul (Unisc) falará sobre 
o tema, as 19h, através de uma 
transmissão no Canal Comunica 
do PPGDR, no Youtube. 

O evento não precisa de ins-
crição prévia e disponibilizará 
certificado de participação.
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Coronel 
Vivida abre 
PSS para 
contratação 
temporária 
de médicos
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br

Está aberto, até o dia 
6 de outubro, o período de 
inscrições para o Processo 
Seletivo Simplificado (PSS), 
que tem como finalidade a 
contratação temporária de 
Médico da Família em Coro-
nel Vivida.

São quatro vagas dis-
poníveis — das quais 
uma é destinada a pesso-
as com deficiência —, para 
atender as necessidades 
do interesse público jun-
to à Secretaria Municipal 
de Saúde, atuando no en-
frentamento a situação de 
emergência de Saúde Pú-
blica em geral.

Para se candidatar, os 
interessados precisam ter 
formação em curso superior 
de Medicina, bem como ha-
bilitação legal para o exercí-
cio da profissão, com inscri-
ção no Conselho Regional de 
Medicina. 

A contratação terá du-
ração de, no máximo, 12 
meses, a critério da neces-
sidade da Administração Pú-
blica, enquanto que a car-
ga horária semanal será de 
40h e o salário mensal de 
R$ 15.600.

“Além do salário, fará 
o contratado jus a vanta-
gens funcionais: horas ex-
traordinárias na eventual 
extrapolação de carga horá-
ria diária e semanal, desde 
que previamente convoca-
do pelo superior hierárqui-
co; gratificação natalina 
proporcional ao período 
trabalhado; insalubridade 
conforme disposto na lei 
municipal; férias proporcio-
nais acrescidas de um terço, 
indenizadas ao final do con-
trato; salário-família, se for 
o caso; inscrição no Regi-
me Geral de Previdência So-
cial”, diz o edital.

As solicitações de ins-
crições podem ser efetuadas 
presencialmente pelos can-
didatos, protocolizadas jun-
to à Prefeitura de Coronel 
Vivida, no setor de protoco-
lo, na praça Ângelo Mezzo-
mo. O horário de atendimen-
to é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h. 

Os candidatos serão 
avaliados por meio de prova 
de título e experiência pro-
fissional, de caráter classifi-
catório e eliminatório. Mais 
informações podem ser obti-
das no Edital Nº 001/2021, 
disponível em https://bit.
ly/3kq0IXP.

Assessoria
Nesta terça-feira (21), é cele-

brado o Dia da Árvore. Para mar-
car a passagem da data, a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente 
de Francisco Beltrão está realizan-
do atividades, com o objetivo de en-
volver a comunidade e promover a 
conscientização sobre a importân-
cia da preservação da natureza. 

Uma das ações é a coleta de 
lixo eletroeletrônico domiciliar. Du-
rante todo o dia, das 8h às 17h, a 
população pode fazer o descarte de 
computadores, televisores, rádios, 
celulares e outros produtos para 
que não sejam descartados no lixo 
comum.  

A ação conta com três pontos 

de coleta: no Calçadão e nas uni-
dades do Poupa Tempo da Cidade 
Norte e Bairro São Miguel. O objeti-
vo é dar destinação correta para es-
tes materiais.

Também está havendo, no Cal-
çadão, o recebimento de óleo de co-
zinha usado; além da distribuição 
de mudas de árvores nativas pro-
duzidas no Viveiro Municipal, que 
é mantido pela prefeitura. 

“É importante que todos se 
conscientizem sobre a necessida-
de de preservação das árvores, pois 
elas têm papel fundamental para a 
vida do planeta. A data também re-
mete as boas vindas da nova esta-
ção, a Primavera”, comenta o secre-
tário Adriano David. 

Francisco Beltrão realiza atividades alusivas ao Dia da Árvore
AssessoriA

A ação busca envolver a comunidade e promover a conscientização sobre a 
importância da preservação da natureza

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

Sinais precoces do Transtor-
no do Espectro Autista (TEA) po-
dem ser identificados com mais 
rapidez no Município de Palmas. 
Isso porque, a lei nº 2822/ 2021, 
aprovada na Câmara Municipal 
de Palmas em 30 de junho des-
te ano, estabelece que unidades 
de saúde e Centros Municipais de 
Educação Infantil (Cmeis) reali-
zem o questionário ‘M-CHAT’ — 

que traça um pré-diagnóstico do 
autismo — antes da consulta com 
um neuropediatra.

De acordo com a psicóloga co-
ordenadora da Educação Especial 
no município, Vanessa Bauer Ri-
bbas, antes da lei, professores ou 
enfermeiros só podiam observar 
os sinais e encaminhar as crian-
ças ao médico especialista, as vezes 
um neuropediatra ou um psiquia-
tra. “Agora, conseguimos aplicar 
um teste nos pais antes da consul-
ta com o médico. É uma triagem, 
não dá um diagnóstico, mas já ser-
ve como parâmetro para o especia-
lista fazer a avaliação”, explica.

Conforme o vereador que pro-
pôs a lei, Paulo Bannake (PSB), a 
proposta foi apresentada no Legis-
lativo após pais de Palmas o pro-
curaram pedindo por uma norma-
tiva que estabelecesse a aplicação 
do teste antes da consulta com es-
pecialistas. “Ela surgiu da necessi-
dade em detectar o quanto antes o 

autismo e dar o suporte necessá-
rio as crianças”, disse, comentan-
do que “em Palmas, o contingente 
de pessoas portadoras de autismo 
é grande.”

O que diz a Uapar?
Para Rafael Ramos Piana, pre-

sidente da União de Autistas de 
Palmas e Região (Uapar), a lei é 
um avanço no atendimento a pes-
soas com autismo e estava entre 
as pautas de solicitação ao Execu-
tivo. “É algo que já nos era garanti-
do por lei federal. Um direito nosso 
[..] Através disso, com mais pessoas 
diagnosticadas, teremos mais for-
ças para conseguir as terapias e rei-
vindicar pelos direitos.”

A Uapar é formada por cerca 
de 50 pais e profissionais da área 
que se interessam pela causa. Para 
participar da associação, é preci-
so mandar uma mensagem para o 
presidente, através do número (46) 
99904-3152.

Lei estabelece agilidade no diagnóstico 
precoce de autismo em Palmas

Cmeis e Clínica da 
Criança poderão realizar 
testes M-Chat antes 
do especialista, o que 
diminuirá o tempo 
da emissão de laudos 
comprovando o TeA

Contratação de 
neuropediatra
Ainda entre as reivindicações da Ua-
par, estava a contratação de um neu-
ropediatra. A solicitação tinha como 
objetivo diminuir o tempo de emissão 
de laudos em crianças com autismo. 
Em média, o diagnóstico tem demo-
rado mais de dois anos, como conta 
Piana.
Recentemente, a Secretaria de Saúde 
de Palmas contratou uma neuropedia-
tra. Uma vez ao mês ela fará atendimen-
tos no município. “Ela mora em Foz do 
Iguaçu e atende os pacientes do Coni-
ms. Eu consegui que ela venha para Pal-
mas atender a demanda aqui”, contou 
o secretário de Saúde, Rafael Barboza, 
explicando que a médica deve iniciar 
seus atendimentos no município no iní-
cio de outubro.
Atualmente, até que não tenha um mé-
dico em Palmas, toda população que 
utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
precisa de uma consulta com um neu-
rologista é encaminhado a Pato Branco.

Como funciona o 
M-CHAT e quem 
aplicará
A partir da lei, há duas formas do tes-
te ser aplicado em Palmas. Seja pelos 
professores ou por enfermeiros na Clí-
nica da Criança. Segundo a psicóloga 
Vanessa, faz o teste quem tem o pri-
meiro contato com a criança.
“Normalmente, os traços autistas são 
notados na sala de aula. Por isso, se 
notamos algo diferente na criança, 
chamamos a família para conversar e, 
agora, fazemos o teste e encaminha-
mos para o neuro.”
O M-Chat deve ser aplicado em crian-
ças com idades entre um ano e qua-
tro meses e dois anos e meio. Por isso, 
como explica o secretário de Saúde, 
ele também pode ser feito na Clínica 
da Criança. “Lá é o local onde as mães 
levam os filhos dessa faixa etária para 
consultar, com bastante frequência”, 
disse, explicando a unidade de saúde 
poderá aplicar o teste porque a maio-
ria das crianças, menores de três anos, 
não frequentam a escola ainda.
O teste M-Chat, e a explicação de 
como usá-lo, estão disponíveis nesta 
matéria no site do Diário do Sudoeste.

Diagnóstico precoce do autismo pode ser feito em crianças com idades entre 16 e 30 meses de vida

UniCep/ onU
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NOTAS
Chopinzinho realiza o 
Dia da Inclusão das 
Pessoas com Deficiência

Nesta terça-feira (21), a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico Inovação e Tecno-
logia, por meio da Agência do Trabalhador, re-
aliza em Chopinzinho o Dia D da Inclusão das 
Pessoas com Deficiência.

O objetivo da ação é reunir empresas do 
município para incentivar a inclusão social e 
profissional da pessoa com deficiência e reabi-
litados do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) no mercado de trabalho.

“Nosso objetivo é que o empregador 
possa realizar o processo seletivo desses can-
didatos às oportunidades de emprego, aten-
dendo ao Artigo 93 da Lei nº 8.213/91”, resu-
me a secretaria.

O horário de atendimento ocorre das 8h 
às 12h e das 13h às 17h, na Agência do Traba-
lhador de Chopinzinho.

Palestra com Marcos 
Piangers em 
Itapejara D’Oeste

O Departamento Municipal de Educação, 
juntamente com o Sistema de Ensino Aprende 
Brasil, promove nesta terça-feira (21) mais um 
“Aprendendo em família”, que desta vez con-
tará com a presença de Marcos Piangers.

Ele é autor do best-seller “O papai é pop”, 
bem como palestrante sobre tecnologia e ino-
vação, criatividade e paternidade. O evento 
terá início às 20h, com transmissão via YouTu-
be pelo https://youtu.be/CwpzCu3Mv0Q.

Participe desse evento, que promove 
muito conhecimento e reflexão sobre a rela-
ção entre família e escola.

BSS faz lançamento 
do projeto 
Sesc Saúde Mulher 

Na quinta-feira (16), foi realizado em Bom 
Sucesso do Sul o lançamento da Carreta Sesc 
Saúde Mulher, projeto desenvolvido em uma 
parceria entre o Serviço Social do Comércio e 
a prefeitura.

A ação ocorre de forma itinerante para 
promoção da saúde, por meio da dissemina-
ção do bem-estar, qualidade de vida, cidada-
nia e atenção para a saúde da mulher, com 

ações educativas e exames preventivos rea-
lizados por profissionais em uma unidade de 
saúde móvel.

O projeto ficará no município até o dia 2 
de outubro, oferecendo às mulheres do muni-
cípio acesso aos serviços de saúde, como pre-
ventivos e mamografias. Para isso, as interes-
sadas devem procurar a Unidade Básica de 
Saúde (UBS), na rua Ignacio Drancka, e fazer 
seu agendamento.

Estiveram presentes na solenidade, o pre-
feito Nilson Feversani; o diretor de Esporte, 
Lazer e Saúde do Sesc-PR, Marcus Vinicius de 
Mello; a gerente executiva do Sesc Pato Bran-
co, Cledi Nottar; o gerente executivo do Senac 
Pato Branco, Vanderlei Correia; o presidente da 
Câmara de Bom Sucesso do Sul, Silvio Stdnik; 
a diretora do Departamento de Saúde, Saliane 
Pegoraro; vereadores; servidores municipais; 
equipe do Departamento de Saúde; empresá-
rios e comunidade em geral.

Itapejara D’Oeste 
oferta curso de Elétrica 
Automotiva

Com o objetivo de fomentar a qualifi-
cação profissional, a Prefeitura de Itapeja-
ra D’Oeste, por meio do programa Carreta do 
Conhecimento 2021, está ofertando gratuita-
mente o curso profissionalizante de Elétrica 
Automotiva.

Com início das aulas previsto para 27 de 
setembro, haverá três turmas (com capacida-
de para 18 alunos cada), divididas em três tur-
nos distintos, que irão participar de aulas on-
-line (75% do curso) e práticas (25% do curso), 
durante a vinda do laboratório móvel.

A carga horária total será de 80h, e os pe-
ríodos de aula serão os seguintes: 

- Turma 01: das 12h30 às 15h30;
- Turma 02: das 15h45 às 18h45;
- Turma 03: das 19h45 às 22h45.
Para participar, os interessados precisam 

ter idade acima de 16 anos; apresentando au-
todeclaração de escolaridade mínima de Ensi-
no Fundamental completo; possuir smartpho-
ne ou ter acesso à internet; ter conhecimento 
de informática básica. No caso dos menores 
de 18 anos, eles estão sendo inscritos somente 
nas turmas do período da tarde.

As inscrições podem ser feitas pela inter-
net, pelo site www.justica.pr.gov.br/Formu-
lario/det_vagas, ou no Posto Avançado da 
Agência do Trabalhador (anexo à biblioteca 
municipal).

Paloma Stedile com 
assessoria
paloma@diariodosudoeste.com.br

Que tal participar de 
uma competição e, ao mes-
mo tempo, colaborar com 
um projeto esportivo e so-
cial? Esse é o intuito da Ma-
ratona Solidária, promovida 
pelo Serviço Social do Co-
mércio (Sesc) Paraná, que 
chega a sua segunda edição.

Devido à covid-19, o 
evento não ocorrerá de for-
ma tradicional (presencial) 
e sim os participantes te-
rão sete dias [entre 26 de 
setembro e 2 de outubro] 
para concluírem o percurso 
de 42 quilômetros individu-
almente ou em grupo, sen-
do que cada um fará o tre-
cho que lhe for conveniente. 
Para ser validado o resulta-
do, após a corrida, o partici-
pante deverá registrar o seu 
tempo no app Strava.

“A fim de estimularmos 
a solidariedade dos partici-
pantes, em virtude do cená-
rio delicado pelo qual esta-
mos passando, a inscrição 
para participar do evento e 
garantir o kit da prova será 
efetivada mediante a doação 
de, no mínimo, um par de 
tênis esportivo (novo) para 
crianças. Eles serão entre-
gues aos alunos do progra-
ma Aprender & Jogar, proje-
to esportivo e social do Sesc 
Paraná”, explica a entidade.

Podem participar tra-
balhadores do comércio, co-
munidade, dependentes de 
trabalhadores do comércio, 
dependentes de empresá-
rios, empresários e público 
em geral, sendo que a ins-
crição é on-line, por meio 
do site www.sescpr.com.br/
ms. As vagas são limitadas.

Já a entrega do par de 
tênis e a retirada dos kits 
aos competidores devem 
ser feitas na unidade do 
Sesc mais próxima, median-
te agendamento prévio. No 
Sudoeste, há unidades em 
Francisco Beltrão, Palmas 
e Pato Branco. Os kits são 
compostos por uma camise-
ta biodegradável, uma me-
dalha, uma sacola térmica e 

uma bandana tubular para 
corrida.

Segundo o Sesc, cada 
tênis esportivo deverá ter 
numeração entre 30 e 40, 
com o valor mínimo de R$ 
100 [é obrigatório apresen-
tar comprovação do valor 
pago pelo calçado].

Participação
Os atletas poderão rea-

lizar a prova de 42k indivi-
dualmente (nesse caso do-
ando um par de tênis) ou 
formar duplas (um par de 
tênis), quartetos (dois pa-
res) ou octetos (quatro pa-
res). Eles devem completar 
o percurso, de forma que re-
vezem entre si.  

O Sesc informa que ha-
verá premiação (troféus) na 
classificação geral aos três 
melhores tempos da cada 
categoria escolhida: 42k 
masculino / feminino; 21k 

masculino / feminino / mis-
to; 10.5k masculino / femi-
nino / misto; 5.25k masculi-
no / feminino / misto. 

Os tempos e distâncias 
serão somados a cada dia, 
mediante registro no Strava. 
Além de utilizar esse app, é 
necessário que o participan-
te autorize o Sesc obter in-
formações do Strava duran-
te o período da 2ª Maratona 
Solidária.

Para quem preferir não 
concorrer à premiação e 
participar somente de forma 
lúdica, o tempo poderá ser 
registrado no site do Sesc 
PR. “No geral, a 2ª Maratona 
Solidária se resume em esti-
mular as pessoas a amplia-
rem o seu universo cultural, 
a praticarem atividades físi-
cas e a serem solidárias den-
tro do cenário delicado pelo 
qual estamos passando”, ob-
serva a entidade.

Sesc promove 
segunda edição da 
Maratona Solidária

Devido à covid-19, a prova não será feita de forma presencial 

Aprender & Jogar
O programa Aprender & Jogar é realizado pelo Sesc em todo 

o Paraná desde 2013, o qual é destinado a crianças e adolescentes, 
com idades entre 5 e 17 anos.

A iniciativa ensina esporte, estimula o gosto pela atividade físi-
ca e contribui para o crescimento físico, mental e social dos alunos, 
por meio de ações esportivas e recreativas.

O programa ocorre em 29 municípios, contemplando mais 
de 5.000 crianças e adolescentes [oriundos de famílias com renda 
mensal de até três salários mínimos, estudantes de escolas públicas 
ou com bolsa integral em escolas particulares]. Eles participam das 
atividades gratuitas e recebem lanches em todas as aulas, além de 
camiseta do uniforme.

ARQUIVO/SESC



diariodosudoeste.com.br   21 de setembro de 2021 SOCIAL A9

Aniversariar é completar um ciclo só seu! É um dia 
seu, mas que envolve todos à sua volta. Envolve 
amor, envolve carinho, envolve refl etir, pedir, 
abraçar. E é desse jeitinho que esperamos que 
sejam todos os seus dias, porque vocês merecem! 
São extremamente especiais! Desejamos a vocês 
Aline Dalla Costa Scopel e Aparecida Bonadiman, 

 muita saúde, felicidade, amor, carinho, 
comemorações e infi nitas alegrias! 
Equipe Galeazzi Auto Center e Direção 

Estiveram em Brasília os servidores do  Tribunal de Justiça, Arlete Rogoginski, Thiago 
Cortelini, David Machado e Leandro Fonseca, representando o Sindijus (Sindicato dos 
Servidores do Poder Judiciário do Paraná) e ainda, a Fenajud (Federação Nacional 
dos Servidores do Poder Judiciário), protestando contra a PEC 32, juntamente com 
servidores da saúde, da educação, entre outros. PEC, que segundo Cortelini trará 
imensuráveis prejuízos à população, visto que favorece a contratação por afi nidades 
e apadrinhamentos políticos, impedindo que, dessa forma, a própria população 

(mediante concurso público) assuma as cadeiras dos órgãos públicos

 Théo Piettro Souza Farias é fi lho 
de Girlene e Jocemar e irmão 
do Leonardo e do Lucca.
Foto Chicoski Digital

Milena Dala Costa tem 5 anos, 
é fi lha de Dariane e Elson e 

irmã da Heloíse. 
Foto Chicoski Digital



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

Índices em % mar abr mai jun jul ago ano 12m 

INPC (IBGE) 0,86 0,38 0.96 0,60 1,02 0,88 5,94 10,42

IPCA (IBGE) 0,93 0,31 0.83 0,53 0,96 0,87 5,67 9,68

IPCA-15 (IBGE) 0,93 0,60 0,44 0,83 0,72 0,89 5,81 9,30

IPC (FIPE) 0,71 0,44 0,41 0,81 1,02 1,44 6,06 10,51

IGP-M (FGV) 2,94 1,51 4,10 0,60 0,78 0,66 16,75 31,12

IGP-DI (FGV) 2,17 2,22 3,40 0,11 1,45 -0,14 15,75 28,21

IPA-DI (FGV) 2,59 2,90 4,20 -0,26 1,65 -0,42 19,35 35,86

IPC-DI (FGV) 1,00 0,23 0,81 0,64 0,92 0,71 5,22 8,95

INCC-DI (FGV) 1,30 0,90 2,22 2,16 0,85 0,46 11,17 16,68

jul ago set
TJLP (%) 4,88 4,88 4,88
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: 5,25%

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

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

TR MÊS % ano 12 m

Agosto/21 0,00 0,00 0,00
Setembro/21 0,00 0,00 0,00

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

Paraná 1.963,00 1.973,08 0,51 14,71 21,27
Norte 1.938,18 2.116,02 9,18 19,95 27,82
Noroeste 1.872,70 1.888,43 0,84 19,67 31,21
Oeste 2.001,21 2.016,24 0,75 14,64 21,89

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 174,00 1,8% 0,6%
Ponta Grossa 172,00 1,2% 0,0%
Maringá 168,00 1,8% -1,2%
Cascavel 168,00 1,8% -0,9%
Sudoeste 169,00 1,8% -0,6%
Guarapuava 169,00 1,8% -0,6%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 82,00 0,0% -2,4%
Sudoeste 97,00 1,0% -10,2%
Cascavel 95,00 1,1% -11,2%
Maringá 95,00 0,0% -12,0%
Ponta Grossa 98,00 2,1% -9,3%
Guarapuava 97,00 1,0% -10,2%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 100,00 0,0% 6,4%
Ponta Grossa 98,00 0,0% 5,4%
Maringá 94,00 0,0% 3,3%
Cascavel 94,00 0,0% 3,3%

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

Venc.: empresas 20/09, pes.físicas 15/09, emp. do més ticos 06/09. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

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

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

nov/21 1.262,50 -21,50 -1,7% -2,2%
jan/22 1.271,75 -21,25 -1,7% -1,9%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 521,75 -5,50 1,7% -2,8%
mar/22 529,75 -4,50 1,5% -2,7%

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

out/21 336,10 -2,40 -1,6% -4,5%
dez/21 339,80 -2,40 -1,6% -4,3%

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

dez/21 700,75 -8,00 2,0% -3,8%
mar/22 711,50 -8,25 2,1% -4,0%

Ações % R$

Petrobras PN -3,45% 24,07 
Vale ON -3,74% 82,93 
ItauUnibanco PN -2,88% 27,02 
Bradesco PN -4,20% 19,18 
Braskem PNA -11,68% 58,30 
Cielo ON -6,10% 2,31 
IRBR ON -5,79% 4,88 
Bradespar ON -5,50% 55,98

INDICE BOVESPA 

Baixa: 2,33% 108.843 pontos

Volume negociado: R$ 35,12 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 quinta parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/09, com a incidência de taxas de
juros Selic de 2,10%.

MÊS TAXA SELIC
Jun/21 0,31%
Jul/21 0,36%

MÊS TAXA SELIC
Ago/21 0,43%
*Set/21 1,00%

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

CÂMBIO 20/09/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 20/09/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 20/09/21

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

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA AGOSTO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice jul ago set
INPC (IBGE) 1,0922 1,0985 1,1042
IPCA (IBGE) 1,0835 1,0899 1,0968
IGP-M (FGV) 1,3575 1,3383 1,3112
IGP-DI (FGV) 1,3453 1,3335 1,2821
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Agosto/21 0,5000 4,07 6,17
Setembro/21 0,5000 4,59 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Agosto/21 0,2446 1,36 1,84
Setembro 0,3012 1,67 2,02

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

SOJA saca 60 kg 160,49 0,0% 1,9% 0,0% 160,00 161,50 
MILHO saca 60 kg 85,99 0,8% 1,5% -9,7% 86,00 89,00 
TRIGO saca 60 kg 88,57 0,7% 1,1% -1,8% 90,00 90,00 
FEIJÃO CAR. saca 60 kg 269,37 -0,6% -1,8% -2,7% - 270,00 
FEIJÃO PRETO saca 60 kg 245,38 0,2% -0,2% -0,4% - 260,00 
BOI GORDO arroba, em pé 302,44 -0,2% -0,9% -2,2% 295,00 310,00 
SUÍNO kg, vivo 6,15 0,5% 6,0% -5,5% 5,50 6,00 
ERVA MATE arroba 24,02 0,0% -0,8% -0,8% - 19,50 
FRANGO kg, vivo 2,80 0,0% 0,0% 0,0% - - 

PREÇO AO PRODUTOR 20/09/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 20/09 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.893,90 1,26% 2,39%
Boi gordo (2) 300,40 -0,78% -4,15%
Café (3) 1.062,73 -1,10% -1,98%
Algodão (4) 521,30 -0,39% -2,63%
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) 20/09/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 20/09/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

set/21 183,50 -3,80 -0,5% 2,9%
dez/21 182,60 -3,80 -2,2% 0,6%

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

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

116.403 116.180 115.062 113.794 111.439 108.843

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%

13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 20/09

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

20/09 R$ 299,00 /grama +0,34%

DÓLAR COMERCIAL
Alta: 1,33% Var. setembro: +3,48%

Compra R$ 5,351
Venda R$ 5,352

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,43% Var. setembro: +3,69%

Compra R$ 5,3326
Venda R$ 5,3332

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,72% Var. setembro: +3,52%

Compra R$ 5,21
Venda R$ 5,59

DÓLAR TURISMO
Alta: 0,72% Var. setembro: +3,53%

Compra R$ 5,21
Venda R$ 5,57

EURO
Alta: 0,38% Var. setembro: +3,07%

Compra R$ 6,2541
Venda R$ 6,2558

EURO TURISMO
Alta: 0,61% Var. setembro: +2,99%

Compra R$ 6,00
Venda R$ 6,55  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0487
Libra esterlina R$ 7,28
Peso argentino R$ 0,054

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 109,48
Libra esterlina 0,73
Euro 0,85

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

out/21 89,89 -3,43 -4,8% -4,3%
dez/21 89,02 -3,31 -4,1% -4,4%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 33.970,47 -1,78
Londres 6.903,91 -0,86
Frankfurt  15.132,06 -2,31
Tóquio (17/09) 30.500,05 +0,58
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Começam a valer as  novas 
alíquotas do IOF
Agência Brasil

As novas alíquotas do Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF), que começam a valer ontem (20), aumentam o 
custo do crédito para empresas e famílias. O aumento, que é 
de 36%, vai ser cobrado até o dia 31 de dezembro de 2021 e 
incidirá sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou rela-
tivas a títulos e valores mobiliários. O objetivo do governo é 
custear o Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bol-
sa Família.

O IOF é um imposto cobrado pelo governo em alguns ti-
pos de transações financeiras. Ele é composto por duas alí-
quotas diferentes: a diária e a fixa que incidem sobre ope-
rações de crédito, câmbio (compra e na venda de moeda 
estrangeira, como o dólar), de seguro realizadas por segura-
doras, relativas a títulos ou valores mobiliários e também em 
operações com ouro.

Isto significa que, quando o imposto aumenta, mais caro 
fica o custo efetivo total de cada uma das operações. No caso 
do decreto publicado pelo governo no Diário Oficial da União, 
o aumento da alíquota do IOF vai incidir nas operações de 
operações de crédito (como empréstimo e financiamento). O 
aumento também será aplicado em operações de financia-
mento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o 
mutuário seja pessoa física.

Vendas no comércio 
paulistano 
crescem 14,6%
Agência Brasil

As vendas no comércio da cidade de São Pau-
lo cresceram 14,6% nos primeiros 15 dias deste 
mês de setembro, revelou a Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP). A comparação é com o mes-
mo período do mês de agosto.

Quando comparado às duas primeiras sema-
nas do mês de setembro de 2020, quando havia 
mais restrições relacionadas à pandemia da co-
vid-19, o crescimento foi de 24,4%.

Segundo a associação, a recuperação no co-
mércio paulistano vem ocorrendo desde maio, 
impulsionado pelo Dia das Mães, por uma maior 
flexibilização no funcionamento dos estabeleci-
mentos e pelo aumento da vacinação. Para a ACSP, 
o setor deve voltar a crescer no próximo ano.

“Hoje, ainda estamos recuperando o que foi 
perdido a partir do distanciamento social que co-
meçou no início de 2020”, disse Marcel Solimeo, 
economista-chefe da ACSP. “Só podemos conside-
rar crescimento depois que atingirmos e superar-
mos os números de antes da pandemia”, explicou.

Decreto regulamenta 
reconhecimento de 
dívidas da União
Agência Brasil

a, apenas prevê novo rito destinado à regularização 
de potenciais obrigações.

O decreto foi publicado ontem (20) no Diário Oficial 
da União. As dívidas são referente aos bônus do Banco 
Nacional de Habitação (BNH) concedidos aos adquiren-
tes de moradia própria por intermédio do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação (SFH). 

Em 1986, o BNH foi extinto e incorporado à     
Caixa.

O decreto também trata das obrigações assumi-
das pela União no âmbito do Programa de Apoio à Re-
estruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados (PAF) e 
das dívidas decorrentes da equalização da diferença 
entre o valor recebido pelo Banco do Estado de Ala-
goas (Produban) e o valor exigido pelo Banco Central 
(BC), em razão de contrato de abertura de crédito fir-
mado em 1998 entre União, estado de Alagoas, Cai-
xa e BC.

A Caixa deverá encaminhar ao Ministério da Econo-
mia os documentos necessários ao reconhecimento da 
obrigação por parte da União.
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Agência Brasil
O ministro do Desen-

volvimento Regional, Ro-
gério Marinho, disse on-
tem (20) que o governo 
dispõe de R$ 7 bilhões em 
recursos a serem investi-
dos em mobilidade urba-
na, e que, nesse setor, é o 
transporte público o “vetor 
mais importante”, enquan-
to alternativa de desloca-
mento de pessoas. A afir-
mação foi feita durante a 
abertura online da Semana 
da Mobilidade, que vai até 
sexta-feira (24). A expecta-
tiva é de que ao longo da 
semana sejam anunciadas 
também medidas de estí-
mulo ao desenvolvimento 
de projetos de infraestru-
tura cicloviária.

“Temos mais de R$ 7 
bilhões em investimentos, 
mas em função da pan-
demia houve dificuldade 
muito grande de manuten-
ção dos serviços de trans-

porte nas cidades de mé-
dio e grande porte, uma 
vez que diminuiu o flu-
xo de pessoas, afetando o 
equilíbrio econômico e fi-
nanceiro das concessões 
espalhadas pelo país”, dis-
se Marinho.

Em sua fala, o minis-
tro lembrou que a ques-
tão da mobilidade é trans-
versal, abrangendo não 
apenas deslocamento das 
pessoas, mas também in-
vestimentos na infraestru-
tura das cidades, em ino-
vação, em tecnologia, bem 
como na busca de trans-
porte mais baratos e se-
guros, “de viés públicos ou 
autônomos, como é o caso 
das ciclovias”, disse ele ao 
destacar a necessidade de 
parcerias cada vez maiores 
entre estados municípios e 
governo federal.

Marinho destacou 
que a partir da década de 
1950 o Brasil deu início 

a uma mudança que aca-
bou por mudar o perfil do 
país, com suas populações 
rurais se deslocando cada 
vez mais na direção das ci-
dades, o que implicou em 
aumento das demandas de 
deslocamento.

“O transporte públi-
co é, sem dúvida, o ve-
tor mais importante nes-
se processo de mudanças, 
aliado ao fato da necessi-
dade de trabalharmos a 
questão do meio ambiente 
e da sustentabilidade”, dis-
se o ministro.

Nesse sentido, o mi-
nistro acrescentou que as 
discussões promovidas ao 
longo da semana busca-
rão “alternativas de trans-
porte ligado a vias de bi-
cicletas; aos corredores de 
circulação de transporte; 
aos ônibus movidos a gás; 
aos ônibus elétricos, me-
trôs de superfícies,  VRTs, 
BRTs.

Agência Brasil
A Justiça do Trabalho 

iniciou ontem (20) a Sema-
na Nacional de Conciliação 
e Execução Trabalhista. 
Até sexta-feira (24), em-
pregados e empregadores 
que tenham intenção de 
resolver consensualmente 
um litígio trabalhista pode-
rão procurar os fóruns de 
todo país.

Neste ano, a campa-
nha tem o slogan Cada so-
lução, um começo e faz 
alusão às dificuldades im-
postas pela pandemia de 
covid-19. Para a Justi-
ça do Trabalho, a retoma-
da gradual das atividades 
econômicas pode ser uma 
oportunidade para as em-
presas quitarem as pen-
dências judiciais.

Para participar, as par-
tes interessadas podem se 
inscrever nas atividades 
da semana nacional dire-
tamente nos Tribunais Re-
gionais do Trabalho de sua 

região e agendar uma ses-
são de conciliação no setor 
pré-processual dos Cen-
tros Judiciários de Solu-
ção de Disputas (Cejuscs). 
No caso de processos que 
já estavam em andamento, 
a inclusão nas conciliações 
foi agendada pelos respec-
tivos juízos.

Criada em 2014, a se-
mana nacional tem histó-
rico de 873 mil pessoas 

atendidas e 113 mil acor-
dos homologados. Desde a 
criação, foram movimenta-
dos mais de R$ 3,4 bilhões 
para pagamento de dívidas 
trabalhistas, R$ 129,4 mi-
lhões em recolhimentos 
previdenciários e R$ 18,5 
milhões em recolhimen-
tos fiscais. No ano passa-
do, o evento não foi rea-
lizado devido à pandemia 
de covid-19.

Agência Brasil
O governo federal enviou ao Congres-

so um Projeto de Lei (PL) que limita a re-
moção de conteúdos em redes sociais com 
mais de 10 milhões de usuários. De acordo 
com a Secretaria-Geral da Presidência, a me-
dida altera o Marco Civil da Internet (Lei nº 
12.965/2014) e a Lei nº 9.610/1998, que 
trata de direitos autorais, “de forma a expli-
citar os direitos e as garantias dos usuários 
de redes sociais e prever regras relaciona-
das à moderação de conteúdo pelos respec-
tivos provedores”.

No último dia 6 de setembro, o presiden-
te Jair Bolsonaro editou uma medida provi-
sória (MP) semelhante, que mudava essas 
regras, criando obstáculos para os modera-
dores de tais ferramentas excluírem os con-
teúdos que julgassem falsos, por exemplo. O 
ato, entretanto, foi suspenso pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no dia 14 e, no mes-
mo dia, foi devolvido ao governo pelo presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Segundo Pacheco, a MP tratava de as-
suntos que, por previsão constitucional, não 
poderiam ser tratados por tal instrumen-
to legal. Atos adotados em media provisó-
ria entram em vigor imediatamente e têm 
120 dias para serem aprovados no Congres-
so para não perderem a validade.

Assim, com o novo PL, o tema pode-
rá ser debatido pelos parlamentares an-
tes de entrar em vigor. Também está em 
tramitação no Congresso o PL 2.630/20, 
que visa combater a disseminação de no-
tícias falsas em redes sociais. O texto foi 

aprovado no Senado e está em debate na 
Câmara.

De acordo com a Secretaria-Geral da 
Presidência, o PL encaminhado pelo gover-
no observa os princípios da liberdade de ex-
pressão, de comunicação e manifestação de 
pensamento, previstos na Constituição Fe-
deral, “de forma a garantir que as relações 
entre usuários e provedores de redes sociais 
ocorram em um contexto marcado pela se-
gurança jurídica e pelo respeito aos direitos 
fundamentais”.

Mudanças
Em nota, a pasta destacou que, atual-

mente, há cerca de 150 milhões usuários 
de redes sociais no Brasil, o que correspon-
de a mais de 70% da população. “A medi-
da busca estabelecer balizas para que os 
provedores de redes sociais de amplo al-
cance, com mais de 10 milhões de usuá-
rios no Brasil, possam realizar a modera-
ção do conteúdo de suas redes sociais de 
modo que não implique em indevido cerce-
amento dos direitos e garantias fundamen-
tais dos cidadãos brasileiros”, diz.

Ainda segundo a secretaria, o PL acres-
centa dispositivos que “garantem o direito a 
informações claras, públicas e objetivas so-
bre quaisquer políticas, procedimentos, me-
didas e instrumentos utilizados para efeito 
de eventual moderação de conteúdo, bem 
como o direito ao exercício do contraditó-
rio, ampla defesa e recurso nas hipóteses de 
moderação de conteúdo pelo provedor de 
rede social”.

Governo propõe PL 
que limita remoção 
de conteúdos em 
redes sociais

divulgação

Atualmente, há cerca de 150 milhões usuários de redes sociais no Brasil

Ministro diz que dispõe de R$ 7 bi 
para investir em mobilidade urbana

Cronograma segue até a sexta-feira

Justiça do Trabalho inicia Semana 
Nacional de Conciliação

Semana da mobilidade segue até a próxima sexta

divulgação

divulgação



Dia em que conseguirá realizar boa 
parte de seus anseios e desejos, prin-
cipalmente os que estão ligados ao 
campo profi ssional. A sua comunica-
ção continua marcante.

Alguém do seu círculo de amizades 
poderá lhe dar valiosas sugestões 
ou orientações. Acautele-se em re-
lação a sua saúde. Previna-se con-
tra os inimigos ocultos. 

Hoje, você corre perigo de romper 
com alguma pessoa de sua amizade. 
Evite a pressa, ao realizar negócios, e 
não se precipite, em seu campo pro-
fi ssional. Êxito amoroso e sentimen-
tal. 

Evite desavenças, questões e de-
sarmonias na vida doméstica. Por 
outro lado, terá sucesso nos negó-
cios relacionados com minas, cons-
trução e com metais de um modo 
geral.

O trabalho renderá o bastante para 
deixá-lo feliz. Todavia, evite discutir 
em seu lar. Na parte afetiva, demons-
tre à pessoa amada toda a sua boa 
vontade para melhorar o relaciona-
mento entre vocês dois. 

Não confi e muito em pessoas es-
tranhas e nas novas amizades que 
fi zer hoje, pois isso será de muita 
importância. Por outro lado, conse-
guirá realizar boa parte de seus an-
seios, relacionados com o campo 
profi ssional. 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

A fase não lhe será das mais propí-
cias, principalmente no que se refere 
ao dinheiro e para sua saúde. Os as-
tros falam para nunca duvidar daqui-
lo que realmente sabe fazer.

Dê atenção a sua família e saiba 
que ela exercerá uma influência 
muito boa em você. A vida afetiva 
passou para um segundo plano, e 
isso não quer dizer que você não 
vai namorar.

Não é um dia totalmente favorá-
vel para tratar de assuntos rela-
cionados com dinheiro, mas mui-
to bom para entabular negócios e 
obter novos conhecimentos profi s-
sionais, para serem postos em práti-
ca brevemente. 

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

Bons pressentimentos relaciona-
dos em seus negócios fi nanceiros 
farão com que tudo mude para 
melhor. Dia dos mais positivos aos 
assuntos íntimos e para as ques-
tões sentimentais. 

Hoje será duplamente benefi ciado 
no plano social, pois você terá as 
melhores infl uências que poderia 
esperar. Predisposição em querer 
prestar serviço a todas as pessoas 
poderá ajudá-lo espontaneamente 
a ganhar algum dinheiro extra.

Você passa por uma fase de pou-
ca energia física, podendo sentir-
-se um pouco mais cansado do 
que o habitual. Procure trabalhar 
em conjunto com outras pessoas 
e as tarefas serão terminadas mais 
depressa.

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
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Glossário da Psicologia
 • ANSIEDADE: refere-se ao sentimento típico de quem vive no FUTURO, 
preocupando-se com assuntos que ainda vão acontecer. A questão só é 
considerada GRAVE quando passa a atrapalhar a vida, sendo assim um 
SINAL de distúrbio.

 • AUTISMO: esse transtorno se caracteriza pelo foco OBSESSIVO em certos 
temas, comportamentos REPETITIVOS e desinteresse em interagir com 
outras pessoas. O quadro pode variar também desde o ATRASO mental até 
o desenvolvimento completo da linguagem e do APRENDIZADO.

 • ESQUIZOFRENIA: consiste em um dos diversos aspectos de PSICOSE, que 
estão relacionados à perda de contato com a REALIDADE. Nesse caso, pode 
provocar alucinações, delírios, APATIA, desorganização do pensamento, 
isolamento social e tendências SUICIDAS. 

 • DEPRESSÃO: é um distúrbio afetivo que, por séculos, era chamado de ME-
LANCOLIA. A doença apresenta sintomas reconhecidos (como TRISTEZA 
profunda, pessimismo e baixa AUTOESTIMA) e TRATAMENTOS específi-
cos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aposta que, em 2030, ela será 
a enfermidade mais comum no mundo. 
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Rosel Antonio Beraldo e Anor Sganzerla

Artigo
O silêncio também fala

foto do diA
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São tantas as realidades que merece-
riam nossa atenção nos dias atuais, mas não 
raro passamos por elas e não as vemos, não 
as ouvimos, não dialogamos com elas e mui-
to menos nos importamos, isso em muito 
reflete as nossas vastas ações em nada fa-
zer, nada sentir, nada se preocupar, nossos 
achismos culminam sempre com a máxima 
de que isso não nos pertence, não foi cria-
do por nós, que as situações ora tão reais 
quanto absurdas acontecem lá, muito dis-
tante de nós e não nos afeta, o tão falado 
e negacionismo sobre tudo e sobre todos 
vem se tornando uma doença comum, to-
mando formas e proporções preocupantes; 
o esquecimento, assim como o esvaziamen-
to da memória gera não poucas incertezas 
de como a vida será gerida dentro em breve. 
Quanto mais nos afastamos daquilo que re-
almente importa, terá na frente algum tipo 
de repercussão, isso é algo líquido e certo.

É inegável que o ser humano nos últi-
mos tempos mudou radicalmente seu modo 
de se relacionar com o seu entorno, não po-
deria ser diferente, caso não tivesse feito 
as devidas adaptações para viver e sobre-
viver, o ser humano já teria desaparecido 
há séculos, mas tal convivência entre os hu-
manos e a natureza jamais foi algo pacifi-
co como muitas vezes erroneamente apren-
demos. Faz algum tempo que vem entrando 
em cena uma palavra para descrever o tre-
mendo poder da ação humana na mudan-
ça dos rumos do Planeta; chama-se Antro-
poceno, uma força que tem cada vez mais 

perpassado todas as esferas da vida em ge-
ral, está aliado sobretudo ao mundo da téc-
nica e todos os seus desdobramentos, um 
emaranhado de situações que acaba geran-
do uma arquitetura muitas vezes frágil, pois 
o Antropoceno tem liberado descontrolada-
mente forças descomunais sobre a nature-
za toda.

O Antropoceno, mais do que em qual-
quer outra época, vem de mãos dadas com 
o paradigma tecnocrático, para quem não se 
deu conta do que seja tal paradigma, diga-
mos em palavras simples que ele nada mais 
é do que fazer uso contínuo e também des-
contínuo da tecnologia, é usá-la para todos 
os tipos de propósitos que pretendem abra-
çar todas as dimensões da vida; tal paradig-
ma, cria com certeza boas ações por onde 
passa, mas também cria reveses para todos, 
têm gerado conflitos onde sempre os mais 
vulneráveis pagam o preço; a complexida-
de que vem se tornando insustentável por 
onde quer que olhemos. O tecnocrata tira da 
pessoa qualquer tipo de decisão, tolamen-
te muitos são levados a crer que a máquina 
tem mais habilidade para saber o que é me-
lhor para todos; justamente nessa crença in-
sana corremos o risco de ficarmos todos ce-
gos, surdos, mudos.

Uma realidade altamente distante de 
nós, mas que pode muito bem vir nos afetar, 
é o triste fato de negligenciarmos o que vem 
se dando nas entrelinhas da política mun-
dial da corrida armamentista nuclear, um 
assunto que praticamente ninguém presta 

atenção a não ser alguma nota esporádica 
dos meios de comunicação, isso quando ela 
vem à tona. Armas nucleares de imediato 
nos transportam para o horror de Hiroshi-
ma e Nagasaki, em 1945, mas aquilo foi 
apenas um teste criminoso e imperdoável 
para todo sempre. Dias atrás, de modo mui-
to fugaz ficamos sabendo que Estados Uni-
dos, Inglaterra e Austrália se uniram para 
realizarem juntos uma nova ofensiva no 
campo nuclear, deslocamentos de tecnolo-
gias e construção tanto de armas, quanto de 
submarinos nucleares, algo totalmente des-
proposital, isso se levarmos em conta o ce-
nário global com suas já tão intensas crises.

O Brasil já embarcou na canoa fura-
da que é a energia nuclear, as não tão fa-
mosas Angra I, II e III, ao redor dessas gro-
tescas construções há toda uma população, 
enquanto as usinas nucleares recebem um 
tratamento de primeira linha, a população 
continua carecendo de informações bási-
cas caso venha acontecer algo de pior no 
interior dessas instalações; se fôssemos re-
almente coerentes, veríamos que o Bra-
sil nunca precisou desse tipo de energia, é 
algo extremamente perigoso, dispendioso, 
agride o meio ambiente por todos os lados, 
além do que produz muito lixo tóxico que 
pode sobreviver por milhares de anos na na-
tureza. Não podemos também esquecer que 
muitos acidentes aconteceram em outros 
países que usam essa energia, tais como 
Chernobil, (1986), Three Mile Island 1979), 
Fukushima (2011), Bohunice (1977), Win-

dscale (1957), Seversk (1993), Yucca Flat 
(1970).

Bioeticamente, a energia nuclear nun-
ca foi, não é e jamais será segura, esteja ela 
sendo usada onde estiver, no Brasil princi-
palmente é um projeto de altíssimo risco e 
uma insegurança desmedida, assim como 
o custo de uma usina dessa magnitude é 
enorme, por outras palavras, é simplesmen-
te jogar dinheiro fora, ou se preferirmos é 
o mesmo que darmos milho para um cabri-
to, a questão ambiental é outro fator de alta 
preocupação, em caso de acidente tudo e to-
dos pagam o preço. As populações que es-
tão perto desses projetos raramente rece-
bem informações substanciosas de como 
agir em caso de um acidente; entre o real e o 
abstrato, fiquemos com a lucidez e não com 
o canto melífluo das sereias. A questão nu-
clear é global, isto é, interessa a todos, nesse 
momento muita coisa acontece por debaixo 
dos panos, sem que praticamente ninguém 
saiba, com a energia nuclear se dá o mesmo; 
toda e qualquer produção de energia tem 
seus prós e contras, mas a energia nuclear 
decididamente é a mais perigosa e insusten-
tável de todas as existentes.

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

O município de 
Capanema registrou, 

nesse domingo 
(19), temperatura 
máxima de 41°C. 

Fim de semana com 
temperaturas altas 

em toda a região 
anunciaram a chegada 

da Primavera, que 
ocorre nesta quarta-

feira (22).

RepRodução/Whatsapp



PLANTÃO

diariodosudoeste.com.br   21 de setembro de 2021SEGURANÇAA14

Recuperação 
de veículo

No sábado (18) a 
Polícia Militar de Man-
gueirinha, durante dili-
gências pela Comunida-
de Mãe Terra, localizou 
um veículo Gol, que pos-
suía registro de furto 
ocorrido há três dias. 

Diante do fato o ve-
ículo foi recolhido e en-
caminhado para as pro-
vidências legais cabíveis 
e posterior restituição ao 
seu proprietário.

Disparos 
No domingo (19), 

após denúncias de dis-
paro de arma de fogo, a 
Polícia Militar de Cleve-
lândia se deslocou até 
o bairro Nelson Eloy Pe-
tri, localizou com um ho-
mem de 24 anos, uma 
espingarda, calibre 32, 
sem munição.

No local, populares 
informaram que ele te-
ria efetuado pelo menos 
três disparos com a refe-
rida arma de fogo.

Em seguida, na resi-
dência do abordado, sua 
mãe entregou volunta-
riamente aos policiais 
uma espingarda calibre 
20, sem número de série 
e marca aparentes.

O homem recebeu 
voz de prisão e foi en-
caminhado juntamen-
te com as armas de fogo 
para polícia judiciária. 
Ele responderá pelos cri-
mes de porte e posse ile-
gal de arma de fogo.

Contrabando
No sábado (18), a 

Polícia Militar em Mari-
ópolis, abordou na PR-
280, um veículo com 
placas de Belo Horizon-
te (MG), ocupado por 
um casal.

No veículo foram 
localizadas 32 caixas de 
vinho de origem argen-
tina, sem a documenta-
ção aduaneira. O veículo 
e as caixas de vinho, fo-
ram encaminhados para 
a receita Federal.

Violência 
No domingo (19), 

a Polícia Militar foi assi-
nada para atender uma 
ocorrência na região 
central de Renascença, 
onde estaria ocorrendo 
uma briga de casal.

Ao chegarem no 
local, os policiais ob-
servaram que a mulher 
tinha sofrido agres-
sões físicas e aparenta-
va estar com lesões   no   
braço. 

O homem, foi enca-
minhado para a 19ª Sub-
divisão Policial (SDP) de 
Francisco Beltrão, por 
violência doméstica. 

Polícia  identifica pais de 
recém-nascido abandonado 

No sábado (18) foi encontrado em um terreno baldio, no 
bairro Santa Luiza, em Dois Vizinho, um recém-nascido que 
ainda estava com o cordão umbilical. O menino estava envol-
to em uma toalha. 

Já na tarde dessa segunda-feira (20), segundo a Rádio Edu-
cadora de Dois Vizinhos, a Polícia Civil, informou ter identifica-
do os pais do bebê abandonado.

A mãe é uma adolescente de 15 anos, que vive em situa-
ção extrema de pobreza, enquanto o pai tem 18 anos, segundo 
o delegado Joselito Teixeira dos Santos. 

Também foi divulgado que a mãe escondeu a gravidez e 
não realizou pré-natal. “A criança nasceu e o pai ligou para um 
primo pedindo apoio. Diante disso, eles decidiram entregar o 
bebê no hospital. Estamos investigando agora essa situação do 
abandono”, disse o delegado. (Redação)

Neste sábado (18), o Departa-
mento de Trânsito de Pato Branco 
iniciou, em conjunto com o 13º Ba-
talhão da Polícia Militar (13º BPM) 
e o Departamento Estadual de Trân-
sito (Detran), a Semana Nacional do 
Trânsito, que segue até o próximo 
dia 25.

Sob o lema “No trânsito, sua res-
ponsabilidade salva vidas”, a Semana 
tem o objetivo de gerar atitudes co-
letivas visando reduzir os acidentes e 
preservar a vida.

Conforme a diretora do Depa-
tran, Marines Boff Gerhardt, o trân-
sito é uma responsabilidade diária 
do Depatran e dos demais parceiros 
citados, porém o Conselho Nacional 
do Trânsito instituiu a Semana Na-
cional do Trânsito para que, de uma 
forma mais intensa, a sociedade seja 
convidada a participar de ações de 
conscientização.  

Entre as ações pensadas para 
esse ano, Marinês diz que o Depatran 
vai distribuir um flyer com as infor-
mações das cinco autuações mais co-
muns no município (veja box).  

A diretora lembra ainda que 
nesta gestão algumas melhorias já 
foram feitas pelo trânsito de Pato 
Branco, entre elas a utilização de 

câmeras de lapela, que estão sendo 
usadas por todos os agentes duran-
te o trabalho e trazendo mais segu-
rança ao servidor e ao usuário, e os 
parquímetros, a fim de auxiliar no 
estacionamento rotativo, para que 
o cidadão que não tenha o aplicati-
vo no celular possa estacionar seu 
veículo.  

“Há também convênio com seis 
empresas no Centro para compra de 
crédito e regularização de notifica-

ção”, informa. 
Marinês diz ainda que estão sen-

do realizadas pinturas para demarca-

ção de vagas, aumentando o número 
de vagas especiais, de idosos e as de 
curta duração.  (Redação)

Redação 
redacao@diariodosudoeste.com.br 

Cinco mortes foram registradas 
do sábado (18) até a manhã dessa 
segunda-feira (20), em rodovias es-
taduais, no sudoeste do Paraná.

Na manhã da segunda, Luiz João 
Oenning de 88 anos morreu após a 
colisão envolvendo um Fiesta, com 
placas de Palotina e um Gol de Nova 
Esperança do Sudoeste, na PR-281, 
em Salto do Lontra, no trevo de aces-
so a Nova Esperança do Sudoeste.

Já na tarde do  sábado (18), 
também na PR-281, em São Jorge 
D’Oeste, uma colisão frontal envol-
vendo um Gol de Dois Vizinhos e um 
Celta de São Jorge D’Oeste, resultou 
na morte de quatro pessoas.

Faleceram neste acidente, o 
condutor do Gol, Júlio César Felipe, 

25 anos; a condutora do Celta, Kel-
len Cristiane Ferreira Bornhofen, 
37 anos, Bryan Henrique Canova, 3 

anos e Elis Maryh Bornhofen de ape-
nas 25 dias. Também ficaram feri-
dos no acidente, Marcos Antônio de 

14 anos, que estava no Celta e Silvia 
Mara de França Mascarelo, 37 anos, 
passageira do Gol.

Cinco pessoas morreram em 
acidentes na PR-281

Semana Nacional do Trânsito destaca a responsabilidade de salvar vidas

 

Durante esta 
semana, serão 
realizadas ações 
educativas 

Cinco autuações mais comuns no município
• Uso do celular ao volante
• Deixar de dar preferência ao pedestre na hora da conversão
• Uso de vaga especial sem credencial
• Uso vaga de curta duração sem respeitar as indicações da sinalização
• Falta de regulamentação de notificação por falta de ticket ativo, 
                    deixando que vire uma multa. 

ASSESSORIA PMPB

Quatro pessoas morreram no acidente na tarde do sábado

ANDERSON FERREIRA DOS PASSOS
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Eduardo Campana (ala e 
pivô), que ingressou este ano e Lu-
cas Siqueira (ala e armador), que 
está há 3 anos na base do Pato 
Basquete foram convocados para 
a Seleção Paranaense Sub 15. 

Segundo comunicado do 
Pato Basquete, os dois atletas 
devem passar um período trei-

nando com a seleção, buscando 
entrosamento para as próximas 
competições que ainda não pos-
suem datas definidas  

“A convocação ratifica o 
novo momento das categorias 
de base do Pato Basquete que 
visa o desenvolvimento de no-
vos talentos, desde a iniciação 
no esporte até a inserção na 
equipe profissional”, destaca o 
comunicado feito pela equipe.

pato Futsal começa 
sua caminhada na 
Liga Paraná

Mauricio Moreira

Jogo está marcado para as 19h30

Atletas do pato Basquete 
são convocados para a 
Seleção Paranaense Sub 15

Divulgação

Divulgação

As competições pela Seleção ainda 
não têm data marcada

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Organizado pela Federa-
ção Paranaense de Taekwon-
do (FPTKD), foi disputado em 
Matinhos entre os dias 17 a 
19, o Campeonato Paranaense 
de Taekwondo 2021, que reu-
niu mais de 400 atletas de 34 
equipes, divididos entre as ca-
tegorias cadet, juvenil, adulto 
e master, faixas coloridas e fai-
xas pretas.

Representando Pato Bran-
co, a equipe Silva esteve em 
Matinhos com 32 atletas, e 
conquistou 13 vagas para o 
Campeonato Super Brasileiro, 

que será disputado em novem-
bro no Rio de Janeiro.

Para Claudionei Silva, a pri-
meira competição da modalida-
de aberta após ter sido declara-
da a pandemia em 2020, foi de 
alto nível. Ele também explica 
que o Campeonato Super Brasi-
leiro garante aos três melhores 
atletas de cada categoria a bol-
sa nacional, “que pode garantir 
ao atleta concentração total aos 
treinamentos e estudos.”

Atualmente a equipe conta 
com o patrocínio da Atlas Ele-
trodomésticos, de subvenções 
do Município de Pato Branco e 
repasses do programa estadual 
Nota Paraná.

Atletas de Pato Branco garantem 
vaga para o Nacional de Taekwondo

MEDALHAS 
DE OURO 
Gustavo Schroll dos Prazeres
Vitoria Dain
Gefferson Vinícius Rodrigues de Maria
Gustavo Antony Ruppel
Gabriel Silveira Borges
Talita Daín
Pedro Varaschim
Lucas Krishna Ostapiv
Márcio da Silva Oliveira
Suzane Skura
Milena de Lima Penso
 Tiago Luiz Rodrigues

MEDALHAS 
DE PRATA
Stefany Conterno Fagundes
Aydan Augusto de Jesus Franco
Flávia Pereira
Luiz Shimizu
Victoria Carolina Bosi.
Vinícius Rodrigues Borges.
Gabriel Ostapiv
Evelyn Sosnoski

MEDALHAS 
DE BRONZE
Maria Fernanda Bioni
Higor Bodanese
Mizael Benício
Laura Schroll dos Prazeres
Patrícia da Silva

CLASSIFICADOS PARA O 
SUPER BRASILEIRO 
Lucas Krishna Ostapiv - adulto
Luiz Shimizu - adulto
Gabriel Ostapiv - adulto
Flavia Pereira - sub 21
Higor Bodanese - sub 21
Carlos Henrique Correia da Silva - sub 21
Gabriel Silveira Borges - cadet
Gefferson Vinícius Rodrigues de Maria - cadet
Vinícius Borges Rodrigues - cadet
Victoria Carolina Bosi - cadet
Laura Schroll dos Prazeres - cadet
Gustavo Schroll dos Prazeres - juvenil
Leonardo Panis Aguiar - juvenil.

Pato Branco foi representado por 32 atletas

Redação com Assessoria
redacao@diariodosudoeste.com.br 

Nesta terça-feira (21), às 19h30, o 
Pato Futsal recebe o Cascavel no Dolivar 
Lavarda, pela Liga Paraná de Futsal, com-
petição que tem novo formato é será dis-
putado no sistema de grupos.

Ao todo, são 12 equipes, divididas 
em dois grupos de seis. Seguindo o regu-
lamento da competição, os times do gru-
po “A” irão enfrentar as equipes do grupo 
“B”, em turno único, e os quatro melhores 
de cada chave avançam aos playoffs das 
quartas de final.

O grupo “A” conta com a participa-
ção de Toledo, Marechal Futsal, Cascavel, 
Guarapuava, Operário Laranjeiras e Pal-
mas. Já a chave “B” é composta por Pato 
Futsal, Marreco, Foz Cataratas, Coronel, 
ACEL/Chopinzinho e Dois Vizinhos.

Série Ouro
Após não ter tido um bom desempe-

nho em grande parte das partidas dispu-
tadas neste ano, o Pato Futsal garantiu a 
classificação para as quartas de final do 
Campeonato Paranaense Série Ouro, ao 
vencer as duas partidas contra o Palmas.

Na noite do sábado (17), que marcou 
o retorno da torcida no Dolivar Lavarda 
para acompanhar o time, o Pato venceu 
por 6 a 1, gols de Marquinhos (2), Vere-
jão, Mazetto, João Lucas e Joãozinho.

Na próxima fase, o time enfrenta o 
Galo de Dois Vizinhos, a primeira partida 
está marcada para 2 de outubro.

Dose dupla
O primeiro sábado de outubro pro-

mete ser de emoção para o futsal de Pato 
Branco, uma vez que além da primeira 
partida das quartas de final da Ouro mas-
culino, também entram em quadra as Pa-
tinhas do Unidep Pato Branco Futsal.

Depois de um placar elástico em Cas-
cavel em 10 de setembro, as Patinhas vão 
receber às 15h, o Instituto Cascavel. Ini-
cialmente a partida estava marcada para 
o último sábado, porém, como a equipe 
feminina está disputando a Copa do Bra-
sil de Futsal, a Federação Paranaense pro-
moveu ajustes no calendário. Se as datas 
permanecerem, o dia 2 de outubro será 
de dose dupla do futsal de Pato Branco.
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No domingo (19), Ga-
briel Casagrande assumiu 
a liderança da Stock-Car 
2021, após as duas etapas 
de Goiânia (GO).

Considerado um dos 
destaques de 2021 da ca-
tegoria, Casagrande des-
te o ano passado vem ten-
do bons desempenhos e se 
colocando entre os pilotos 
com chances de levar o títu-
lo ao final da temporada. 

Até o fim de semana, ela 
era até então o 2º colocado 
na competição, mas com um 
18º lugar na primeira corri-
da e um 3º lugar na segun-
da prova, o piloto somou 28 
pontos, o que foi suficiente 
para ser o piloto mais bem 
colocado na classificação 
geral, com 278 pontos.

Além do desempenho 
individual, Casagrande con-
tou com um dia nada ins-
pirado de Daniel Serra, que 
apenas somou três pontos e 
caiu para a segunda coloca-

ção, com 262 pontos.
Rubens Barrichello, que 

venceu a primeira corrida 
do sábado (18), é o tercei-
ro colocado na classificação, 
com 234 pontos, já Ricar-
do Maurício, que venceu as 
outras três provas do fim 
de semana, tem 231 pon-
tos. Completa a relação dos 
cinco melhores ranqueados, 
Cesar Ramos, 218 pontos.

A próxima etapa da Sto-
ck-Car será em 24 de outu-
bro, no Autódromo Velo Città, 
em Mogi Guaçu, São Paulo.

Gabriel Casagrande é o novo 
líder da Stock-Car

Casagrande 
tem sido um 
piloto regular 
na temporada 

DIVULGAÇÃO 
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Neste fim de semana, 
a Associação de Surdos de 
Pato Branco (ASPB), esteve 
em Cascavel, com 14 jogado-
res, onde conquistou o ter-
ceiro lugar do Campeonato 
Paranaense de Futsal de Sur-
dos, competição organizada 
pela Federação Desportiva 
de Surdos do Paraná (FDSP), 
e a primeira disputada pela 
entidade desde o início da 
pandemia de covid-19.

Tesoureiro da ASPB, 
Heron Rodrigues da Silva 
destaca que o Campeona-
to Paranaense de Futsal de 
Surdos é um estímulo para 
a participação da Copa Sul 
de Futsal CBDS 2021 [Con-
federação Brasileira de Des-
portos de Surdos ‒ CBDS], 
que será disputada de 9 a 11 
de outubro em São José dos 
Pinhais. “Mesmo com um 
monte de dificuldades con-
seguimos representar Pato 
Branco”, pontua Silva ao co-
mentar as disputas do fim de 
semana, que também gerou 

uma grande troca de experi-
ência entre surdos e ouvin-
tes, proporcionando também 
na competição, integração.

“Representar e ver a 
garra de todos os jogadores 
tentando vencer a competi-
ção, e representar a bandei-
ra de Pato Branco, foi mara-
vilhoso”, acrescente Silva. 

Modalidade
Com as mesmas regras 

do futsal convencional, o 
que difere o jogo de surdos 
é a atuação da equipe de ar-
bitragem, que ao invés de 
utilizar apito, sinaliza os lan-
ces com uma bandeira.

No caso da ASPB o téc-
nico também é surdo, con-
tudo, Silva revela que o ob-
jetivo é no futuro ter um 
técnico profissional ouvinte, 
para contribuir ainda mais 
com a evolução da equipe. 
Para que o sonho se concre-
tize, é necessário que esse 
treinador seja vinculado a 
associação.

Paradesporto
Rony Slaviero, diretor 

de Esportes de Rendimen-
to da Secretaria de Esporte e 
Lazer de Pato Branco revela 
que o Município vem se pre-
parando para em um curto 
intervalo de tempo estimular 
a atuação esportiva de pes-
soas com os mais variados 
tipos e graus de deficiência. 

“Queremos que as asso-
ciações se organizem para 
podermos auxiliar”, afirma 
Slaviero ao comentar que 

uma das próximas ações 
efetivas ligadas ao para-
desporto será desenvolvi-
da pelo professor Pulga no 
atletismo, o que passa tam-
bém pela participação no 
próximo final de semana 
(26 e 26), do Campeona-
to Paranaense de Atletismo, 
para normais e adaptados, 
para que segundo o diretor 
“possamos entender melhor 
a realidade.”

Slaviero comenta que 
além dos paratletas do fut-
sal, Pato Branco tem uma 
boa atuação no taekwon-
do, mas que a própria As-
sociação de Handebol, já 
demonstrou interesse de 
montar uma equipe de ca-
deirantes, da mesma forma 
que uma integrante da pró-
pria secretaria de esporte 
que já trabalhou com bas-
quete adaptado também in-

teresse de contribuir com a 
modalidade.

“Nosso intuito não é só 
[formar ou achar] o atleta, 
é formar a cultura do pa-
radesporto”, enfatiza Sla-
viero falando em dar opor-
tunidade, uma vez que 
levantamento feito junto ao 
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Pessoa com Defici-
ência (CMDPD), Pato Branco 
tem uma população estima-
da com deficiência de 3 a 4 
mil pessoas. 

Somente a ASPB possuiu 
cerca de 80 surdos associa-
dos, de crianças a idosos. En-
tre as modalidades pratica-
das pelos associados além de 
futsal, karatê, vôlei feminino, 
atletismo e ciclismo.

Com relação ao estimu-
lo de modalidades para pes-
soas com deficiência Silva 
expressa que é muito impor-
tante estimular o parades-
porto, sempre levando em 
consideração para as moda-
lidades a deficiência de cada 
jogador.

* Entrevista feita com o auxílio 
de interprete de Libras.

ASPB fica em 3º lugar no Campeonato Paranaense 
de Futsal de Surdos

Após a disputa do Paranaense, a ASPB vai disputar a Copa Sul de Futsal

DIVULGAÇÃO 
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Aluga-se Apartamento no Resi-
dencial Ágape II na área central 
de Pato Branco!! Com 98.10 m² 
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte 
Sala, Cozinha com churrasqueira 
Banheiro social, Área de serviço 
2 elevadores 1 vaga de Garagem 
Ótimo acabamento, (laminado e 
porcelanato) Área de lazer com-
pleta Salão de festas.  Playground 
com campo de futebol. Fica situ-
ado ao lado da Prefeitura Munici-
pal, próximo de mercado, hospi-
tal e uma quadra da praça central 
e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+ 
condomínio (170,00). Maiores in-
formações: Mariely Corretora de 
Imóveis e Realize Correspon-
dente Caixa, Creci 32792. Con-
tato: (46) 99105-8064. Endere-
ço: Av Tupy, 3204 - Baixada, Em 
frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Apartamento Locação Edifício 
San Marino Rua Barão do Rio 
Branco Centro. 01 suíte, 02 dormi-

tórios, sala, cozinha, Wc social, la-
vanderia, 02 sacadas 02 vagas de 
garagem por apartamento, Medi-
dor de Água e Gás individual, sa-
cada com churrasqueira e ponto 
de gás, plataforma de elevação 
para portadores necessidades es-
peciais, salão de festas com play-
ground, água quente em todos 
os ambientes, ponto de ar condi-
cionado em três ambientes. Creci 
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem no cen-
tro de Pato Branco R$ 900,00 
www.joaresbrasil.com.br  cre-
ci f 12.632. Fone:  46 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Mon-
te Moriah com 02 quartos, sa-
cada sala com dois ambientes, 
cozinha, área de serviço, ga-
ragem para 01 veículo. www.
joaresbrasil.com.br Creci f 
12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Habitar Aluga: Apartamen-
to Para Locação no Centro, Ed. 
Monte Moreá. Com 02 quar-
tos, 01 suíte e 01 vaga de gara-

gem. Aluguel: R$ 1.200,00 + 
taxa. Código: 709. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Habitar Aluga: Apartamen-
to Para Locação no Centro, Ed. 
Milano. Com 01 quarto, 01 ba-
nheiro e 01 vaga de garagem. 
Aluguel: R$ 1.250,00 + taxa. Có-
digo: 815. Acesse  www.habi-
tar.imb.br ou entre em conta-
to (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Habitar Aluga: Apartamen-
to Para Locação no Centro. Ed. 
Avenida Central. Com 02 quar-
tos, 01 suíte e 02 vagas de ga-
ragem. Aluguel: R$ 2.200,00 + 
taxa. Código: 762. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Habitar Aluga: Apartamento 
Para Locação no Centro Ed. Li-
berty Center. Com 01 quarto, 
01 banheiro e 01 vaga de gara-
gem. Aluguel: R$930,00 + Ta-
xas. Código: 817. Acesse  www.
habitar.imb.br ou entre em con-
tato (46)3225-3232, WhatsApp 
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Famex imobiliária aluga Aparta-
mento 502 B, localizado na Rua 
caramuru n° 370, centro, Ed Mon-
na Lisa, área privativa de 60,75  m², 
sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 
01 bwc social, 01 área de serviço, 
01 suíte, 01 quarto, 01 vaga de ga-
ragem. Valor da locação R$ 1.100 
+ taxas. Consulte-nos no site: ht-
tps://www.famexempreendimen-

tos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga apar-
tamentos Stúdios. Localizado 
na Rua Itacolomi n° 830, esqui-
na com a Rua Caramuru, cen-
tro, área Privativa de  37,00 
m², sendo 01 cozinha planeja-
da, 01 bwc. Valor da locação R$ 
1.100,00. Consulte-nos no site: 
https://www.famexempreendi-
mentos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Aparta-
mento 702 A, localizado na Rua 
caramuru n° 370, centro, Ed Mon-
na Lisa, área privativa de 60,25 
m², sendo 01 cozinha, 01 sala 
de tv, 01 bwc social, 01 área de 
serviço, 01 suíte, 01 quarto, 01 
vaga de garagem. Valor da loca-
ção R$ 1.100,00 + taxas. Con-
sulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.
br. Fone: 3220-8030/ Whats 
99104-5445. CRECI J5858

Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Apartamento semi mobi-
liado, possui sala, cozinha com 
armários, 3 quartos sendo 2 com 
roupeiros, banheiro, lavande-
ria e 1 vaga de garagem. Locali-
zado no Condomínio Residencial 
Alexandre’s apto°103, bloco 01. 
Valor: Consultar. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-

lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende aparta-
mento novo com 01 suíte + 01 
quarto, sala 02 ambientes com 
espaço gourmet, churrasqueira 
e ampla sacada, banheiro, cozi-
nha com sacada, lavanderia e ga-
ragem individual. R$ 390.000,00. 
CRECI/PR 06596-J. Agende uma 
visita e confira: (46) 3225-4150 
/ 99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende aparta-
mento novo com ampla suíte + 02 
quartos, ambiente social com es-
paço gourmet, churrasqueira, ba-
nheiro, cozinha, lavanderia e ga-
ragem individual. R$ 358.000,00. 
CRECI/PR 06596-J. Agende uma 
visita e confira: (46) 3225-4150 
/ 99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Roberto Corretor de Imóveis – 
vende: apartamento no Residen-
cial Julia, próximo ao centro no 
bairro Santa Terezinha. Área pri-
vativa de 86,65 m2, 1 Suíte + 2 
quartos, bwc social, cozinha, sa-
las integradas, lavanderia, saca-
da com churrasqueira e pontos 
de energia, água e gás, medido-
res de água e gás individuais, sa-
lão de festas e Playground, sola-
rium, academia, água quente na 
cozinha e nos banheiros, pon-
tos para sistema Split de ar con-
dicionado, 2 vagas de garagem 
individuais. Financiamento direto 
pela construtora. Detalhes e valo-
res acesse: www.robertoimoveis-
pb.com.br (46) 2604-1516/99108-
4250. CRECI-PR: F-35689.
---------------------
Quem compara, compra! 2 ba-
nheiros, 3 quartos, sala com va-
randa com churrasqueira e pia, 
uma  garagem, aquecimento a 
gás, no Centro.  Para morar ou 
para investir (já locado). Edif. Ta-
moio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J  
---------------------
Quem compara, compra! Custo 
para mobiliar padrão luxo R$ 280 
mil. Suíte mais dois quartos, ba-
nheiro social, 2 garagens privati-
vas e individuais no Centro, Apar-
tamento de Face Oeste, Leste 
e Sul. Elevador, salão de festas, 
tudo isso por R$ 715.000,00.  tra-
tar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J 
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Par-
que do Som Suíte mais um quar-
to,  garagem privativa. Novo!  
Valor R$ 255.000,00. Tratar 
(46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo para ca-
sal ou estudante com 60 m2, pró-
ximo ao Teatro Municipal, no cen-
tro. Não possui garagem. Valor a 
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------- 
Vendo apartamento no Edifício 
Ana, localizado na Rua Aimoré 
esquina com Itabira.  Com 3 dor-
mitórios, sendo uma suíte com-

pleta mobiliada, banheiro com 
balcão, box em vidro temperado 
e grande banheira de hidromas-
sagem. Mais dois dormitórios me-
nores, e um banheiro social com 
balcão.  Sala ampla com larei-
ra, duas amplas sacadas sendo 
uma com churrasqueira e mobi-
liada. Cozinha e área de serviço 
também montadas com mobília, 
2 vagas de garagem separadas, e 
depósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Aluga-se: barracão comer-
cial, Rua Dr. João Juglair Ju-
nior, São Francisco.  Área 
construída de 150,00m²,
barracão, escritório, banheiro e 
copa, será entregue com acesso 
por rua de calçamento (pedra irre-
gular), com 5m de largura.  Aluguel  
R$ 1.950,00 + taxas .Ponto de re-
ferência ao imóvel: BR 158. Tele-
fone: (46) 3025-3557 / Whatsapp
(46) 99971-4087 / 99973 4188. 
E-mail atendimento@ciroimo-
veispb.com.br. Endereço: Rua 
Ibiporã, 735, sala 02, centro, 
Pato Branco-PR. Creci J6077

Aluga-se sobrado na Rua Xavier 
da silva nº 182, bairro Pinheiri-
nho, 02 dormitórios, 01 banhei-
ro social, 01 lavabo, 01 sala de 
tv/ jantar, cozinha, lavanderia fe-
chada, 01 vaga de garagem. Va-
lor aluguel R$ 1.170,00 + taxas. 
Telefone: (46) 3025-3557 / What-
sapp (46) 99971-4087 / 99973 
4188. E-mail atendimento@ci-
roimoveispb.com.br. Endereço: 
Rua Ibiporã, 735, sala 02, cen-
tro, Pato Branco-PR. Creci J6077
--------------------- 
Aluga-se casa 130,00 m² no Cen-
tro da cidade de Pato Branco-
-Pr, para Locação Comercial. Va-
lor R$ 2.050,00 com IPTU incluso 
neste valor. Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br

Vende-se Casa no Bairro Ban-
cários rua Tapir, 1925 Suíte 
mais dois quartos, demais cô-
modos, garagem.  Área cons-
truída 145 m² terreno 354 m². 
Valor  R$ 500.0000,00. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. 
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Valor R$ 298.000,00 - Para inves-
timento ou para morar. Imóvel já 
locado. Proximidades da Esco-
la Mundo Encantado. 2 Quar-
tos, demais cômodos. Metragem 
66 m² terreno de 173 m² Rua Ita-
puã, próximo Av. das Torres. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planal-
to Loteamento Paulo Afonso. Va-
lor R$ 190.000,00, 93 m² Terreno 
360 m² , devidamente averba-
do. Três quartos, demais cômo-
dos. Rua Dos Sabiás, 598. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vendo excelente casa no bairro 
Cristo Rei próxima da UPA, acei-
ta apartamento de menor valor, 
com: 3 dormitórios, sendo uma 
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro 
social,  mezanino Lareira Cozinha 
em conceito aberto Varanda com 
churrasqueira Pergolado de ma-
deira 03 vagas de garagem. Pisos 
em porcelanato e laminado de 
madeira Aquecimento de água a 
gás, Área construída: 160,22 m². 
Área de terreno: 361,94 m². Pró-
ximo da UPA. Bairro Cristo Rei. 
Pato Branco. Agende sua Visi-
ta!! Realize Correspondente Cai-
xa e Mariely Corretora de Imóveis. 
Creci 32792. Telefone: (46) 98800-
9572 ou (46) 99105-8064. Aveni-
da Tupy, n° 3204, Baixada - Em 
Frente ao Patão Supermercado.
---------------------
Vende-se casa mista com 75 
mts contendo sala, copa, cozi-
nha, bwc social, 03 quartos sen-
do 01 deles suíte. Lote de 360 mts 
com sobra no terreno para futura 
construção. Valor: R$ 214.000,00. 
Interessados entrar em con-
tato pelo fone 46 9 99131420
---------------------
Ederson Imóveis vende sobra-
do novo, alto padrão, com 01 su-
íte com sacada + 02 quartos, 
banheiro, ambiente social com 
espaço gourmet e churrasquei-
ra, cozinha, lavanderia e gara-
gem. Terreno todo murado. Bairro 
Vila Isabel. R$ 700.000,00. Finan-
cia. CRECI/PR 06596-J. Agende 
uma visita e confira: (46) 3225-
4150 / 99933-5074. Mais opções 
em: www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Roberto Corretor de Imóveis – 
vende: Sobrado triplex alto pa-
drão no bairro Cristo Rei. Área so-
cial com espaço integrado com 
sala de estar e cozinha, 3 suí-
tes com ar condicionado e sa-
cada, espaço gourmet com vis-
ta panorâmica, escritório. Forro 
rebaixado em gesso, ilumina-
ção em led. Área total: 249,40m2. 
R$ 875.000,00 (aceita permuta 
e pode ser financiado). Agende 
sua visita (46) 2604-1516 / 99108-
4250. Para mais detalhes acesse: 
www.robertoimoveispb.com.br
CRECI-PR: F-35689.
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no Bair-
ro Santa Terezinha, Sendo: Área 
Total: 190,00 m², Área Terreno: 
450,00 m², 01 suíte com hidro-
massagem, 02 quartos, sala c/
lareira e ar condicionado, cozi-
nha, banheiro social, edícula, pis-
cina c/aquecimento solar, siste-
ma de água quente R$ 600.00 
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Izabel com 
cozinha, sala conjugada, escritó-
rio, WC social, 01 suíte com clo-
set, 01 quarto, garagem com 
churrasqueira, lavanderia, dis-
pensa, com 150,00m² construído 
e 84,39m2 averbado mais espaço 
para construir piscina, toda mura-
da. Creci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta
---------------------
Aliel Corretor de Imóveis - Vende 
linda casa na planta no inicio do 
Bairro São Francisco, com 99m², 
toda em laje, terreno com 195m². 

Sendo 01 suíte, mais 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro social, ga-
ragem, área de serviço. Valor: R$ 
295.000,00, aceita terreno ou ve-
ículo como parte de pagamen-
to, ou 65% de entrada e o res-
tante parcelado em até 84 vezes 
direto com a construtora. Faça-
-nos uma visita na Rua Guarani, 
nº 1.101, Centro - Próximo do IAP.  
Fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa no bairro Planalto, 
localizada na Rua Beija-Flor. Com 
3 Dormitórios sendo 1 Suíte, Sala, 
Cozinha com Armários, Banhei-
ro social; Lavanderia + Edícula 
com 1 Quarto e Garagem. Área 
total 200 M² // Área construída: 97 
M²; Valor: R$ 280.000,00/ * Estu-
da proposta: veículo, terreno ou 
máquina agrícola. Agende sua vi-
sita! Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis 
– Vende: Casa com ótima es-
trutura com 94,49 M² averba-
dos mais 15 m² de área de ser-
viço (sem averbação). Contendo 
3 quartos sendo 1 com saca-
da, sala, cozinha, 2 banheiro, la-
vanderia e garagem com chur-
rasqueira.  Ótima localização, 
local calmo e seguro, toda mu-
rada com grades. Endereço: Rua 
Leduir Viganó, bairro São Luiz. 
Pato Branco- PR. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa com aquecimento 
solar, piscina com aquecimento 
solar, cozinha com armários. Ter-
reno com 450 m², área construída 
de 224,20 m². Localizada no Bair-
ro São Luiz: Terreno de esquina.
Possui: Uma suíte com hidromas-
sagem e sacada; sala de estar; sala 
de jantar; cozinha 02 dormitórios; 
02 dormitórios; área de serviço, 
varanda; garagem para 02 car-
ros; espaço gourmet, com chur-
rasqueira, forno e sala.  Valor 
Venda: R$ 870.000,00/ Estuda 
proposta de permuta, imóvel de 
até R$ 300.000,00. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Vende: Casa localizada na Rua 
Nereu Ramos, Pato Branco. Casa 
Mista, com 03 quartos amplos, 
sendo 01 suíte, 02 salas, cozinha 
ampla, lavanderia, despensa, de-
pósito, espaço externo com chur-
rasqueira, 03 banheiros, garagem 
para 02 carros e demais espa-
ços. Valor Venda: R$ 585.000,00/ 
Terreno: Área total 293 M²; Área 
construída: 250 M² Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br

Aliel Corretor de Imóveis - Ven-
de área rural, com 9,5 alqueires 
na Comunidade de Linha Fartu-
ra - Vitorino. Contendo mata na-
tiva, mangueira, potreiro, água 
de nascente e poço artesiano. Dá 
para fazer 6,5 alqueires de lavou-
ra. Valor: R$ 1.700 sacas de soja 
por alqueire, aceita 40% de en-
trada, restante até 04 anos par-
celado em soja. Faça-nos uma 
visita na Rua Guarani, nº 1.101, 
Centro - Próximo do IAP.  Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 whats. Acesse o nos-

so site:  www.alieltonial.com.br
-------------------
Beto Corretor de Imóvel Vende: 
chácara com área de lazer em 
Itapejara D`Oeste na linha pal-
meirinha, com 16.000 metros na 
beira do Rio Chopin, possui so-
brado misto com 200m² e uma 
casa de madeira de 100m², con-
tém mais de 200 pés de frutas 
de várias espécies e uma água 
composta de 25%de mineral. 
Tratar telefone (46) 9 9101-2506.

Famex imobiliária aluga sala 01, 
localizado na Rua Itabira, n° 1402, 
centro, área privativa de 120,00 
m², sendo 01 copa, 02 bwc, meza-
nino. Valor da locação R$ 4.200,00 
+ taxas. Consulte-nos no site: ht-
tps://www.famexempreendimen-
tos.com.br. Fone: 3220-8030/ 
Whats 99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Famex imobiliária aluga Sala Co-
mercial, localizado na Rua Itabi-
ra, n° 1414, centro, área priva-
tiva de 240 m², sendo 01 copa, 
02 bwc, mezanino. Valor da lo-
cação R$ 7.850,00 + taxas. Con-
sulte-nos no site: https://www.
famexempreendimentos.com.
br. Fone: 3220-8030/ Whats 
99104-5445. CRECI J5858
-------------------
Favero Corretores De Imóveis – 
Aluga: Sala Comercial na Rua 
Guarani com amplo espaço apro-
ximadamente 300 m². Excelen-
te localização central, que pro-
porciona ótima prospecção para 
comércio, como farmácias, lo-
jas em geral etc. Agende sua vi-
sita!  Mais informações sobre va-
lor (46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
-------------------
Aluga-se sala comercial no con-
domínio residencial Anna Deli ll. 
Rua: Procópio de Lima, 49, cen-
tro. 01 sala, 01 copa, 01 lavabo. 
Aluguel R$ 800,00+taxas. Pon-
to de referência ao imóvel: Pi-
zzaria Itália, Yume Sushi Delivery.
Telefone: (46) 3025-3557 / What-
sapp (46) 99971-4087 / 99973 
4188. E-mail atendimento@ci-
roimoveispb.com.br. Endereço: 
Rua Ibiporã, 735, sala 02, cen-
tro, Pato Branco-PR. Creci J6077
-------------------
Aluga-se: sala comercial no Cen-
tro Comercial João Gava, AV. 
Brasil , 534, centro, em fren-
te  Policlinica Pato Branco.
01 sala, 02 banheiros, 01 copa. 
Aluguel R$ 2.300,00+taxas.  Te-
lefone: (46) 3025-3557 / What-
sapp (46) 99971-4087 / 99973 
4188. E-mail atendimento@ci-
roimoveispb.com.br. Endereço: 
Rua Ibiporã, 735, sala 02, cen-
tro, Pato Branco-PR. Creci J6077

Vende-se loja em área central, 
com toda estrutura de funciona-
mento, com estoque em roupas, 
presentes, artigos de artesana-
tos, bebidas e perfumes em geral. 
Atendendo seus clientes a 8 anos. 
Aceita como forma de pagamen-
to carro ou terreno Valor sob con-
sulta. Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp). Cre-
ci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se qua-
tro conjuntos comerciais no Edifí-
cio Caramuru Center, todo 5º an-
dar, em Pato Branco. Em frente à 
Prefeitura Municipal de Pato Bran-

co. Interessados entrar em con-
tato pelos telefones: (46)3025-
1902 ou (41)99206-0606.
-------------------
Roberto Corretor de Imóveis – 
vende: Salas Comerciais no bair-
ro Pinheirinho, próximo à rota-
tória do posto 6 rodas. Área de 
180,00m2 cada. Valores a partir 
de R$ 400.000,00. Para maiores 
detalhes consulte. www.robertoi-
moveispb.com.br (46) 2604-1516 
/ 99108-4250. CRECI-PR: F-35689

Vende-se Terreno no centro.  Ter-
reno de esquina com 900 m² 
com a mais bela vista da ci-
dade. Aceito veículos ou imó-
veis como parte do pagamen-
to. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Oportunidade de Negócios: Ven-
do terreno área central de Pato 
Branco c/611,52m², por me-
nos de 600 reais o m², na Rua 
Iguaçu, com 14 metros de fren-
te x 43,68 fundo. Valor R$ 
350.000,00. Aceita carro de 
até 40.000 - Interessados cha-
mar WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno Rua Arthur 
Bernardes próximo Escola Mundo 
Encantado e praça  do bairro São 
Luiz  e caminho Shopping  Metra-
gem 637m²  Frente terreno de 15 
metros.Valor R$ 350.000,00 Tra-
tar 984040568. Creci-Pr 1.530-J 
---------------------
Terreno b. Fraron. Valor R$ 
85.000,00 240 M²  12x20 Dimen-
sões. Rua Augusto Redivo. Tra-
tar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vende-se Terreno no Bairro Me-
nino Deus. Área Total 406.87 m², 
R$ 140.000,00. Gostou? Entre 
em contato e Agende uma Visi-
ta! Realize Correspondente Cai-
xa e Mariely Cattoni corretora de 
imóveis. Creci 32792. (46) 99105-
8064 OU (46) 98800-9572. Aveni-
da Tupy, n° 3204, Baixada - Em 
Frente ao Patão Supermercado
---------------
Vende-se somente terre-
no com 429,60m², localizado 
na Rua Alagoas Bairro La Sal-
le. Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp). Va-
lor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------
Terreno a venda na Rua Pe-
dro Soares, bairro Vila Isa-
bel com 612,57m². Cre-
ci J-4.201. Tratar fone: 046 
30251911 ou 99101-1743(What-
sapp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 
m² no Bairro Industrial, à 40 me-
tros do asfalto da estrada Muni-
cipal Pioneiro Sadi Viganó, saída 
para à Fazenda da Barra. Medi-
das (35,00 x 60,00 metros), com 
bela vista panorâmica da cidade 
de Pato Branco-Pr.  Creci J-05566 
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Aliel Corretor de Imóveis - Vende 
terreno plaino de 195m², no ini-
cio do Bairro São Francisco com 
terraplanagem pronta, mais pro-
jeto aprovado de uma casa de 
99m², com as duas laterais mu-
rada. Valor: R$ 85.000,00 entrada 
de 60%, restante parcelado. Fa-
ça-nos uma visita na Rua Guarani, 
nº 1.101, Centro - Próximo do IAP.  
Fones: (46) 2604-0888 ou (46) 
99113-0460 whats. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
---------------
Roberto Corretor de Imóveis – ven-
de: Loteamento Novo Lar II, bairro 
Fraron, próximo ao aeroporto. Lo-
tes a partir de 362,50m2, valores a 

partir de R$ 110.000,00 com pro-
jeto para construção. Oportunida-
de imperdível para você morar ou 
investir! Pode ser financiado. En-
tre em contato (46) 2604-1516 
/ 99108-4250 ou consulte nos-
so site para mais detalhes e con-
fira também outras opções de 
imóveis.CRECI-PR: F35689. 
www.robertoimoveispb.com.br
---------------
Solar Imóveis Vende: Loteamento 
Jardim Primavera, lotes a partir de 
372,00m²no valor de R$ 550,00 o 
m². Entrada, restante parcelado 
direto com o proprietário. Pronto 
para construir, confira esse e ou-
tros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Loteamen-
to Vó Normélia, bairro Fraron, 
próximo a Faculdade Fadep, lo-
tes a partir de 290,00m² no va-
lor a partir de R$ 98.000,00, en-
trada, restante parcelado em até 
48 vezes, confira esse e outros 
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vendo Caminhonete Hilux ano 
2003, a diesel, 4x4, cor; pre-
ta e turbinada. Troco por car-
ro de menor valor. Interessa-
dos entrar em contato pelo 
fone (whats) 46 99984-3044.
---------------------
Vende-se Voyage 1.6 MSI, ano 
2018/2019, com ar condiciona-
do, direção hidráulica, vidro elé-
trico, trava elétrica, som, air 
bags e ABS. Valor à vista ou fi-
nanciado: R$ 57.000,00, na tro-
ca a combinar. Recebo carro ou 
moto de menor valor. Informa-
ções: (46) 99102-1017 (What-
sApp) ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados.
---------------------  
Vende-se Ranger Limited, cabina 
dupla, 3.0, 4 x 4, diesel, cor pra-
ta, único dono, com 142.500km, 
com manual, chave reserva e 
nota fiscal, ar condicionado, di-
reção hidráulica, vidro elétrico 
nas quatro portas, trava, alarme, 
ar bag, ABS, som original, retro-
visor elétrico, banco de couro, 
jogo de rodas, farol de milhas, 
proteção de caçamba, lona marí-
tima, santo antonio, rack no teto, 
estrilho nas laterais. Valor à vista 
ou financiado: R$ 77.000,00. Tro-
ca: R$ 80.000,00. Recebo car-
ro ou moto de menor valor. In-

formações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp) ou (46) 3225-4655. 
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados. 
---------------------
Vende-se Vectra Elegance, 2.0, 
8 válvulas, ano 2006/2007, cor 
prata, com ar condicionado di-
gital, direção hidráulica, vidro, 
trava elétrica, alarme, retrovi-
sor elétrico, capo traseiro elétri-
co, computador de bordo, som, 
jogo de rodas e farol de neblina. 
Valor a vista ou financiado: R$ 
28.500,00. Troca: R$ 30.000,00. 
Recebo carro ou moto de menor 
valor. Informações: (46) 99102-
1017 (WhatsApp), (46) 99103-
9214  ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados.
---------------------
Vende-se Parati 1.6, Surf, ano 
2007/2008, cor prata, único 
dono, com manual e chave re-
serva, direção hidráulica, ar con-
dicionado, vidro elétrico nas qua-
tro portas, trava, alarme, chave 
canivete, capo traseiro elétrico, 
bancos com regulagem de al-
tura, jogo de rodas, farol de mi-
lhas, som originais. Valor à vis-
ta ou financiado: R$ 29.500,00, 
troca a combinar. Recebo moto 
de menor valor com partida elé-
trica. Informações: (46) 99102-
1017 (WhatsApp), (46) 99103-
9214  ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h, 
nos finais de semana e feriados. 

Vaga para diarista em Farmá-
cia de Manipulação - Horário 
comercial. Salário a combinar. 
Tratar com Joceandra apenas 
no horário da TARDE.  Fone 
para contato: (46) 3025 1613

------------------
Estou disponibilizando ser-
viços de diarista, mensalis-
ta, auxiliar de cozinha, servi-
ços gerais. Com experiência 
comprovada e referência. Tra-
tar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamento de Ma-
rketing / Publicidade e propa-
ganda. Enviar currículo para: co-
ordenacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de trabalho 
em Pato Branco, tem experiência 
em pintura, jardinagem, e serviços 
gerais. Contato 45 – 99141-8902
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Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como fi nalidade tornar público  as informações a cerca dos atos e 
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer 

medida  adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, 
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.

Caderno Integrante da Edição nº 7978  |  Pato Branco, 21 de setembro de 2021

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

 EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021-GP. Pelo presente 
instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.995.323/0001-24, com sede na Rua Seis, nº 
1030, Centro, Mariópolis, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal Mario Eduardo 
Lopes Paulek, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF nº 495.843.679-00, portador da CI/RG nº 3.306.983-9 
SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Seis, centro, CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, estado do Paraná, 
e de outro a empresa C F Antonelli Eireli, sediada na Rua Nhambiquaras, nº 1469, Bairro Santa Cruz, CEP 85.806-
050, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 26.671.089/0001-01 e Inscrição 
Estadual sob o nº 90739201-.-56, doravante designada DETENTORA DA ATA, neste ato representada .por seu 
sócio administrador Sr. Antoninho Antonelli, portador da CI/RG nº 4.672.145-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 
828.811.039-.87, tem entre si, justo e acertado, a RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 12/2021-GP, objeto da PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 4/2021, conforme adiante segue: CLÁUSULA 
PRIMEIRA: Fica Rescindido, os itens 103 e 104 do Contrato/Ata de Registro de Preços n° 12/2021, mormente em 
razão do protocolo apresentado pela proponente que devido ao fechamento da indústria impossibilita o 
cumprimento do estipulado no instrumento convocatório. Esclarecem ainda que a presente rescisão é celebrada 
sem qualquer modalidade de ônus a qualquer das partes mencionadas. Assim sendo, as partes dão por rescindido 
o contrato em menção, dando-se mutualmente quitação plena, geral e irrevogável, nada mais podendo reclamar 
uma da outra, seja a que título for, no presente ou no futuro. CLÁUSULA SEGUNDA: A presente rescisão amigável 
do contrato é firmada com fundamento no art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA: As partes 
elegem o foro da comarca de Clevelândia, Estado do Paraná, para dirimirem eventuais dúvidas que possam surgir 
atinentes à rescisão ora efetivada, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E assim, por 
estarem certas e ajustadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e tiveram conhecimento, para que o mesmo produza seus 
jurídicos e legais efeitos. Mariópolis, 20 de Setembro de 2021. Município de Mariópolis – Contratante - Mario 
Eduardo Lopes Paulek – Prefeito Municipal. 
 

 
 

 
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO., 
torna público que recebeu do IAT a Licença de Instalação, para a atividade de 
serviço de saude, implantada na rua Tamoio, município de Pato Branco/PR. 
Licença 253532 Validade 16/09/2023.  

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO  

FRIGORIFICO VALE DO IGUAÇU LTDA, torna público que recebeu do 
IAT a Renovação da Licença de Operação para a atividade de abatedouro de 
suíno e bovinos, implantada na PR 281 km 22,5, município de Chopinzinho/PR. 
Licença 253472-R2 Validade 16/09/2025. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

UNIMED PATO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 
torna público que irá requerer junto ao IAT a Licença de Operação para a 
atividade de serviços de saude, implantada na rua Tamoio, município de Pato 
Branco/PR.  

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO 

POLIDEC INDUSTRIA COMERCIO DE PLÁSTICO - EIRELI, torna 
público que recebeu do IAT a Renovação da Licença de Operação, para a 
atividade de recuperação de materiais plásticos, implantada na Rua Santa 
Catarina 1584, município de Coronel Vivida/PR. Licença 253519 – R1 
Validade 16/09/2026. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO  DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE BOM SUCESSO LTDA 
(08.290.831/0001-57), torna público que recebeu do IAT, Licença Ambiental 
Simplificada para a atividade de Transportadora de produtos não perigosos e 
Transportadora de resíduos não perigosos (classe II), à ser implantada no endereço 
na Estrada Costa Rio Vitorino, Bom Sucesso do Sul – Estado do Paraná. 
  

 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 066/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2021 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/2021, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA 

MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL. 

Valor Máximo: R$ 963.058,43 (novecentos e sessenta e três mil, cinquenta e oito reais e quarenta e três 

centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de setembro de 2021, até às 09:00 horas do dia 08 de 

outubro de 2021. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 08 de outubro de 2021, no 

www.licitanet.com.br 

Local de Abertura/realização da sessão pública: www.licitanet.com.br 

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

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

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

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

www.licitanet.com.br  

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

normal de expediente. 

 

Publique-se. Marquinho-PR, em 20 de Setembro de 2021. 

 

 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 067/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2021, através do Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço 

Regime de Compra: Menor preço, por item 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS. 

Valor Máximo: R$ 159.277,35 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e cinco 

centavos). 

Recebimento de propostas: Das 08:00 horas do dia 21 de setembro de 2021, até às 09:00 horas do dia 13 de 

outubro de 2021. 

Realização da sessão pública: A sessão pública iniciará às 09:00 horas no dia 13 de outubro de 2021, no 

www.licitanet.com.br 

Local de Abertura/realização da sessão pública: www.licitanet.com.br 

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

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

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

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

www.licitanet.com.br  

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

normal de expediente. 

 

Publique-se. Marquinho-PR, em 20 de Setembro de 2021. 

 

 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 022/2021 

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no Município 
de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca os aprovados no Concurso Público, para que 
compareça à Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, conforme instruções da cláusula 36º do 
ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do 
Paraná. 
Técnico de Enfermagem - Santo Antônio do Sudoeste 

Nº. INSC. NOME CLASS. 
112897 Camila Nunes da Silva 9° 

Condutor Socorrista – Chopinzinho 
Nº. INSC. NOME CLASS. 
114240 Irineu Bonacina 5° 

Auxiliar Administrativo - Pato Branco 
Nº. INSC. NOME CLASS. 
115983 Silmara Sueli Stadnik de Freitas 3° 

Técnico de Enfermagem - Chopinzinho 
Nº. INSC. NOME CLASS. 
106076 Taimara Lopes Klipstein 4° 

Rádio Operador – Pato Branco 
Nº. INSC. NOME CLASS. 
113193 Aline Rita Gustmman de Souza 8° 

Pato Branco, em 20 de setembro de 2021. 
DISNEI LUQUINI 

Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de 
Urgências Sudoeste do Paraná 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 – PROCESSO Nº 58/2021 

O Município de Coronel Vivida, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria nº 11/2021, torna público e CONVOCA aos interessados no edital em 
epigrafe, destinado a Contratação de AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E/OU PROPAGANDA para 
prestação de serviços de publicidade e propaganda, correspondentes ao estudo, planejamento, à 
conceituação, à concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da 
execução externa e a distribuição de campanhas de publicidade aos veículos e demais meios de 
divulgação, inclusive internet, atuando por ordem e conta do município de Coronel Vivida, em 
conformidade com as Leis Federais nº 4.680/1965 e nº 12.232/2010 para atender as necessidades de 
todas as Secretarias Municipais, que realizará sessão pública para o recebimento e análise dos 
Documentos de Habilitação dos licitantes: Faveri Agencia de Publicidade Ltda e Olé 
Propaganda e Publicidade Eireli classificados no julgamento final de preços, procedendo sua 
análise e julgamento, nos termos do Item 15.12 do Edital, a ser realizada no dia 22 de setembro de 
2021, às 09:00 horas, na sala de reuniões localizada na sede da Prefeitura Municipal de Coronel 
Vivida, Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, em Coronel Vivida – PR. Demais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (46) 3232-8300 e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br. Coronel Vivida, 20 
de setembro de 2021. Dinara Mazzucatto, Presidente da CPL. 
 

 

 
 

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

1 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PÁRANÁ 
DECRETO Nº 7741, de 15 de setembro de 2021. Súmula: Autoriza o Retorno às Aulas de 
Forma Presencial Integral para o Maternal II. A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se 
disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 
 

 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
DECRETO Nº 154/2021 
DATA: 20.09.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. 

  
 

Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
DECRETO Nº 155/2021 
DATA: 20.09.2021 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências. 

  
 

                                                                      

 
Município de Itapejara D’Oeste 
A integra se encontra no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
PORTARIA N° 1740/2021 
DATA: 20.09.2021 
Sumula: nomeia Gestor do Convênio e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado com o Instituto 
Água e Terra. 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 088/2021, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 
Dispõe Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Sulina 
para o exercício financeiro de 2021. 
__________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 21 de SETEMBRO de 2021, conforme Lei Autorizativa 
nº 927 de 07 de junho de 2017. 
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ERRATA Nº 001  
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 064/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  043/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, BRINQUEDOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS E 
MOBILÁRIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MARQUINHO-PR. 
 
O Prefeito Municipal de Marquinho-Pr, faz saber aos interessados que o Edital acima descrito sofre as 
seguintes alterações: 
1. Em atendimento ao pedido de impugnação da Empresa Proar Eletro Refrigeração Ltda CNPJ nº 
37.777.798/0001-18, o edital sofre as alterações no item “9.10. Qualificação Técnica”. 
Em razão das alterações realizadas no edital, a data da sessão pública iniciará às 14:00 horas no dia 04 de 
outubro de 2021, no Local: www.licitanet.com.br  
O Edital contendo as alterações estará disponível na sede da Prefeitura Municipal – Depto de Licitações, sito 
a Rua Sete de Setembro, s/n, Centro, Marquinho-PR, de segunda a sexta-feira, das 08:00Hs às 11:30hs ou 
das 13:00hs às 17:00hs, ou pelo endereço eletrônico www.marquinho.pr.gov.br. 
 
Marquinho/PR, em 20 de Setembro de 2021. 
 
 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal 

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL 
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto Água e Terra 
- IAT, a Autorização Florestal para corte de árvores, no município de Vitorino, para 
implantação de rede de energia elétrica para atender ligação nova – Projeto 1462047. 

SÚMULA DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. torna público, que irá solicitar ao Instituto Água e Terra 
- IAT, a Autorização Ambiental para construção de rede de distribuição de energia elétrica 
13,8 kV no município de Vitorino/PR. 
 

 

 
 

 

 
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO CONCURSO 001/2019 

EDITAL NOME CARGO ASSUNTO 
Edital nº. 082 
de 20/09/2021. 

LEIDIANE 
MEWS 

Agente 
Comunitário 
de Saúde. 

Convocação de candidata 
habilitada no Concurso Edital nº. 
01/2019 de 11/02/2019. 

Edital nº. 082 
de 20/09/2021. 

CLAUDIA 
DA ROSA 

Professor 
Municipal 

Convocação de candidata 
habilitada no Concurso Edital nº. 
01/2019 de 11/02/2019. 

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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Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Setembro/2020 a Agosto/2021

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Set/2021, 11h e 30m.

ESPECIFICAÇÃO Setembro/2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2021
Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020 Fevereiro/2021Janeiro/2021

Março/2021 Maio/2021 Junho/2021 Julho/2021 Agosto/2021Abril/2021

RECEITAS CORRENTES (I) 392.392.170,5229.578.887,14 448.153.839,7627.535.010,21 26.944.188,56

37.767.184,56 33.390.960,97 31.950.932,12

40.907.631,24 35.099.969,05

33.536.228,78

32.195.542,29

31.732.215,08 31.753.420,52

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 86.617.002,624.830.708,13 138.468.386,136.338.070,17 5.727.773,05

11.597.477,88 10.079.890,52 7.406.896,80

9.136.524,08 4.514.073,92

6.946.029,81

6.073.554,05

7.113.605,66 6.852.398,55

        IPTU 18.173.352,68863.860,26 60.520.000,00820.926,49 823.811,47

5.127.444,86 3.662.709,24 670.859,31

1.600.932,84 295.981,14

1.056.555,77

1.247.073,60

1.073.809,66 929.388,04

        ISS 29.099.165,852.367.413,34 43.019.886,132.235.592,63 2.366.498,41

2.399.458,85 2.519.507,38 2.238.287,18

2.743.608,67 2.342.060,78

2.387.008,33

2.163.192,86

2.698.417,96 2.638.119,46

        ITBI 13.189.627,79984.972,94 10.500.000,001.070.232,94 1.073.522,70

1.044.790,10 1.302.581,07 1.230.265,96

1.417.628,82 690.382,68

882.129,71

790.430,87

1.339.051,86 1.363.638,14

        IRRF 14.870.225,41139.855,85 14.100.000,001.806.595,87 999.327,93

1.052.855,09 1.268.599,75 1.211.134,36

2.745.032,75 853.759,57

1.264.458,00

1.006.018,99

1.262.522,09 1.260.065,16

        Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.284.630,89474.605,74 10.328.500,00404.722,24 464.612,54

1.972.928,98 1.326.493,08 2.056.349,99

629.321,00 331.889,75

1.355.878,00

866.837,73

739.804,09 661.187,75

    Contribuições 18.148.134,301.285.187,59 18.484.500,001.399.873,15 1.428.167,18

2.164.087,14 1.588.436,33 1.568.065,32

3.335.433,29 410.654,04

1.717.938,63

1.143.682,50

1.390.786,17 715.822,96

    Receita Patrimonial 4.290.426,3954.129,03 6.496.185,0197.285,10 299.105,79

128.922,10 505.735,85 810.890,48

1.161.488,17 119.333,72

417.880,75

73.506,26

147.122,53 475.026,61

        Rendimentos de Aplicação Financeira 3.861.532,4815.789,84 5.697.185,0146.614,79 267.381,38

97.665,14 474.584,06 775.075,06

1.129.175,56 95.261,80

374.691,00

34.956,16

107.397,50 442.940,19

        Outras Receitas Patrimoniais 428.893,9138.339,19 799.000,0050.670,31 31.724,41

31.256,96 31.151,79 35.815,42

32.312,61 24.071,92

43.189,75

38.550,10

39.725,03 32.086,42

    Receita Agropecuária -- 20.000,00- -

- - -

- -

-

-

- -

    Receita Industrial -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

    Receita de Serviços 382.975,4044.348,93 2.057.000,0038.605,48 45.155,61

27.864,51 39.290,88 20.781,70

38.738,72 30.734,06

21.401,51

20.871,73

11.413,83 43.768,44

    Transferências Correntes 276.006.931,4822.957.194,87 278.309.768,6219.208.230,52 19.122.867,84

23.497.748,68 20.648.962,69 21.600.514,44

25.493.075,97 29.622.408,79

23.822.937,88

24.560.846,19

22.413.304,96 23.058.838,65

        Cota-Parte do FPM 54.563.837,372.343.811,65 54.000.000,003.153.824,38 4.180.155,36

3.988.749,39 4.169.935,26 5.011.687,98

6.232.934,51 4.540.069,01

4.334.331,91

5.950.879,36

5.922.350,43 4.735.108,13

        Cota-Parte do ICMS 59.203.116,255.007.310,89 59.000.000,004.619.834,36 4.358.699,32

5.624.083,19 4.588.610,00 4.240.721,56

5.526.928,84 4.639.675,78

5.926.482,68

4.434.802,63

4.765.870,57 5.470.096,43

        Cota-Parte do IPVA 20.506.193,11463.703,54 23.230.067,50457.361,48 313.117,27

1.750.573,10 1.828.253,12 1.854.420,69

390.271,12 8.198.153,98

1.330.155,04

2.705.828,98

684.109,98 530.244,81
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Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Setembro/2020 a Agosto/2021

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, 20/Set/2021, 11h e 30m.

ESPECIFICAÇÃO Setembro/2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2021
Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020 Fevereiro/2021Janeiro/2021

Março/2021 Maio/2021 Junho/2021 Julho/2021 Agosto/2021Abril/2021

        Cota-Parte do ITR 153.859,7438.773,84 260.000,0078.539,73 19.761,71

857,92 1.330,63 1.920,93

5.189,48 1.136,43

223,82

2.362,17

480,66 3.282,42

        Transferências da LC 87/1996 -- 330.000,00- -

- - -

- -

-

-

- -

        Transferências da LC 61/1989 973.575,5177.099,13 850.000,0088.239,89 96.722,79

80.064,63 80.301,10 77.615,56

101.727,30 81.794,63

71.198,01

67.427,12

82.233,74 69.151,61

        Transferências do FUNDEB 43.418.538,513.148.084,01 44.881.000,003.189.863,94 3.252.099,18

3.980.289,85 3.277.901,35 3.714.784,22

3.700.486,74 4.538.570,20

4.060.773,91

3.696.844,60

3.307.816,48 3.551.024,03

        Outras Transferências Correntes 97.187.810,9911.878.411,81 95.758.701,127.620.566,74 6.902.312,21

8.073.130,60 6.702.631,23 6.699.363,50

9.535.537,98 7.623.008,76

8.099.772,51

7.702.701,33

7.650.443,10 8.699.931,22

    Outras Receitas Correntes 6.946.700,33407.318,59 4.318.000,00452.945,79 321.119,09

351.084,25 528.644,70 543.783,38

1.742.371,01 402.764,52

610.040,20

323.081,56

655.981,93 607.565,31

DEDUÇÕES (II) 37.722.900,922.342.394,26 34.793.000,002.462.939,67 2.584.090,07

3.128.163,11 2.987.047,95 3.146.852,02

5.937.035,35 3.506.117,38

3.237.201,79

3.459.482,61

2.770.000,05 2.161.576,66

    Contribuição do Servidor para Plano de Previdência 10.144.090,62756.254,47 12.310.000,00783.266,96 790.281,00

822.147,55 836.376,58 909.578,69

2.659.822,41 13.951,43

870.752,81

811.114,96

890.543,76 -

    Compensação Financ. entre Regimes Previdência 1.297.580,86- 1.018.000,00113,38 117,78

17.149,94 16.985,37 -

1.196.150,64 -

33.970,74

16.107,64

16.985,37 -

    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 26.281.229,441.586.139,79 21.465.000,001.679.559,33 1.793.691,29

2.288.865,62 2.133.686,00 2.237.273,33

2.081.062,30 3.492.165,95

2.332.478,24

2.632.260,01

1.862.470,92 2.161.576,66

    Transferencias de Convênios -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

    Outras Exclusões -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

    Compensação Financeira entre Regime Prev -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

    Transferencias de Convênios -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)

354.669.269,6027.236.492,88 413.360.839,7625.072.070,54 24.360.098,49

34.639.021,45 28.804.080,10

34.970.595,89 31.593.851,67

30.299.026,99

28.736.059,68

28.962.215,03 29.591.843,8630.403.913,02

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)

-- -- -

- -

- -

-

-

- --

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)

354.669.269,6027.236.492,88 413.360.839,7625.072.070,54 24.360.098,49

34.639.021,45 28.804.080,10

34.970.595,89 31.593.851,67

30.299.026,99

28.736.059,68

28.962.215,03 29.591.843,8630.403.913,02

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

-- -- -

- -

- -

-

-

- --
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA  CÁLCULO
DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)

354.669.269,6027.236.492,88 413.360.839,7625.072.070,54 24.360.098,49

34.639.021,45 28.804.080,10

34.970.595,89 31.593.851,67

30.299.026,99

28.736.059,68

28.962.215,03 29.591.843,8630.403.913,02

 

 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PROFESSOR – PSS - CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE PATO BRANCO - CNPJ: 76.995.448/0001-54- SEDE ADMINISTRATIVA: RUA CARAMURU 
Nº. 271 – CENTRO - PRAZO DETERMINADO: 01 ANO - VÍNCULO DE TRABALHO: CLT -
FORMA DE RESCISÃO: Artigo 481 da CLT. 

CONTRATADO NUM. 
CONTR. 

OBJETO: 
Contratação para 

o Processo 
Seletivo de: 

INICIO SALÁRIO 
MENSAL  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Ana Claudia dos Santos 
191/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 
Andressa de Moraes Perin 
Merlo 

192/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Denize Regina Maggi 193/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Erli Rodrigues Curzel Rocha 194/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Estela Aparecida Martins 
Fabin 

195/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Franciele Cristina Mazutti 196/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Juciane Boneti da Fonseca 
Binsfeld 

197/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Indiamara Padilha Tonial 
198/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Luciane Gambetta da Silva 
199/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 
Marcia Regina do 
Nascimento de Oliveira 

200/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Orlete Dolci de Vargas 
201/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Renata Aparecida Julianoti 
202/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Roseli da Silva Ferreira 
203/2021 Professor – PSS 02/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Dhiullye Copatti Hartwig 
204/2021 Professor – PSS 03/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Priscila Boito 
205/2021 Professor – PSS 03/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Sinara Zanin Monaretto 
206/2021 Professor – PSS 03/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Lurdes Bunn 
207/2021 Professor – PSS 04/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 
Edineia Coles Didomenico 
Marcante 

217/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Elaine de Fatima Mensch 
Buffon 

218/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Evelco Barbosa 
219/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Gilmara Aparecida Tajariol 
220/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

 

 

CONTRATADO NUM. 
CONTR. 

OBJETO: 
Contratação para 

o Processo 
Seletivo de: 

INICIO SALÁRIO 
MENSAL  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

Janete de Lourdes Carneiro 
Damasceno 

221/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Jocelia Bacher Lima 
222/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 
Leandra Paula Bach de 
Farias 

223/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Leonilce Teles dos Santos 
Boscatto 

224/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Lucia Maria Possa Marcon 
225/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Marcia Aparecida da Silva 
226/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 
Maria Eduarda da Silva 
Follmann 

227/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Poliane Fontana 
228/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Silvana Franco Brunismann 
229/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Tayane Potratz 
230/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 

Tercia Borges Moreno 
231/2021 Professor – PSS 19/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 
Kelley Cristina Simionatto 
Dias 

235/2021 Professor – PSS 23/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Silvana Maria de Lima 
Zanardi 

236/2021 Professor – PSS 23/08/2021 R$1.725,99 20horas 
semanais 

Ana Paula Quadros 
237/2021 Professor – PSS 23/08/2021 R$1.725,99 20horas 

semanais 
Pato Branco, em 08 de Setembro de 2021. 
Robson Cantu - Prefeito 
 
 
 

 

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 

Nº 
PORTARIA NOME ASSUNTO DATA 

1142 Katia Maria da Silva Conceder função gratificada 
Extinção gratificação de função 16/09/2021 

A publicação na íntegra do (s) ato (s) acima, encontra (m)-se disponível (eis) no seguinte endereço 
eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/amp – Edição do dia 21 de setembro de 2021, respectivamente, 
conforme Lei Complementar nº 70, de 06 de julho de 2017. 

 
 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Dispensa de Licitação nº 72/2021, Processo nº168/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e NOGALE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviço com fornecimento de materiais de 
cercamento, com gradil e portões da Unidade Básica de Saúde do Bairro 
Novo Horizonte, incluindo a execução de estacas de concreto, viga 
baldrames, chumbamento dos pontaletes, fixação de tela, execução da 
viga e trilho para os portões e instalação dos portões atendendo às 
necessidades da Secretaria de Saúde. VALOR R$ 14.760,00 Para suporte 
das despesas será utilizada a seguinte Dotação Orçamentária: 08 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – 103010043.2.187000 
Implantação e Manutenção do NASF - Núcleo de Assistência a Saúde da 
Família - 103010043.2.187000 Implantação e Manutenção do NASF - 
Núcleo de Assistência a Saúde da Família - 3.1.90.11.00 - 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 2641 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços 
Públicos, Código Reduzido: 2641 Desdobramento: 12024 DISPENSA 
DE LICITAÇÃO: Lei 8.666/93, em seu artigo 24 I, inciso. Pato Branco, 
20 de Setembro de 2021. Robson Cantu – Prefeito. Liliam Cristina 
Brandalise – Secretária de Saúde. 
 
. 
  
 
 
 

 
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 69/2021 
PROCESSO Nº 167/2021 

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da pregoeira Liciane 
Cristina Puttkamer, designada pela Administração Municipal através da 
Portaria n.º 253/2021, 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 e fracionada aquisição de Concreto Usinado e Taxa de 
Bombeamento do Concreto, destinados a Administração Municipal, 
conforme condições e especificações estabelecidas no edital, sendo a 
licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento “menor preço 
global”, considerando a apresentação de desconto linear para todos os 
itens, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.081 de 02 de janeiro de 2007, 
Decreto Municipal nº 8.574, de 01 de novembro de 2019, Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto Municipal nº 8.441, de 
08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas 
alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O preço máximo 
admitido para cotação global do presente objeto é de R$ 218.781,70 
(duzentos e dezoito mil setecentos e oitenta e um reais e setenta 
centavos). O recebimento das propostas, documentos de habilitação, 
abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: https://www.gov.br/compras, horário oficial de Brasília - DF,  
conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 14 
(QUATORZE) HORAS DO DIA 05 DE OUTUBRO 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, nº 271, 
Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br - 
https://www.gov.br/compras. Demais informações, fones: (46) 3220-
1565/1566, e-mail: licitacao2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 20 de 
setembro de 2021. Liciane Cristina Puttkamer - Pregoeira. 
 

 
 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE PATO BRANCO - 

CMDI 
Rua Theofilo Augusto Loiola, 264, Sambugaro  

Pato Branco – PR 
Tel: (46) 3225-5544 

sedoc@patobranco.pr.gov.br  
 

RESOLUÇÃO 005/2021 
Súmula:  Aprova a Proposta Voluntária 
cadastrada na Plataforma Mais Brasil relativa 
ao Edital nº 01/2021 do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, com o 
objetivo de promover a inclusão social de 
pessoas idosas, fomentando oportunidades 
de passeios turísticos com a aquisição de 
ônibus ou microônibus adaptado. 

 
 O Conselho Municipal em Defesa do Idoso (CMDI) de Pato Branco no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 3.494 de 15 de Dezembro de 2010, por meio de 
Deliberação em reunião extraordinária realizada no dia 20 de setembro de 2021. 

 RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar a Proposta Voluntária cadastrada na Plataforma Mais Brasil relativa ao Edital nº 
01/2021 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com o objetivo de promover a 
inclusão social de pessoas idosas, fomentando oportunidades de passeios turísticos com a aquisição 
de ônibus ou microônibus adaptado. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se todas as 
disposições contrárias. 

 
Pato Branco, 20 de setembro de 2021. 

.............................................................. 
Soraia Raquel Menegasso 

Presidente 
CMDI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021–Registro de Preços nº 35/2021-Processo Licitatório 59/2021 
 

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com a 

Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 42/2021, que 

teve como objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de óleos lubrificantes para os veículos, 

máquinas e caminhões da frota municipal para atender as necessidades do Poder Público, conforme quantidades, 

especificações e condições descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital, HOMOLOGO por seus próprios 

fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das empresas fornecedoras, conforme 

descrição e valores abaixo relacionados: 
 

 
EMPRESA FORNECEDORA: TRATORMAX - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA- EPP,  
CNPJ 04.983.112/0001-60. 

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

VALOR 
TOTAL R$ 

1 Fardo de estopa mecânica - pano costurado (20kg). Fardo TMX 40 160,00 6.400,00 

4 

Graxa automotiva -para lubrificação - características 
mp, consistência nlgi - óleos minerais, sabão de lítio e 
aditivo: antiferrugem, anticorrosivo, antioxidante e 
corante - 20 kg - ipiflex.  Sugestão de Marcas  
Texsa, Texaco, Ipiranga. 

Balde IPIRANGA 60 396,00 23.760,00 

5 
Óleo hidráulico pá carregadeira wa-320-5 - td10w30  
- não recondicionado - original - bd 20 lt.  Sugestão 
de Marcas  Komatsu. 

Balde IPIRANGA 30 352,00 10.560,00 

8 

Óleo lubrificante para direção hidráulica - não 
recondicionado - fluido 433hd - óleos minerais e 
aditivos anticorrosivo, antioxidante, antiespumante, 
antidesgaste, extrema pressão e melhorador de 
fluidez 20 lt.  Sugestão de Marcas  Ipiranga, 
Texaco. 

Balde IPIRANGA 5 359,00 1.795,00 

9 
Óleo lubrificante para direção hidráulica - não 
recondicionado - at fluido - 1 litro.  Sugestão de 
Marcas Ipiranga, Texaco. 

Litro IPIRANGA 50 18,50 925,00 

12 

Óleo lubrificante draga pc-160l-c-7 série b21133 -
15w40 KES-07.851-1 - JASO DH-1-API-CI-4 - não 
recondicionado - original - bd 20 lt.  Sugestão de 
Marcas  Komatsu. 

Balde IPIRANGA 25 299,00 7.475,00 

13 

Óleo lubrificante pá carregadeira wa-320-5 - série 
b10532 - 15w40 KES - 07.851-1 - JASO DH-1-API-CI-
4  - não recondicionado - original - bd 20 lt.  
Sugestão de Marcas  Komatsu. 

Balde IPIRANGA 30 299,00 8.970,00 

21 
Óleo lubrificante para caixa e diferencial - não 
recondicionado - gl5 90, api gl-5 - 20 litros.  
Sugestão de Marcas  Ipiranga, Texaco. 

Balde IPIRANGA 15 349,00 5.235,00 

22 
Óleo lubrificante para caixa e diferencial - não 
recondicionado - 80w, ipi gl-4 - 20 litros.  Sugestão 
de Marcas Ipiranga, Texaco. 

Balde IPIRANGA 20 324,00 6.480,00 

23 

Óleo lubrificante motor - diesel - não recondicionado - 
15w40 - api ci-4 sl, acea e/7/a3/b3/b4-04, 
e5/e3/a3/b3-b4-02, global iol dhd-1 - 20 litros.  
Sugestão de Marcas Texsa, Ipiranga, Texaco. 

Balde IPIRANGA 130 263,00 34.190,00 

24 
Óleo lubrificante 10w40 - 100% sintetico. Ônibus 
vw/15.190 eode.hd.ore 2013/2013 - original 20 litros.  
Sugestão de Marcas Ipiranga, Texaco. 

Balde IPIRANGA 20 430,00 8.600,00 

27 

Óleos minerais e aditivos anticorrosivo, antioxidante, 
antiespumante, antidesgaste, extrema pressão e 
melhorador de fluidez - 20 litros – 434 to.  Sugestão 
de Marcas Ipiranga, Texaco. 

Balde IPIRANGA 15 343,00 5.145,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA FORNECEDORA R$ 119.535,00 

 

EMPRESA FORNECEDORA: D M COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 11.472.120/0001-08. 

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

VALOR 
TOTAL R$ 

14 
Óleo lubrificante motor - gasolina/etanol 100% 
sintético - SN sae 5w40 - Frasco 1 litro.  Sugestão 
de Marcas  Ipiranga, Texaco. 

Litro MULT LUB 
AGILE 5W40 360 23,90 8.604,00 

16 
Óleo lubrificante para motores de roçadeiras STIHL 2 
tempos, 8017H. Frasco 500 ml.  Sugestão de 
Marcas  Castrol. 

Frasco MULT LUB 2T 200 12,00 2.400,00 

19 Óleo lubrificante diferencial 85w 140, 20 litros.  
Sugestão de Marcas Ipiranga, Texaco. Balde MULT LUB 

GEAR 85W140 10 379,00 3.790,00 

20 

Óleo lubrificante motor - gasolina/etanol 
semissintético - não recondicionado -sae 15w40, api 
sl, api ci-4, aceaa3/b4-4 (2007), acea e7-08 (2008) - 
1 litro.  Sugestão de Marcas Ipiranga, Texaco. 

Litro MULT LUB TOP 
15W40 720 18,90 13.608,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA FORNECEDORA R$ 28.402,00 
 
EMPRESA FORNECEDORA: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ 14.974.969/0001-78. 

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

VALOR 
TOTAL R$ 

2 Fluido de freio dot 3 - 500 ml. Sugestão de Marcas  
Vargas, Ipiranga. Frasco RADNAQ 50 8,32 416,00 

3 Fluido de freio dot 4 - 500 ml.  Sugestão de Marcas  
Power Brill , Ipiranga. Frasco RADNAQ 70 9,49 664,30 

11 
Óleo lubrificante para direção hidráulica - não 
recondicionado - sae 10w, api, cf - 20 litros.  
Sugestão de Marcas Ipiranga, Texaco. 

Balde GT OIL 10W 20 285,81 5.716,20 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA FORNECEDORA R$ 6.796,50 
 

EMPRESA FORNECEDORA: PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP, CNPJ 20.363.508/0001-61. 

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

VALOR 
TOTAL R$ 

26 Óleo desingripante para uso geral (frasco de 300 ml).  
Sugestão de Marcas Radnac. Frasco RADNAQ 80 6,138 491,04 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA FORNECEDORA R$ 491,04 
 

EMPRESA FORNECEDORA: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI - ME,  
CNPJ 30.572.270/0001-38. 

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

VALOR 
TOTAL R$ 

6 
Óleo hidráulico advanced-10 - motoniveladora - rolo 
533c - retroescavadeira 420 - original 20 litros.  
Sugestão de Marcas  Caterpillar. 

Balde CATERPILLAR 
EXXON 10W 20 649,00 12.980,00 

7 
Óleo hidráulico draga pc-160 - nº. 4046M-KES-
07.841-1 VG-46 - não recondicionado - original - bd 
20 lt.  Sugestão de Marcas  Komatsu. 

Balde KOMATSU 
VG46 30 535,00 16.050,00 

17 
Óleo lubrificante motor - gasolina/etanol 100% 
sintético - SN sae 5w30 - Frasco 1 litro.  Sugestão 
de Marcas  Ipiranga, Texaco. 

Litros 

VORAX 
ENERGIS8 

SYNTHETIC DX1 
SN 5W-30 

360 23,81 8.571,00 

18 
Óleo lubrificante original sintetico 15w40 nº. 3e9848 - 
motoniveladora - 20 litros.  Sugestão de Marcas  
Caterpillar. 

Balde 
CATERPILLAR 
EXXON CATER 

15W40BD 
20 559,00 11.180,00 

25 
Óleo de transmissão trator ford new-holland, sal 
10w30 nh410b - original - 20 litros.  Sugestão de 
Marcas  New holland. 

Balde 
NEW HOLLAND 

PETRONAS 
ARBOR MTF 

15 520,00 7.800,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA FORNECEDORA R$ 56.581,60 
 

EMPRESA FORNECEDORA: PHA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME, CNPJ 33.970.002/0001-62. 

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

VALOR 
TOTAL R$ 

10 

Óleo lubrificante para direção hidráulica - não 
recondicionado - 68 - óleos minerais e aditivos 
antiferrugem, antioxidante, antidesgaste, 
antiespumante e demulsificante - 20 litros.  Sugestão 
de Marcas  Texsa, Texaco, Ipiranga. 

Balde DEITON 40 234,00 9.360,00 

 

28 

Óleo lubrificante motor - diesel - SAE - 15w40 - V-
TRONIC - API CI4-ACEA E7 - ORIGINAL - 
Retroescavadeira JCB 3CX- 20 litros.  Sugestão de 
Marcas Texsa, Ipiranga, Texaco. 

Balde DEITON 10 278,00 2.780,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA FORNECEDORA R$ 12.140,00 
 

EMPRESA FORNECEDORA: C.C.L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA- MEP, CNPJ 35.235.579/0001-56. 

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

VALOR 
TOTAL R$ 

15 
Óleo lubrificante motor  protection  sae 20W50 - 4 T. 
Frasco 1 litro.  Sugestão de Marcas Ipiranga, 
Texaco. 

Litro GT OIL 
LUBRIFICANTES 96 16,60 1.593,60 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA A EMPRESA FORNECEDORA R$ 1.593,60 
 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 
R$ 225.539,74 

(Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reis e Setenta e Quatro Centavos) 
 

Bom Sucesso do Sul, 20 de Setembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
 Prefeito Municipal 

 

       Câmara Municipal de Palmas 
                      Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509 (46) 3263-1103 

Palmas – Paraná 
 

 

 

 

Ata da Reunião da Comissão de Licitação para a análise do Processo 
Licitatório nº 13/2021, Modalidade Dispensa nº 04/2021 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, 
reuniram-se os membros da Comissão permanente de licitação, nomeados pela 
Portaria 14/2021 de 14 de janeiro de 2021, para proceder ao registro da 
Dispensa de Licitação com objetivo de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA TROCA DE CALHAS, CONDUTORES E CUNHEIRAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS - PR nas condições fixadas neste 
Edital e anexo. Os objetos acima citados foram adjudicados em favor da 
empresa: LAZARETTI & LEITE LTDA - ME, CNPJ Nº 09.470.943/0001-52, 
escolhida por ter sido a empresa que apresentou o menor valor global, sendo 
assim, adjudicando no valor de R$ 10.716,00 (DEZ MIL, SETECENTOS E 
DEZESSEIS REAIS). 

 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata e assinada por todos os 
presentes. 

 

 

Marcos Roberto Carneiro Terencio 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

Kelly Ferreira Matias dos Santos 

Membro da Comissão de Licitação 

 

 

Juliana Padilha Dangui Rozin 

Membro da Comissão de Licitação 

 

     Câmara Municipal de Palmas 
Av. Clevelândia, 591 - Fones: (46) 3262-1509 (46) 3263-1103 

Palmas – Paraná 
 

 

 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

DISPENSA POR LIMITE 
 
 

O Exmo. Senhor JOSÉ MARIA DE ARAÚJO PERPÉTUO, Presidente da 
Câmara de Vereadores de Palmas, Estado do Paraná, RATIFICA os atos da Comissão Permanente 
de Licitação nomeada pela Portaria nº 14/2021, que declarou DISPENSÁVEL a licitação, com 
fundamento no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Julho de 1993 e suas 
alterações feitas pela Lei Federal nº 9.648/98, de 27 de Maio de 1998, face ao disposto no Artigo 
26 da Lei Federal nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído, como segue: 
 
Dispensa nº 04/2021  
 

Favorecido CNPJ/CPF Valor R$ 
LAZARETTI & LEITE LTDA - ME 09.470.943/0001-52 10.716,00 

 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE CALHAS, CONDUTORES E 

CUNHEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS - PR. 
 33.90.39.00000000  
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
  33.90.39.16.000000 
 
Data: 20 de setembro de 2021. 
 
 
 

PUBLIQUE-SE. 
 
 
 
 
 

Palmas-PR, 20 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

 
José Maria de Araújo Perpétuo Filho 

PRESIDENTE 

 
 
 

 
DECRETO LEGISLATIVO 15/2021 

 
 

Súmula: “Decreta a revogação do Decreto 
Legislativo 04/2021 que suspende a 
concessão de diárias dentro do ano de 2021 
no âmbito da Câmara Municipal”. 

 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS, no uso das 

suas atribuições regimentais e conferidas em Lei, 
 
CONSIDERANDO, a nova realidade epidemiológica da pandemia Covid-

19, a qual teve um decrescimento exponencial nos últimos meses, dado o 
estágio avançado da imunização em nosso país; 

CONSIDERANDO, a volta das atividades presenciais em diversos entes, 
órgãos e instituições públicas no estado do Paraná, bem como na Capital do 
País; 

CONSIDERANDO, a necessidade dos Vereadores em buscar recursos 
em âmbito estadual e federal para o desenvolvimento do Município de Palmas; 

 
 

DECRETA 
 
 
ART. 1º - Fica revogado os artigos 1º, 2º e 3º do Decreto 04/2021 do Poder 

Legislativo. 
ART. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
 

Câmara Municipal de Palmas, 20 de setembro de 2021. 
 

 
 José Maria de Araújo Perpétuo Filho  

Presidente do Poder Legislativo 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021. 

O MUNICÍPIO de Bom Sucesso do Sul, torna público que às 09:00 horas do 
dia 04 de outubro de 2021, na sala de licitações e contratos da Prefeitura 
Municipal através do site www.gov.br/compras/pt-br, realizará licitação na 
modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as 
especificações do edital, para aquisição de:  

OBJETO QUANTI-
DADE 

VALOR TOTAL 
(R$)  

PRAZO 
(DIAS) 

ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA 

01 650.000,00 120 

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro Josiane Folle da Prefeitura Municipal de 
Bom scuesso do Sul, Paraná, Brasil - Telefone: (46) 3234-1105 - E-mail 
pregoeiro_bss@hotmail.com ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. A Pasta 
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço 
www.bomsucessodosul.pr.gov.br, das 08:00 às 17:30 horas. 
 
Bom Sucesso do Sul , 20 de setembro  de 2021. 
 
Josiane Folle 
Pregoeira 

 

 

 
 
 

TERMO DE SUSPENSÃO 
 
 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 75/2021 
PROCESSO Nº: 168/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de realização de exames radiológicos (Raio-X), de acordo com as 
especificações do edital e seus anexos. 
 
 
O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu 
representante legal, no uso de suas atribuições legais resolve: SUSPENDER 
os atos do Processo de Licitação nº 168/2021, Pregão Eletrônico nº 75/2021, 
cujo objeto acima mencionado motivado pela necessidade de readequação nos 
objetos deste certame. Considerando a impugnação apresentada pelo 
interessado no certame e apurado oportunamente por servidores do setor de 
Municipal de saúde, com vistas a aprimorar e corrigir eventuais equívocos do 
Edital, em especial quanto a descrição dos objetos e equipamentos a serem 
exigidos. 
 
 
 

Palmas, 20 de setembro de 2021 
 
 

Kosmos Panayotis Nicolaou 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 
EXTRATO DOS ADITIVOS DOS CONTRATOS DE RATEIO 2021 

A íntegra está disponível no endereço eletrônico: www.conims.com.br 

CONTRATO DE RATEIO MUNICÍPIO CONSORCIADO ADITIVO 
006/2021 Coronal Martins/SC 002/2021 

 

Data de Assinatura 20/09/2021 
Assinam Presidente do CONIMS e o Prefeito do Município Consorciado 
 
 
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS 

ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO Nº 179 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 
Súmula: Desligar o empregado público temporário do quadro de pessoal 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS. 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 
EDITAL Nº 022/2021 - CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS E EXAMES ADMISSIONAIS 
O Presidente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS, 
Senhor Paulo Horn, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no Edital nº 001/2021. 
A íntegra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.conims.com.br/ e http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

 

 1 

 
 
 
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021 – PMM 

OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS contratação de serviços de mão 
de obra e fornecimento de peças para manutenção preventiva e 
corretiva no sistema elétrico da frota de veículos leves e pesados 
desta municipalidade. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 04 de Outubro de 2021 às 09h00min, na 
sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de 
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do 
município www.mangueirinha.pr.gov.br.  
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.  

Mangueirinha, 20 de Setembro de 2021. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 O Prefeito Municipal, ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo de 
Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR o 
Pregão Eletrônico nº 061/2021 - PMM, que tem por objeto: 
Seleção de propostas visando a aquisição de máquina e 
implementos agrícolas, sendo um Trator Agrícola e uma  
Semeadora/adubadora, carreta agrícola e colhedora de forragem, 
para compor patrulha mecanizada desta municipalidade através de 
recursos do convênio 892076/2019 firmado entre o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e o Municipio de 
Mangueirinha, a empresa proponente vencedora: ANA CRISTINA 
MANJABOSCO foi vencedora do item 02 com o valor global de R$ 
51.950,00 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais), em 
relação ao item 01 foi declarado foi declarado fracassado. 
 

Mangueirinha, 20 de Setembro de 2021  
ELÍDIO ZIMERMAN DE MORAES 

Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 
EDITAL Nº 024/2021 

 
Dispõe sobre a abertura de Processo Seletivo 
Simplificado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 
 

            O Município de Clevelândia, Estado do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal 

Senhora RAFAELA MARTINS LOSI,  através da COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO  

SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO, nomeada pelo Decreto  237 de 16 de setembro de 2021, no uso de 

suas atribuições legais, disposto na  Lei Municipal nº 2.628/2017, que autoriza a contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso 

IX, do art. 37, da Consitituição Federal, a Lei Complementar nº 173, de 27 de Maio de 2020, art. 8º, Inciso IV 

e a Lei Municipal nº 2752/2021 que autorizou o Processo Seletivo Público Simplificado e, em cumprimento 

às determinações da Senhara RAFAELA MARTINS LOSI, Prefeita do Município de Clevelândia  –  Estado 

do Paraná, no uso de suas  atribuições legais e por força da Lei, resolve: 

 
TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições e as normas que regulamentam o Processo 

Seletivo Público Simplificado – PSS 2021, em caráter imediato, excepcional e temporário, na forma do 

Artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal/88, para suprimento de vagas (ANEXO IV). 

 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O presente Processo Seletivo é regido por este Edital e às leis que se referem ao presente certame, o 

qual será promovido pela Prefeitura Municipal de Clevelândia, elaborado e executado pela Faculdade 

Municipal de Educação e Meio Ambiente de Clevelândia - FAMA. 

1.2 Ficam abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado, visando contratação por 

prazo determinado dos cargos apresentados no Anexo IV, de acordo com o estabelecido neste Edital. 

1.3 As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, dispondo a Comissão o 

direito de excluir do processo seletivo aquele que fornecer dados inverídicos. 
1.4 Podem se inscrever no PSS-2021 brasileiros(as) natos(as) ou naturalizados(as) e estrangeiros(as), com 

permanência devidamente regularizada no Brasil. 

1.5  A contratação efetiva do candidato ou cadastro reserva, dependerá da época conveniente e oportuna, 

bem como das necessidades da Administração Municipal e das  

disponibilidades  orçamentárias, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

1.6 A seleção será composta de duas fases. A primeira fase é composta de prova objetiva de caráter 

eliminatório e a segunda fase é composta de prova de títulos de caráter classificatório. 

 

2. DAS VAGAS:  
Conforme anexo IV 

 

2.1 DOS CANDIDATOS ESTRANGEIROS: 
 
2.1.1 Cumpridas as demais exigências deste Edital, o(a) candidato(a) estrangeiro pode se inscrever no  

processo seletivo mediante apresentação de  visto temporário, nos termos da Lei Federal nº.6.815, de 19 de 

agosto de 1980, ou de visto permanente que faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil. 

2.1.2 O candidato estrangeiro não portador de visto temporário ou permanente pode realizar a sua inscrição 

e  respectivo  processo seletivo, sendo  que  no momento da 

contratação, deve apresentar o respectivo documento sob pena da perda da vaga, conforme  a Resolução 

Normativa nº1, de 29 de abril de 1997, do Conselho Nacional de Imigração. 

 

3. DAS VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
3.1 As pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que  lhes são facultadas no 

Inciso VIII do Artigo 37 da Constituição Federal, será assegurado o direito  de  inscrição  neste Processo 
Seletivo Público Simplificado - PSS-2021, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. 

3.2 O candidato inscrito como pessoa com deficiência que não confirmar na inscrição a sua condição de 

deficiência perde o direito às vagas reservadas, passando a integrar o grupo de candidatos que pleiteiam as 

vagas de ampla concorrência. 

3.3 Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever neste Processo Seletivo Público 
Simplificado – PSS-2021, em igualdade de condições com os demais candidatos de conformidade com a 

Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015  e o Decreto Federal 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 

3.4 Os candidatos  que no ato  de inscrição declararem-se com  deficiência, deverão preencher a ficha 

modelo (Anexo VII),  se aprovados no processo seletivo terão seus nomes publicados em lista a parte e 

figurarão também na lista de classificação geral. 

3.5 No ato da inscrição, o candidato inscrito como pessoa com deficiência e que precise de tratamento 

distinto no PSS-2021 deverá requerer as condições necessárias. 

3.6 O(a) candidato(a) inscrito(a)  como pessoa com deficiência, em face das condições legais, participará do 

Processo Seletivo Público Simplificado – PSS - 2021 em condições iguais com os demais no que diz 

respeito: 

 I. a avaliação e aos critérios de aprovação; 

II. ao local de aplicação da prova; 

           III. a nota mínima exigida para os demais candidatos. 

3.7 Deverá apresentar RG, CPF e laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde – CIF, bem como a provável causa da deficiência, após a realização das etapas 

avaliativas do PSS-2021, mediante  convocação específica para este fim, sendo assegurada a alteração de 

sua inscrição para as vagas de livre concorrência nos casos em que o laudo médico não se enquadrar nos 

critérios legais para definição de pessoa com deficiência. 
3.8 O(a) candidato(a) que for contratado(a) na condição de pessoa  com deficiência não poderá arguir ou 

utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, remoção, reopção de vaga, redução de 

carga horária ou alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no 

ambiente de trabalho para o desempenho das atribuições da função. 

3.9 Na inexistência de candidatos(as) inscritos(as), aprovados(as) ou habilitados(as) para as vagas 

destinadas às pessoas com deficiência, serão chamados(as) os(as) demais candidatos(as) classificados(as) 

e habilitados(as), observada a ordem geral de classificação. 

 

4. DAS VAGAS PARA AFRODESCENDENTES: 
4.1 Para se inscrever como afrodescendente, o(a) candidato(a) deverá observar os procedimentos previstos 

neste Edital que lhe asseguram tratamento especial, deixando de concorrer às vagas reservadas e 

concorrendo às vagas de ampla concorrência, ao deixar de fazê-lo, perde as prerrogativas asseguradas 

neste Edital. 

4.2 O (a) candidato(a) que concorrer como afrodescendente, para garantir o direito de escolha, se obtiver 

classificação no limite de vagas e for chamado(a) para contratação, deve, neste caso, identificar-se como 

possuidor de cor preta ou parda e como pertencente à etnia negra, para tanto deverá preencher a ficha 

modelo (Anexo VI). 
4.3 Os(as) candidatos(as) que se declararem afrodescendentes, nos termos do Art. 4º da Lei Estadual 

nº14.274, de 24 de dezembro de 2003, concorrerão a todas as vagas da função, sendo-lhes reservado, o 

percentual de 10%(dez por cento) das vagas oferecidas. 

4.4 A fixação do número de vagas reservadas aos afrodescendentes e respectivo percentual far-se-á pelo 

total de vagas publicadas no edital de abertura do certame e se efetivará no processo de contratação. 

4.5 Quando o número de vagas reservadas aos  afrodescendentes  resultarem  fração, arredondar-se-á 

para o número inteiro imediatamente  superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), 

ou para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5(zero vírgula cinco). 

4.6 O(a) candidato(a) afrodescendente participará do PSS -2021 em condições iguais com os demais. 
4.7 O percentual de vagas para os afrodescendentes será observado ao longo do período de validade do 
PSS-2021, inclusive em relação às vagas que surgirem ou forem ampliadas. 

4.8 O(a) candidato(a) que for contratado na condição de afrodescendente não pode arguir ou utilizar essa 

condição para pleitear ou justificar mudança de função, remoção, reopção de vaga, redução de carga 

horária ou alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente 

de trabalho para o desempenho das atribuições da função. 

4.9 Na inexistência de candidatos(as) inscritos(as), aprovados ou habilitados para as vagas destinadas para 

afrodescendentes, serão chamados os demais candidatos classificados e habilitados, observada a ordem 

geral de classificação. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 O(a) candidato(a) pode se inscrever EM APENAS UM CARGO. 
5.2 A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, a ciência e aceitação tácita pelo candidato das 

condições estabelecidas neste edital e em editais complementares ou de retificações. Antes de efetuar a 

inscrição, é de responsabilidade do candidato conhecer todas as determinações referentes ao Processo 

Seletivo para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas, 

documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da nomeação se aprovado e 

convocado. 

5.3 As inscrições ocorrerão exclusivamente pelo site da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente 

de Clevelândia - FAMA no endereço eletrônico, na internet www.fama.pr.edu.br gratuitamente, no período 

compreendido entre as 14 horas do dia 20/09/2021 até as 23 horas do dia 05/10/2021, 

ININTERRUPTAMENTE. 
5.4 Preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, no site da Faculdade Municipal de Educação e 

Meio Ambiente – FAMA no endereço www.famapr.edu.br, acessar a página correspondente ao PROCESSO 

SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 024/2021. 

5.5 Preencher os campos do formulário eletrônico da “Ficha de Inscrição”. A Ficha de Inscrição deverá ser 

preenchida uma ÚNICA VEZ, o preenchimento das informações é de responsabilidade do candidato. 

Confira cautelosamente as informações antes de realizar o Registro da Inscrição. 

5.6 Ao confirmar o preenchimento da inscrição será gerado um arquivo no formato PDF que pode ser salvo 

e/ou impresso. A 2ª Via da ficha de inscrição pode ser gerada a qualquer momento no site da FAMA. 

 

6. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (ANEXO II): 
6.1 A documentação para a Avaliação dos Títulos deve ser entregue, somente se APROVADO na prova 

objetiva. Na data de 13 DE OUTUBRO DE 2021. Na Secretaria da Faculdade Municipal de Educação e 
Meio Ambiente – FAMA. No horário das 13h00min às 22h30min. 
 
 
7.  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (ANEXO III). 

a) A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões, de múltipla escolha,      das quais, 15 

(quinze) questões são específicas de cada cargo, 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa, 5 (cinco) de 

Matemática, 5 (cinco) de Conhecimentos Gerais. 

b) As questões terão 5 (cinco) alternativas das quais, somente uma será a correta que deverá ser 

assinalada no cartão resposta. 

 

8. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS 
A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021, DAS 13H30MIN. ÀS 

17H30MIN. NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE - 

FAMA, SITUADA À RUA CORONEL MANOEL FERREIRA BELO, Nº 270, CENTRO, CLEVELÂNDIA/PR, EM 

CASO DE NECESSIDADE A COMISSÃO INDICARÁ OUTRO LOCAL.  

8.1 Os portões serão abertos às 12h45min. e os candidatos devem comparecer com antecedência mínima de 

15 (quinze) minutos, munidos de comprovante de inscrição, de documento de identificação e de caneta 

esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta azul ou preta. Os portões serão fechados às 

13h20min. não sendo permitido o ingresso de candidatos após esse horário. Por oportuno, lembramos que 

NÃO será permitida a realização de consulta em qualquer material. 

8.2  Durante o período de realização da prova não será permitido o porte ou utilização de aparelhos 

eletrônicos, o uso de óculos escuros, chapéu, boné, protetores auriculares, gorro ou quaisquer outros 

equipamentos ou acessórios que, a juízo da coordenação, possam comprometer a segurança do certame. 

8.3 O candidato somente poderá se retirar do local após uma hora do início das provas, sendo que os 

cadernos serão recolhidos, podendo apenas retirar o gabarito rascunho.  

 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a ordem dos seguintes critérios: 

a) A idade mais elevada; 

b) O número de prole. 

 

10.  DOS RECURSOS 
10.1 Serão admitidos recursos a serem interpostos respeitados os prazos referidos 

no cronograma, constante no (Anexo V) deste edital. 

10.2 Caberão recursos somente dos itens abaixo: 

             a) da divulgação da Homologação das Inscrições; 

             b) da divulgação do Resultado/Classificação Final. 

10.3 Não será admitido recurso interposto por outra pessoa que não seja o candidato inscrito neste 

processo seletivo. 

10.4 Para recorrer, o candidato deverá protocolar junto a Faculdade Municipal de Educação e Meio 

Ambiente-FAMA, a rua Coronel Manoel Ferreira Bello, nº 270, Centro, Clevelândia/PR. Em horário das 

13h00min às 22h30min.conforme modelo que consta no Anexo V deste Edital. 

10.5 O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado. 

10.6 Os recursos protocolados que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão 

apreciados. 

10.7 Admitir-se-á recurso por candidato ao Resultado Final somente se o mesmo for referente à 

classificação do candidato que está protocolado o respectivo recurso. 

10.8 Não serão aceitos recursos por correspondência (SEDEX, Aviso de Recebimento (AR), telegrama, fac-

símile, telex, via SAC, via telefone, ou outro meio que não seja o estabelecido neste Edital). 

10.9 Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 

10.9.1 Em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 

10.9.2 Fora do prazo estabelecido; 

10.9.3 Sem fundamentação lógica e consistente; 

10.9.4 Com argumentação idêntica a outros recursos; 

10.9.5 Não serão aceitos revisão de recurso, recurso do recurso. 

10.9.6  A comissão do Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 
11. DA DESCLASSIFICAÇÃO 
11.1 O candidato será desclassificado do processo seletivo se: 

11.1.1 Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

11.1.2 Não apresentar no ato da inscrição toda a documentação exigida neste Edital; 

11.1.3 Não atender às determinações deste Edital e de seus atos complementares; 

11.1.4 Quando, após sua convocação para admissão, não comparecer ao local no prazo designado. 

 

12. DA CLASSIFICAÇÃO E MÉDIA FINAL  
12.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem descrecente da média final, observada a 

seguinte ponderação: 

a) da prova objetiva de caráter eliminatória: peso 5,0; 
b) da prova de títulos: peso 5,0; 
c) O candidato será eliminado, caso zerar em uma das provas objetivas, sendo elas: Língua 

Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. 

12.2 O cálculo da nota final do certame será objeto da soma das notas da prova objetiva e da prova de títulos. 

 

13. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
13.1 A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME SERÁ PUBLICADA NO DIA 19/10/2021 A 
PARTIR DAS 17H, NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: www.famapr.edu.br e www.clevelandia.pr.gov.br. 

 

14.DA CONTRATAÇÃO DOS(AS) CANDIDATOS(AS) APROVADOS(AS): 
14.1 A aprovação do candidato no PSS-2021 gera mera expectativa de direito à contratação, a qual fica 

terminantemente condicionada à autorização contratual por parte da Prefeitura Municipal de Clevelândia, 

levando em consideração a necessidade e o impacto financeiro da contratação, bem como índice de 

pessoal, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade. 

14.2 Cabe ao(a) candidato(a) atender, sob pena da perda da vaga, até à data da contratação, as exigências 

previstas neste Edital, bem como cumprir os requisitos constantes do edital de convocação. 

14.2.1 Sendo verificada a inexatidão de declarações ou irregularidade na documentação em qualquer etapa 

do processo, o(a) candidato(a) será eliminado, sem prejuízo das sanções penais. 

14.2.2 Caso a irregularidade seja constatada após a contratação do(a) candidato(a), o contrato será 

rescindido nos termos da legislação em vigor. 

14.2.3 São contratados(as) apenas os(as) candidatos(as) que não acumulem cargos públicos, em face do 

art.37, inciso XVI, da Constituição Federal ou de  Legislação Estadual e Municipal pertinente. 

14.2.4 Os custos com exames de laboratório necessários à inspeção médica oficial, previstos em edital 

próprio, correm a expensas do(a) candidato(a). 

 

15. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO 
a) Uma Foto 3X4; 

b) Cópia frente e verso da Carteira de Identidade(RG); 

c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Cópia do Título de Eleitor;  

e) Declaração de Pessoa com Necessidades Especiais; 

f) Declaração de Afrodescendente; 

g) Carteira de Trabalho; 

h) Cópia do último comprovante de votação, ou certidão de quitação eleitoral, disponível em 

www.tse.gov.br;  

i) Cópia do certificado de reservista, certificado de isenção, ou do certificado de dispensa de incorporação, 

para candidatos do sexo masculino;  

j) Documentos específicos para o cargo, conforme o anexo IV. 

 
16. DO PRAZO DE VALIDADE: 
16.1 A validade do PSS-2021  é de um (1) ano após a ocorrência da publicação da portaria de homologação 

dos resultados no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, ou em 

caso de oportunidade e conveniência da administração pública, ou mesmo ser rescindido a qualquer tempo 

justificado. 

 

17.DO REGIME JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO: 
17.1 O regime jurídico para a contratação se dá sob a forma de Contrato de Regime Especial(CRES). 

17.2 Além dos requisitos básicos  previstos  para a  convocação  nos  termos deste Edital, o edital de 

convocação pode fixar outros previstos em lei ou regulamentos. 

 

18. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO: 
18.1 Ao  realizar  a  inscrição, o  candidato  aceita  as  normas  deste  Edital,  as normas estabelecidas pela  

Prefeitura Municipal de Clevelândia para  o PSS-2021 e  a Legislação  Municipal, Estadual  e Federal. 

18.2 É de responsabilidade do(a) candidato(a), durante a realização e a validade do PSS-2021, manter 

atualizado o seu endereço junto ao Departamento de RH da Prefeitura Municipal de Clevelândia. 

 

19.DOS CASOS OMISSOS: 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, nomeados pelo Decreto Nº 

237/2021 de 16 de setembro de 2021. 
Publique-se e cumpra-se. 

 

 
 
   

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE 
SETEMBRO DE 2021. 

 
 
 
 
 
 
______________________               ________________________________ 
      Rafaela Martins Losi                             Elair Assunta Artusi Meyer 
        Prefeita Municipal                       Presidente da Comissão do Teste PSS 
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ANEXO I    
 
 

 CRONOGRAMA  
 

ATIVIDADE DATA 
Publicação do Edital 20/09/2021 

                 Período de inscrição 20/09/21 a 05/10/21 
Homologação das inscrições 06/10/21 – 17h. 

Período de interposição de recurso 07/10/21 – 17h. 
Data da prova                  09/10/21 – 13h30min 

Divulgação de gabarito 09/10/21 
Divulgação da classificação dos candidatos 10/10/21 – 17h. 

Período de interposição de recurso 11/10/21 – 17h. 
Entrega da documentação para a avaliação de títulos 13/10/21 

Homologação e resultado final dos candidatos 
aprovados 

16/10/21 

Período de interposição de recurso 18/10/21 
Divulgação da classificação final 19/10/21 – 17h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

EDITAL Nº 024/2021 
 

ANEXO II   
 

 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS 
 

EXIGÊNCIA MÍNIMA TÍTULOS MÁXIMO DE PONTOS 
 
 
 
 

Ensino Fundamental Anos 
Iniciais 

 
 
 

Comprovante de Conclusão Ensino 
Fundamental 

 
0,5 

Comprovante Conclusão Ensino 
Médio 

 
0,5 

 
Diploma de Ensino Superior 

 
1,0 

Tempo de Serviço: 0,5 por ano 
trabalhado 

 
3,0 

 
 
 
 
 
Ensino Médio 
 
 
 
 

 
Curso Técnico  

 
0,5 

 
Diploma de Ensino Superior 

 
1,0 

 

 
Certificado de Pós -Graduação 

 
0,5 

Tempo de Serviço: 0,5 por ano 
trabalhado 

 
3,0 

Ensino Fundamental Técnico 
em Enfermagem 

Comprovante Conclusão       Ensino 
Médio  

0,5 

Diploma de Ensino Superior 0,5 
Certificado de Pós -Graduação 1,0 
Tempo de Serviço: 0,5 por ano   
trabalhado 

3,0 

Ensino Médio 
Técnico de Higiene Dental 
 
  
 

 

Diploma de Ensino Superior 
 

1,0 

 
Certificado de Pós -Graduação 

1,0 

Tempo de Serviço: 0,5 por ano   
trabalhado 

3,0 

Ensino Superior  
Certificado de Pós -Graduação 

 
1,0 

 
Mestrado 

 
1,0 

Tempo de Serviço: 0,5 por ano 
trabalhado 

 
3,0 
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ANEXO III  
 

1. CONTÉUDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA  PARA OS CARGOS DE NÍVEL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL  

 
1.1  LÍNGUA PORTUGUESA 
Compreensão e interpretação de textos; Norma culta: ortografia, acentuação, emprego do sinal indicativo de 
crase. Pontuação. Formação de palavras, prefixo, sufixo, classes de palavras, regência, concordância 
nominal e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de colocação. Emprego de tempos e modos dos verbos 
em português. Fonologia: conceitos básicos, classificação dos fonemas, sílabas, encontros vocálicos, 
encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica. 
 
1.2  MATEMÁTICA 
Raciocínio lógico matemático. Conjuntos. Sistema de numeração decimal. Números racionais. Medida de 
tempo. Operações Fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de Problemas. 
Regra de três simples e porcentagem. 

 
1.3  CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo; Aspectos geográficos, históricos e políticos do Brasil, do 
Paraná e do Município de Clevelândia; Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Meio ambiente. 
 
2. CONTÉUDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA  PARA OS CARGOS DE NÍVEL  MÉDIO  
 
2.1 LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, 
ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e gêneros textuais: 
narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz, anúncio, artigo 
de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura textual: progressão temática, parágrafo, 
frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e coerência. Variedade linguística, formalidade e 
informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. Norma culta: ortografia, 
acentuação, emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Formação de palavras, prefixo, sufixo, 
classes de palavras, regência, concordância nominal e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de 
colocação. Produção textual. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos. Emprego 
de tempos e modos dos verbos em português. Fonologia: conceitos básicos, classificação dos fonemas, 
sílabas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica. Morfologia: 
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. Termos da oração. Processos de 
coordenação e subordinação. Transitividade e regência de nomes e verbos. Padrões gerais de colocação 
pronominal no português. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, 
paralelismo. 
 
2.2 MATEMÁTICA 
Raciocínio lógico. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações fundamentais: 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Resolução de problemas. Regra de três simples e porcentagem. 
Geometria básica. Sistema monetário brasileiro. Juros e descontos. Noções de lógica. Sistema de  medidas: 
comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. Fundamentos de Estatística e Probabilidade. 
 
2.3 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo; Aspectos geográficos, históricos, políticos, científicos e 
estatísticos do Brasil, do Paraná e do Município de Clevelândia; Símbolos nacionais, estaduais e 
municipais. Meio Ambiente. 
 
3. CONTÉUDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA  PARA OS CARGOS DE  NÍVEL SUPERIOR  
3.1. LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, 
ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e gêneros textuais: 
narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz, anúncio, artigo 

de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura textual: progressão temática, parágrafo, 
frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e coerência. Variedade linguística, formalidade e 
informalidade, formas de tratamento, propriedade lexical, adequação comunicativa. Norma culta: ortografia, 
acentuação, emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Formação de palavras, prefixo, sufixo, 
classes de palavras, regência, concordância nominal e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de 
colocação. Produção textual. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos. Emprego 
de tempos e modos dos verbos em português. Fonologia: conceitos básicos, classificação dos fonemas, 
sílabas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica. Morfologia: 
reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. Termos da oração. Processos de 
coordenação e subordinação. Transitividade e regência de nomes e verbos. Padrões gerais de colocação 
pronominal no português. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, 
paralelismo.  
 
3.2 MATEMÁTICA  
Raciocínio Lógico. Conjuntos: relações de pertinência, inclusão, igualdade e operações. Razão e 
Proporção. Geometria Plana e Espacial. Regra de três simples e composta. Porcentagem e Juros Simples. 
Sistema Lineares. Progressão Aritmética e Geométrica. Análise Combinatória e Probabilidade. Estatística: 
média, moda e mediana. Trigonometria no Triângulo Retângulo. 

 
3.3 CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
Fatos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo; Aspectos geográficos, históricos, políticos, científicos e 
estatísticos do Brasil, do Paraná e do Município de Clevelândia; Símbolos nacionais, estaduais e 
municipais; Cultura e sociedade brasileira; Meio Ambiente. 
 

 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
4.1.CONTÉUDOS PROGRAMÁTICOS DA PROVA OBJETIVA   
 
4.2 JARDINEIRO DE PRAÇAS E JARDINS 
Noções básicas irrigação. Tipos de adubação. Meios de combate de plantas daninhas, pragas e doenças. 
Conhecimentos sobre sementes e propagação vegetativa: aspectos práticos. Viveiros: preparo de 
substratos e tipos de recipientes. Métodos para fertilidade do solo. Técnicas e ferramentas utilizadas em 
jardinagem. Práticas de implantação e manutenção de jardins, gramados e áreas verdes. Tipos de podas. 
Conhecimentos de espécies vegetais. Noções sobre as tipologias das flores. Métodos para realização de 
enxertos. Equipamento de Proteção Individual para jardinagem. 

 
4.3  SERVIÇOS GERAIS 
Serviços de limpeza e varrição. Sistemas e produtos de limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a 
segurança e higiene. Normas de segurança. Noções gerais de organização e o uso correto do material de 
limpeza e seu armazenamento em local próprio e adequado. Relações interpessoais. Postura e atendimento 
ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho.  
 
4.4  MOTORISTA DE CARRO PEQUENO 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de 
mecânica (veículos pequenos). Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasileiro. 
Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e conduta. Habilitação. Direção defensiva e 
preventiva. Sinalização de trânsito. Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndios. 
Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
4.5  MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de 
mecânica (veículos pequenos, vans e ambulâncias). Conservação e manutenção de veículos. Novo código 
de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e conduta. Habilitação. Direção 
defensiva e preventiva. Sinalização de trânsito. Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate a 
incêndios.  Atendimento a acidentes de trânsito. Noções de como garantir a prestação qualitativa dos 
serviços de condução de ambulâncias com pessoas vítimas em acidentes diversos; conhecimento do 
veículo e como acionar os comandos e condução no trajeto indicado segundo as regras de trânsito; Noções 

de recepção de doentes e participação, junto aos responsáveis, pela acomodação em maca; noções de 
primeiros socorros. 

 
4.6  MOTORISTA DE CAMINHÃO/ÔNIBUS 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de 
mecânica (Caminhões e ônibus). Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito 
brasileiro. Infrações e penalidades. Normas gerais de circulação e conduta. Habilitação. Direção defensiva e 
preventiva. Sinalização de trânsito. Noções de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndios. 
Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
 
4.7  MÃE SOCIAL 
Noções de Apoio às funções da Mãe Social. Cuidados com moradia (organização limpeza do ambiente e 
preparação dos alimentos, dentre outros). Lei Maria da Penha. Direitos Humanos. Violência a crianças e 
adolescentes. Noções sobre Educação popular. Concepções de Infância: a importância do brincar. ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Normas de comportamento em serviço público; planejamento e 
organização do trabalho; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de ética e cidadania. Noções 
básicas de meio ambiente: controle do uso e da qualidade da água, tratamento do lixo, controle de insetos e 
roedores. Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho. Noções básicas de segurança no 
trabalho; manuseio e utilização de ferramentas, produtos e materiais de trabalho. Relações humanas no 
trabalho.  
 
4.8  PEDREIRO 
Conhecimentos sobre equipamentos e materiais de trabalho. Noções de fundações e estruturas de 
alvenaria. Racionalização do trabalho. Seleção e organização das atividades: ergonomia aplicada ao 
trabalho. As técnicas de uso, limpeza, conservação, utilização e guarda dos materiais, equipamentos. 
Cumprimento das normas fixadas pela segurança do trabalho. Primeiros socorros. Responsabilidade dos 
profissionais na obra. Nivelamento, Alinhamento, Esquadro, Prumada, Unidades de medida. Argamassa, 
concreto, Traços. Leitura e interpretação de projetos, plantas, corte. Tipos de materiais de construção, 
aglomerantes, cuidados quanto ao estoque de cimento, tipos de tijolos. Ferramentas: Colher de pedreiro, 
Alicate, alavanca, bandeja, tesoura, etc. Locação da Obra: Referência do lote no terreno, locação dos 
alinhamentos, esquadro, gabaritos com cavaletes, gabarito continuo, gabarito completo. Escavação da obra: 
Escavação com valas, escavação com furos. Fundação: Fundação em estaca broca, viga baldrame, 
construção da camada de concreto magro, construção de sapatas corridas, construção de fundação em 
alvenaria de pedra, etc. Parede: Alvenaria de bloco cerâmico, alinhamento da fiada, cantos de parede, 
encontro de paredes, cruzamento de paredes. Acabamentos: Revestimento, reboco, arestamento, 
pavimentação, contra piso em solo cimento. 
 
4.9  ELETRICISTA 
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos utilizados na 
atividade de eletricista. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos e materiais: 
conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos elétricos. Noções de Segurança 
do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança: conceito e equipamentos. 
Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. Primeiros socorros: papel do socorrista. 
 
4.10 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Legislação de Trânsito em geral e Código de Trânsito Brasileiro; Noções do funcionamento do veículo; 
Noções de Mecânica; Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramentas de mecânico: conhecimento e 
aplicação; Ética profissional e Noções Básicas de Primeiros Socorros; Noções básicas de meio ambiente: 
controle do uso e da qualidade da água, tratamento do lixo, controle de insetos e roedores. Noções básicas 
de limpeza e higiene nos veículos e garagens; Noções básicas de segurança no trabalho; manuseio e 
utilização de ferramentas, produtos e materiais de trabalho. Relações humanas no trabalho.  
 
 
4.11 OPERADOR DE MÁQUINA PESADA 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e 
manutenção de máquinas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, 
suspensão, freios, direção e transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. 
Ferramentas de mecânico: conhecimento e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e 

penalidades, normas gerais de circulação e conduta, habilitação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva 
e preventiva. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. Atendimento a acidentes de trânsito. 
Respeito ao meio ambiente. 
 
4.12 MESTRE DE OBRAS 
Conhecimentos na execução de serviços de manutenção e construções de alvenaria, concreto e outros 
materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos, etc., revestindo paredes, tetos e lajes, bem como 
dando acabamento final exigido pelo trabalho. Orientar os ajudantes na preparação do material a ser 
utilizado. Identificar e utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamento de proteção 
coletiva (EPC), Normas para Construção de Edificações (Residenciais Multifamiliares e suas alterações); 
Vistoria e elaboração de relatórios e pareceres; Controle e fiscalização de obras; Normas reguladoras da 
Produção e Destinação de entulhos; Legislação ambiental e urbanística; outras noções relativas as 
atribuições do cargo. 
  
4.13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Noções de Administração de Recursos Materiais; Gestão de estoques; Modalidades de compra; Cadastro 
de fornecedores; Compras no setor público; Recebimento e armazenagem; Critérios e técnicas de 
armazenagem. Características da Redação Oficial. Emprego de Pronomes de Tratamento. Memorando. 
Ata. Atestado. Declaração. Parecer. Relatório. Requerimentos. Confecção dos Atos Administrativos. 
Diagramação. Conhecimentos sobre Princípios Básicos de Informática; Elaboração de Tabelas e Gráficos; 
Noções gerais de utilização do Internet Explorer e suas ferramentas. Noções de cidadania, meio ambiente 
(ecologia), Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, símbolos nacionais. Noções de Crimes contra a 
Administração Pública.  

 
4.14 AGENTE ADMINISTRATIVO  
Redação Oficial: ofícios, comunicações internas, cartas, requerimentos, protocolo, expedição e distribuição 
de correspondência. Noções básicas de relações humanas. Noções de controle de materiais, organização 
de arquivos. Noções básicas de atendimento ao público. Noções de recebimento e transmissão de 
informações. Noções básicas de informática: editores de texto (Word) e planilhas eletrônicas (Excel). Ética 
profissional, Relações interpessoais, Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e 
finalidade. Funções administrativas: planejamento, organização, controle e direção. Rotinas administrativas: 
técnicas de arquivo e protocolo. Racionalização do trabalho. Higiene e segurança do trabalho: conceito, 
importância, condições do trabalho. Técnicas administrativas e organizacionais. Motivação. Comunicação. 
Etiqueta no trabalho. Comunicação interpessoal. Atendimento ao público. Qualidade no atendimento. 
Qualidade de vida no trabalho.  
 
 
4.15 TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Fundamentos de enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética profissional. Noções de farmacologia. 
Admissão, transferência, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames 
complementares. Prontuário médico, anotações e registros. Centro cirúrgico, central de material e 
esterilização. Sinais vitais. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Assepsia da unidade e do paciente. 
Medidas de conforto. Higiene corporal. Assistência de enfermagem nas eliminações. Assistência de 
enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo após a morte. Medidas terapêuticas. 
Tratamento por via respiratória. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. Noções de primeiros 
socorros. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: poli traumatismo, procedimentos em 
parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo 
do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia 
digestiva, intoxicação exógena. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. Tratamento e assistência 
em: clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. Ações básicas em saúde pública: imunização 
e vigilância epidemiológica. Humanização da Assistência. Verificação de sinais vitais: Temperatura, Pulso, 
Respiração, Pressão Arterial; IRA: Diagnóstico, Caracterização, Procedimento, Classificação; Assistência 
Materno Infantil; Esterilização; Cuidados Gerais no Pré e Pós-Operatório; Assistência Clínica e Obstétrica e 
cuidados gerais de enfermagem.  
 
4.16 TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Rotina de trabalho do recepcionista em saúde. Sistemas de administração de materiais de consultório 
dentário. Noções básicas de instrumentos e equipamentos de consultórios dentários. Técnicas de recepção 
e de instrumentação. Educação em saúde. Medidas de biossegurança na prática odontológica. Técnicas de 

trabalho em clínica odontológica. Noções de prevenção de doenças bucais. Anatomia bucal. Agendamento. 
Controle de horários de pacientes. Atendimento telefônico. Biossegurança: controle de infecção cruzada na 
prática odontológica; antissepsia e assepsia no consultório odontológico; esterilização e desinfecção no 
consultório odontológico; Esterilização e desinfecção; riscos ocupacionais e sua prevenção. Manipulação de 
Materiais, equipamento e instrumental odontológico: Principais materiais e peças de instrumental 
odontológico e sua utilização; Controle de estoque e abastecimento da clinica; Lubrificação do equipamento; 
Cuidados com substancias tóxicas. Técnicas auxiliares em Odontologia: Técnicas de trabalho a 4 e a 6 
mãos; técnicas de manipulação de instrumental odontológico; Preparo de amalgama e resina composta; 
Preparação de bandejas clinicas; Procedimentos para revelação e arquivamento de radiografias; 
Preenchimento de fichas clinicas; Nomenclatura de dentes superfícies dentárias; Preparo do paciente para 
a consulta. 
 
4.17 ASSISTENTE TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR 
Administração Pública: espécies, formas e características. Princípios da Administração Pública. O servidor 
público e a Constituição Federal de 1988. Serviço público: conceito e natureza; modalidades e formas de 
prestação. Regime jurídico da licitação e dos contratos. Administração: análise da legislação; 
obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação de licitação; procedimentos, anulação e revogação; 
modalidades de licitação. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; 
seus efeitos na prestação dos serviços públicos; conceito; Responsabilidade Civil da Administração. Atos e 
fatos administrativos: conceito, classificação e diferença entre ato e fato. administrativo. Receitas e 
Despesas – conceitos; Tratamento do Patrimônio Líquido. Demonstrações Contábeis Obrigatórias. 
Conceitos, Composição, Forma de Evidenciação, Importância, Finalidade, Estrutura e Forma de 
Apresentação. Orçamento público: o orçamento na Constituição Federal de 1988, os Princípios 
Orçamentários, o Orçamento-programa, o Processo Orçamentário, a Execução Orçamentária, a Avaliação 
Orçamentária; Receita pública: Conceito, Receita Orçamentária. 
 
4.18 ODONTÓLOGO(A) 
Anatomia e escultura dental. Aparelhos ortodônticos. Materiais odontológicos. Materiais e técnicas de 
moldagem e modelagem. Materiais restauradores e protéticos estéticos. Equipamento e instrumental 
protético. Noções básicas de oclusão dentária. Aspectos relativos à atuação profissional. Princípios do 
Sistema Único de Saúde. Semiologia e tratamento da cárie dentária e doenças periodontais. Semiologia e 
tratamento das afecções do tecido mole. Semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. 
Semiologia e tratamento das afecções pulpares. Radiologia odontológica: técnica e interpretação 
radiográfica. Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes 
anestésicos. Dentística operatória restauradora: preparo cavitário; Tratamento Restaurador Atraumático 
(ART); adequação do meio bucal e proteção do complexo dentina polpa. Materiais dentários forradores e 
restauradores. Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor: 
indicações e contraindicações, exodontias, cuidados pré e pós-operatórios. Princípios de traumatologia do 
sistema estomatognático: urgências e emergências em odontologia. Oclusão: noções gerais, prevenção de 
más oclusões. Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos de prevenção da cárie 
dentária e das doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis de prevenção e aplicação. 
Biossegurança e ergonomia. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle Social do 
SUS. Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Constituição Federal de 1988 nos artigos 
194 e 200. Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.80/1990, Lei 8.142/1990. Decreto Presidencial 7.508, de 28 de 
junho de 2011. Determinantes sociais da saúde. Sistemas de Informação em saúde. 
 
4.19 ENFERMEIRO(A) 
Enfermagem na Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam a Estratégia de 
Saúde da Família; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei Orgânica da Saúde; 
Práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde. Pessoas com necessidades especiais. 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Ações de 
enfermagem na Atenção Básica Diabetes, Hipertensão Arterial, Prevenção de Câncer de Mama e Cérvico-
Uterino. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Estratégia Saúde da Família. Abordagem do processo 
saúde-doença das famílias e do coletivo. Gerenciamento da Assistência de Enfermagem; Gerenciamento 
dos Serviços de Saúde; Saúde Coletiva/Epidemiologia; Vigilância Epidemiológica; Vigilância em Saúde e 
Vigilância Sanitária, Modelos Assistenciais em Saúde; SUS; Educação, comunicação e práticas 
pedagógicas em Saúde Coletiva; Programas de atenção à saúde dos diversos grupos: criança, adolescente, 
mulher, adulto, idoso e trabalhador. Programa Nacional de Imunização: esquema vacinal do Ministério da 
Saúde; rede de frio; vias e formas de administração e validade; Atuação do Enfermeiro no rompimento do 

ciclo de transmissão de doenças, biossegurança, processamento de artigos e superfícies. Atuação do 
Enfermeiro nas urgências e emergências. Saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia 
da Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem (NANDA). Assistência de enfermagem a 
pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. Assistência de Enfermagem a 
pacientes com lesões por queimaduras. Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Planejamento 
e promoção do ensino de autocuidado ao paciente. Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 
Abortamento; gravidez ectópica; Mecanismo do parto; Assistência ao parto normal; Fases clínicas do parto. 
19. ENFERMEIRO CAPS A assistência integral à saúde mental; Enfermagem em Saúde Mental. 
Assistência Psiquiátrica. Conhecimentos das portarias do Ministério da Saúde relacionadas ao CAPS, 
Portaria nº 336 de 2002 e Portaria nº 3088 de 2013.Gerenciamento dos serviços de Enfermagem. Processo 
de trabalho em Enfermagem. Conduta profissional segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do 
trabalhador. Doenças ocupacionais. Biossegurança. A vigilância epidemiológica no contexto da 
Enfermagem. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de 
Enfermagem com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem" 
(NANDA), Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem 
(NOC), documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de Enfermagem 
relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem a adultos e idosos com alterações 
clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas básicas utilizando o processo de 
Enfermagem. Modelos de intervenção na saúde da população idosa. Assistência de Enfermagem a 
pacientes com 45 doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e imunodeficiência. Planejamento da 
assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, 
respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculo-esquelético. Assistência de Enfermagem em 
doenças infecciosas. Assistência de Enfermagem na função imunológica. Enfermagem no programa de 
assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de autocuidado ao cliente. Ética e Legislação 
Profissional. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema 
Único de Saúde (SUS), princípios, diretrizes e arcabouço legal. Controle Social do SUS.  
 
4.20 PSICÓLOGO(A) 
Saúde mental: conceito de normal e patológico. Contribuições da Psiquiatria, Psicologia e Psicanálise. 
Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e dinâmicos das neuroses e perversões na 
clínica com crianças, adolescentes e adultos. Psicodiagnóstico: a função do diagnóstico, instrumentos 
disponíveis e suas aplicabilidades (entrevistas, testes), diagnóstico diferencial. Modalidades de tratamento 
com crianças, adolescentes e adultos: intervenções individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia 
de grupo, grupos operativos, psicoterapia individual, atendimento à família. Abordagem psicanalítica do 
tratamento individual e grupal. Políticas de Saúde (SUS) e propostas para a saúde mental. Ética 
profissional. Psicologia do desenvolvimento humano. Métodos de pesquisa em Psicologia  
 
4.21 ASSISTENTE SOCIAL  
O Serviço Social, as políticas sociais e as políticas públicas e setoriais. A história do Serviço Social e o 
projeto éticopolítico. O Serviço Social na contemporaneidade. A ética profissional e a relação com a 
instituição, o usuário e os profissionais. O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Controle social, gestão, 
orçamento e financiamento da Saúde. Programas e projetos socioassistenciais do Ministério do 
Desenvolvimento Social - Política Nacional de Assistência Social (PNAS); Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS); Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); Programa de Atenção Integrada à 
Família – PAEF e PAEFI, CREAS; Conselho de Ass. Social e a Participação Popular, LOAS, BPC 
(Benefício de Prestação Continuada) NOB – SUAS. Políticas de seguridade social no Brasil. Avaliação de 
projetos e programas. Questão social e Serviço Social: debate contemporâneo. Fundamentos do Serviço 
Social. A práxis profissional: relação teórico-prática. Serviço Social e família. Instrumentalidade do Serviço 
Social; atendimento individual; o trabalho com grupos, comunidades, movimentos sociais. O cotidiano como 
categoria de investigação. Atribuições privativas e competências do assistente social. Planejamento e 
pesquisa. Projeto éticopolítico-profissional. Código de ética profissional do assistente social. Política 
Nacional do Idoso (PNI). Estatuto do idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Maria da Penha. Lei 
Orgânica da Assistência Social. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Evolução histórica da 
organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS); 
Determinantes sociais da saúde. Sistemas de Informação em saúde.  
 
4.22 MÉDICO VETERINÁRIO 
Vigilância Sanitária. Epidemiologia Geral. Vigilância Epidemiológica. Vigilância Ambiental. Zoonoses e 
Saúde Pública. Higiene e proteção dos alimentos: cuidados higiênicos–sanitários na obtenção e 

beneficiamento de produto de origem animal, flora microbiana patogênica e alterações. Legislação (Federal 
e Estadual) no julgamento tecnológico e sanitário: classificação e funcionamento dos estabelecimentos. 
Ética e Legislação profissional. Fisiologia Veterinária - Funções vegetativas: sangue e coagulação; 
circulação sanguínea, respiração. Funções de relação: sistema nervoso central e sistema nervoso 
autônomo. Microbiologia veterinária: morfologia, citologia, fisiologia, genética e ecologia geral de bactérias, 
fungos e vírus. Parasitologia veterinária; Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de vigilância 
epidemiológica e de controle (doenças de interesse para a saúde pública). Produtos veterinários: medidas e 
orientações para o uso responsável (antimicrobianos, endectocidas e inseticidas para grandes e pequenos 
animais). Higiene veterinária e inspeção sanitária de produtos de origem animal: condições de transporte, 
abate sanitário, tecnologia, processamento, inspeção, fiscalização e comercialização. Vigilância Sanitária no 
comércio de alimentos de origem animal: doenças transmitidas por alimentos de origem animal, controle 
físico-químico e microbiológico de alimentos de origem animal, fiscalização. Doenças de notificação 
obrigatória no MAPA. Bioclimatologia animal.  
 
4.23 TÉCNICO DESPORTIVO 
O profissional de Educação Física e o PSF. O profissional de Educação Física e o NASF. Programas de 
intervenção em atividade física e saúde no Brasil e no mundo. Epidemiologia da atividade física. Métodos 
de medida da atividade física. Crescimento e desenvolvimento humano. Fisiologia do exercício. 
Cinesiologia. Cineantropometria. Análise de dados em atividade física e saúde. Baterias de testes. 
Exercícios resistidos para a saúde e desempenho. Metodologia do treinamento desportivo; Aptidão física: 
conceitos, componentes básicos e as possíveis causas e consequências. O esforço, intensidade e 
frequência nos exercícios. Esporte adaptado. Socorros de urgência aplicados à Educação Física.  
 
4.24 PROFESSOR(A) 
Educação, Escola, Professores e Comunidade. Papel da Didática na Formação de Educadores. A Revisão 
da Didática. O Processo de Ensino. Os Componentes do Processo Didático: Ensino e Aprendizagem. 
Tendências Pedagógicas no Brasil e a Didática. Aspectos Fundamentais da Pedagogia. Didática e 
Metodologia. O Relacionamento na Sala de Aula. O Processo de Ensinar e Aprender. O Compromisso 
Social e Ético dos professores. O Currículo e seu Planejamento. O Projeto Pedagógico da Escola. O Plano 
de Ensino e o Plano de Aula. Relações Professor-Aluno. A atuação do Professor como incentivador e 
aspectos socioemocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os Conteúdos de 
Ensino; A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Funções da Avaliação; Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; Do Ensino Fundamental; Da 
Educação de Jovens e Adultos; Da Educação Especial. A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. Temas contemporâneos: bullying, o papel da escola, a escolha da profissão. Teorias do 
currículo. Acesso, permanência com sucesso do aluno na escola. Gestão da aprendizagem. Planejamento e 
gestão educacional. Avaliação institucional, de desempenho e de aprendizagem. O Professor: formação e 
profissão. Concepção de desenvolvimento humano: apropriação do conhecimento na psicologia histórico-
cultural. A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Objetivos da Educação Infantil. A 
criança na educação infantil e suas linguagens. Atendimento à criança na educação infantil provinda de 
ambientes pouco estimuladores do seu desenvolvimento cultural. Atividade de estimulação para a leitura na 
educação infantil. A educação artística a serviço da criatividade infantil. Situações estimuladoras na área do 
pensamento operacional concreto. O desenvolvimento das percepções: o processo de formação de 
conceitos. A criança e o meio social. Ciências na Educação Infantil: importância do procedimento didático. 
Ensino e aprendizagem na Educação Infantil: finalidades, objetivos, conteúdos e metodologia. Educar, 
cuidar e acolher: função social da educação infantil. Aprendizagem da linguagem e a linguagem como 
instrumento de aprendizagem. Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o número. Avaliação da 
aprendizagem como processo contínuo e formativo. Referencial Curricular Nacional. Como trabalhar a 
harmonização na Educação Infantil. A importância do lúdico na aprendizagem.  
 
4.25 ENGENHEIRO CIVIL  
Estruturas: resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de 
estado e de influência). Dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e 
de concreto armado e protendido. Pontes. Resistência dos materiais. Fundações e Obras de Terra: 
propriedades e classificação dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, 
empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem. Barragens de terra. Fundações superficiais e 
profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico: 
escoamento em condutos forçados e com superfície livre (canais), dimensionamento. Máquinas hidráulicas, 
bombas e turbinas. Ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de 
enchente. Captação, tratamento e abastecimento de água, redes de esgotos, tratamentos de esgotos, 

tratamentos de águas residuárias, instalações prediais, sistemas de drenagem pluvial, limpeza urbana. 
Materiais de Construção, Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras: madeira, 
materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e cimento, 
agregados, tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios. Construção de edifícios, processos 
construtivos, preparo do terreno, instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações 
e fundações, formas, concretagem, alvenaria, esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas, 
impermeabilizações, instalações, pintura e limpeza da obra. Licitação, edital, projeto, especificações, 
contratos, planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento 
de recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, diagramas de GANTT, PERT/CPM e 
NEOPERT, curva S, Código de Obras. Estradas e Transportes: estudo e planejamento de transportes, 
operação, custos e técnicas de integração modal, Normas Técnicas (rodovias e ferrovias), fases do projeto, 
escolha do traçado, projeto geométrico, topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, 
pavimentação, obras complementares, sinalização.  
4.26 ARQUITETO(A) 
História da arquitetura e do urbanismo. Patrimônio histórico e artístico. Projeto de Arquitetura: Teoria e 
prática do projeto arquitetônico, metodologia de projeto, partido arquitetônico e suas condicionantes, 
implantação e análise do terreno e do entorno, estudo de acessos, fluxos e circulações. Etapas do projeto. 
Desenvolvimento e detalhamento de projeto arquitetônico, elaboração de memorial descritivo e 
especificações técnicas. Conforto ambiental, Iluminação e ventilação natural, insolação, luminotécnica, 
conforto acústico e térmico. Projeto paisagístico. Acessibilidade em edifícios. Eficiência energética, 
conservação de energia e sustentabilidade. Norma de desempenho. Planejamento e Urbanismo: Legislação 
ambiental e urbanística. Teoria da urbanização. Histórico do planejamento urbano. Planejamento físico e 
urbano com elaboração de planos diretores e recomendações de ocupação, manutenção e uso. 
Parcelamento de solo urbano. Projeto de implantação de infraestrutura de arruamento, equipamentos 
urbanos e sinalização viária. Terraplenagem. Sistema cartográfico e geoprocessamento. Requalificação 
Urbana. Desenvolvimento Sustentável. Coordenação e Gestão de Projetos: Processo de projeto e sua 
gestão. Coordenação, gerenciamento e compatibilização de projetos arquitetônicos e complementares. 
Análise e verificação de projetos submetidos à aprovação, incluindo a emissão de pareceres técnicos. 
Licitação de Obras Públicas: Normas. Acompanhamento de obras e medição de serviços. Analise e 
gerenciamento de contratos, projetos e obras. Técnicas Construtivas e Materiais de Construção: Serviços 
preliminares. Canteiro de obras. Instalações prediais hidrossanitárias e de prevenção e combate a incêndio 
e pânico. Instalações especiais. E ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas no programa 
para esse cargo. 
4.27 ANALISTA DE SISTEMAS 
Levantamento e Análise de Requisitos com Casos Uso. Produção de Artefatos previstos nas Técnicas de 
Análise Estruturada ou Essencial. Ferramentas Case. Administração e Implementação de Bancos de Dados 
Relacional. Desenvolvimento com Linguagem PL/SQL e SQL/99. Básico de Java WEB. Inglês Técnico. 
Modelagem de dados. Lei Orgânica do Município de Diadema – SP. Lei Complementar nº 8/91 – Institui o 
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Diadema e dá Outras Providências. ABNT NBR 
ISO/IEC 29110-4-1:2020 - Engenharia de software e sistemas - Perfis de ciclo de vida para micro-
organizações (VSE) - Parte 4-1: Engenharia de software - Especificações de perfil: Grupo de perfil genérico. 
ABNT NBR ISO/IEC 27007:2018 - Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - Diretrizes para 
auditoria de sistemas de gestão da segurança da informação. ABNT NBR ISO/IEC 27004:2017 - Tecnologia 
da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — 
Monitoramento, medição, análise e avaliação. ABNTNBR ISO/IEC/IEEE 29119-1:2014 - Engenharia de 
software e sistemas — Teste de software - Parte 1: Conceitos e definições. ISO/IEC 27001:2013 - 
Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — 
Requisitos. ISO/IEC/IEEE 16326:2009 - Engenharia de sistemas e de software — Processos de ciclo de 
vida — Gerenciamento de projeto. ABNT ISO/IEC TR 24774:2010 - Engenharia de software e de sistemas 
— Gerenciamento de ciclo de vida — Orientações para descrição de processos. ABNT NBR ISO/IEC 
15939:2009 - Engenharia de sistemas e de software - Processo de medição. ABNT NBR 9611:1991 - 
Tecnologia de informação - Código Brasileiro para Intercâmbio de Informação – Padronização.          
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ANEXO V 

VAGAS ESCOLARIDADE MÍNIMA CARGO C/H SALÁRIO 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Jardineiro de praças e jardins 40 horas 1.100,00 

08+CR Ensino Fund. anos iniciais Serviços Gerais  40 horas 1.100,00 

02+CR Ensino Fund. anos iniciais Motorista de carro pequeno 40 horas 1.595,67 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Motorista - Ambulância 40 horas 1.659,50 

05+CR Ensino Fund. anos iniciais Motorista caminhão/ônibus 40 horas 1.659,50 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Mãe Social 40 horas 1.100,00 

03+CR Ensino Fund. anos iniciais Pedreiro 40 horas 1.442,83 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Eletricista 40 horas 1.799,56 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Auxiliar de manutenção e conservação 40 horas 1.799,56 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Operador de Máquina Pesad a 40 horas 2.314,60 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Mestre de Obras 40 Horas 1.558,26 

01+CR Ensino Médio Assistente Administrativo 40 horas 1.215,51 

01+CR Ensino Médio Agente Administrativo 40 horas 1.482,92 

02+CR Ensino Médio Técnico de Enfermagem 40 horas 1.413,65 

01+CR Ens.Médio/Curso Específico Técnico de Higiene Dental 40 horas 1.263,42 

01+CR Ensino Superior Assistente Técnico Nível Superior 40 horas 4.248,32 

01+CR Ensino Superior Odontólogo(a) 20 horas 3.939,17 

02+CR Ensino Superior Enfermeiro(a) 40 horas 3.056,52 

03+CR Ensino Superior Psicólogo(a) 40 horas 4.094,95 

01+CR Ensino Superior Assistente Social 40 Horas 4.039,42 

01+CR Ensino Superior Médico(a) Veterinário(a) 40 horas 4.039,42 

04+CR Ensino Superior Técnico Desportivo 20 horas 1.455,38 

15+CR Ensino Superior Professor(a) Educ. Infantil/Ensino Fund 20 horas 1.583,70 

01+CR Ensino Superior Engenheiro(a) Civil 40 horas 5.168,72 

01+CR Ensino Superior Arquiteto(a) 40 horas 5.168,72 

01+CR Ensino Superior Analista de Sistemas 40 horas 3.310,76 

61+CR _ _ _ _ 



   DIÁRIO DO SUDOESTE
                    21 de setembro de 2021Publicações legaisB6

 Edição nº 7978

 
 
 
                                        MODELO DE RECURSO 
 
 
 
NOME COMPLETO:_______________________________________________________ 
 
 
N° DA INSCRIÇÃO:_______________ R.G.:_________________C.P.F:______________ 
 
Selecione a opção de Recurso a qual está impetrando. 
( ) Homologação Preliminar das Inscrições ( ) Classificação Final 
Abaixo escreva com letra legível e em caixa alta (maiúscula) de forma clara e 
objetiva o motivo pelo qual está impetrando recurso. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Declaro para os devidos fins que eu estou ciente das normas estabelecidas 
neste edital no que concerne ao estabelecido. 
Clevelândia Paraná, ______ de ____________ de 2021. 

 
 
 
 

                          
                                            Assinatura 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO PARA AFRO-DESCENDENTE 
 
 
 

Eu, ____________________________________________________________, inscrito (a) no CPF sob nº 

___________________________, DECLARO, nos termos e sob as penas da lei, para fins de inscrição no 

PPS – 2021 da Prefeitura Municipal de Clevelândia-Pr, que sou cidadão (ã) afrodescendente, nos termos da 

legislação em vigor, identificando-me como de cor ________________ (negra ou parda), pertencente à 

raça/etnia negra. 

  

Clevelândia, ____, de __________________ de  ___________ 

 

 

 

 

                                                  ____________________________ 

                                                  Nome e assinatura do candidato(a) 
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ANEXO VII 
 

Declaração de Pessoa com deficiência  

LAUDO MÉDICO - PARA INSCRITOS COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
Nome:_____________________________________________________________ 
 
RG:__________________________UF:_____ CPF:_________________________ 
 
Data de Nascimento: ____/_____/_____     Sexo: (   ) M    (   ) F 
 
A - Tipo da Deficiência:  
__________________________________________________________________ 
 
B - Código CID: 
__________________________________________________________________ 

Eu, ____________________________________________________________, inscrito (a) no CPF sob nº 

___________________________, DECLARO, nos termos e sob as penas da lei, para fins de inscrição no 

PPS – 2021 da Prefeitura Municipal de Clevelândia-Pr, que sou cidadão (ã) afrodescendente, nos termos da 

legislação em vigor, identificando-me como de cor ________________ (negra ou parda), pertencente à 

raça/etnia negra. 

  

Clevelândia, ____, de __________________ de  ___________ 

 

 

 

 

                                                  ____________________________ 

                                                  Nome e assinatura do candidato(a) 
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ANEXO VII 
 

Declaração de Pessoa com deficiência  

LAUDO MÉDICO - PARA INSCRITOS COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 
Nome:_____________________________________________________________ 
 
RG:__________________________UF:_____ CPF:_________________________ 
 
Data de Nascimento: ____/_____/_____     Sexo: (   ) M    (   ) F 
 
A - Tipo da Deficiência:  
__________________________________________________________________ 
 
B - Código CID: 
__________________________________________________________________ 

C - Limitações Funcionais: 
__________________________________________________________________ 
D - Função pretendida 
(    ) Estágio não obrigatório remunerado  
 
PARECER DO MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA: 
 
De acordo com a função pretendida, declaro que a deficiência do candidato é: 
 
(   ) COMPATÍVEL para exercer a função de ________________________________. 
 
(   ) INCOMPATÍVEL para exercer a função de _______________________________ 
 
 
____________________                                    _________________________ 
Médico(a) Examinador(a)                                     Assinatura do(a) Candidato(a) 
Assinatura e Carimbo/CRM                                             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNÇÕES DOS CARGOS 
 
1) JARDINEIRO DE PRAÇAS E JARDINS 
Prepara a terra, adubando-a, irrigando-a e efetuando outros tratos necessários para proceder ao plantio de flores, 
árvores, arbustos e outras plantas ornamentais; Dispensa tratos culturais aos parques e jardins renovando-lhes 
as partes danificadas transplantando mudas erradicando ervas daninhas e procedendo a limpeza dos mesmos 
para mantê-los em bom estado de conservação, capinando, roçando e passando veneno no pátio; Molha 
diariamente as flores; Recolhe o lixo espalhado no pátio e das lixeiras externas; Pode auxiliar na poda das 
árvores, aparando-as em épocas determinadas com tesouras apropriadas para assegurar o desenvolvimento 
adequado das mesmas; Executa o trabalho de combate as formigas, insetos e outros tratos fitossanitários que se 
fizerem necessários as plantas, para combater pragas e moléstias; Pinta árvores e calçadas, quando se fizer 
necessário; Mantém as máquinas e equipamentos utilizados no serviço, sempre em ordem e bom estado de 
conservação; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. 
 

2) SERVIÇOS GERAIS  
Realiza trabalhos de limpeza em geral a fim de manter as condições de higiene e conservação do local de 
trabalho, bem como exerce funções de conservação e manutenção dos prédios assegurando o asseio, o 
cumprimento do regulamento e a segurança. Limpa diariamente os móveis utilizando flanelas e produtos 
apropriados; Limpa paredes, portas, janelas, banheiros, corredores, mesas, carteiras e pisos de todas as 
dependências do prédio, utilizando água e produtos apropriados; Prepara e serve o lanche e/ou cafezinho; 
Retira o lixo das lixeiras e o coloca em local apropriado para recolhimento; Limpa lixeiros e demais objetos das 
salas, corredores e banheiros; Lava e seca os vidros das portas e janelas, mantendo-os sempre com bom 
aspecto; Reúne e amontoa a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem incômodo ou 
ofereçam perigo aos servidores, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-los; 

Efetua a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e asseio do município;  Auxilia na 
remoção de móveis de uma sala para outras ou de um departamento para outro, quando solicitado; Cuida da 
conservação de áreas internas e externas, executando a limpeza e manutenção das instalações, tais como 
serviços de reparos elétricos, hidráulico, de sistema de ar-condicionado, máquinas e equipamentos eletrônicos, 
restauração de alvenaria, pintura e outros, para assegurar o funcionamento com segurança; Executa serviços 
de troca de lâmpadas e instalações de luminárias, atendendo a solicitações, para garantir o desenvolvimento dos 
trabalhos; Zela pela conservação e limpeza do pátio; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 
determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. 
 
 
3) MOTORISTA DE CARRO PEQUENO 

Conduz veículos automotores, em geral, acionando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o em trajeto 
ou itinerário previsto, para transportar, a curta e a longa distância, de acordo com as regras de trânsito, cargas, 
Servidores e/ou estudantes. Dirige o veículo, acionando os comandos de marcha e direção, conduzindo-o em 
trajeto determinado, de acordo com a regras de trânsito e instruções recebidas, para efetuar o transporte de 
cargas, Servidores e/ou estudantes; Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, 
água e óleo do cárter, e testando freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento, e 
se necessário providenciar o abastecimento e reparos; Informa defeitos do veículo, preenchendo ficha 
específica no almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da manutenção; Porta os documentos do veículo e 
zela pela sua conservação; Controla a carga e descarga do material transportado, orientando a sua arrumação 
no veículo para evitar acidentes; Faz a entrega da merenda escolar; Transporta Servidores, ou pacientes, 
sempre que necessário, aos locais destinados; Carrega e descarrega os materiais utilizados pelos profissionais; 
Faz o transporte dos alunos da sua residência até a escola e trajeto contrário; Pode efetuar reparos de emergência 
nos veículos; Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura; 
Colabora com a limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis; Executa outras tarefas correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. CNH Categoria: B 
 
4) MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
Conduz veículos automotores, utilizados como ambulância, acionando os comandos de marcha e direção, 
conduzindo-o em trajeto ou itinerário previsto, para transportar, a curta e a longa distância, de acordo com as 
regras de trânsito, pacientes atendidos por profissionais da saúde pública. Dirige o veículo, acionando os 
comandos de marcha e direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo com a regras de trânsito e 
instruções recebidas, para efetuar o transporte de pacientes; Vistoria o veículo, verificando o estado dos 
pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, e testando freios e parte elétrica, certificando-se de suas 
condições de funcionamento, e se necessário providenciar o abastecimento e reparos; Informa defeitos do 
veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da manutenção; Porta os 
documentos do veículo e zela pela sua conservação; Transporta pacientes ou Servidores, sempre que 
necessário, aos locais destinados; Pode auxiliar na remoção do paciente, para dentro ou para fora da ambulância; 
Pode efetuar reparos de emergência nos veículos;  Recolhe  o  veículo  após  a  jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem da Prefeitura; Colabora com a limpeza dos veículos, mantendo-os bem apresentáveis; 
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. CNH Categoria C. 
 
5 - MOTORISTA CAMINHÃO/ÔNIBUS  
Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, e testando freios 
e parte elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento; Informa defeitos do veículo, preenchendo 
ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da manutenção; Dirige o veículo, manipulando 
os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais indicados; Porta os 

documentos do veículo e zela pela sua conservação; Controla a carga e descarga do material transportado, 
orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes; Realiza o transporte de pedras, cascalho, mudas, 
areia, madeira e outros, sempre que se fizer necessário; Carrega e descarrega os materiais utilizados pelos 
profissionais; Faz o transporte dos alunos da sua residência até a escola e trajeto contrário; Recolhe o veículo 
após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura; Colabora com a limpeza dos veículos, 
mantendo-os bem apresentáveis; É responsavel por veículos de carga e/ou transporte. Executa outras tarefas 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. CNH Categoria D. 
 
6 - MÃE SOCIAL  
Cuidar de bebês, crianças, jovens e adolescentes, a partir de objetivos estabelecidos pela municipalidade ou 
responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação 
e lazer da pessoa assistida. É inerente a todo e qualquer cargo público manter com asseio o local de trabalho, 
tratar os demais servidores e munícipes com urbanidade e respeito, condicionada a hierarquia prevista na 
legislação local, respondendo pela conservação e uso adequado dos bens públicos que lhe forem confiados ou 
que destes faça uso em suas funções. Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. 
 
7- PEDREIRO 
Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos, esquemas e 
especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar 
prédios e obras similares. Verifica as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor 
maneira de fazer o trabalho e orientar-se na escolha do material; Mistura as quantidades adequadas de cimento, 
areia e água para obter argamassa a ser empregada no assento de tijolos, ladrilhos e materiais afins; Assenta 
tijolos maciços ou ocos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e 
outras obras, bem como, assenta tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos; Constrói 
passeios, ruas e meios fios; Reveste as paredes, muros e fachadas dos  edifícios com argamassa de cimento,  
gesso  ou material similar; Constrói alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras 
em fileiras ou seguindo o desenho e forma indicadas e unindo- os com argamassa; Reboca as estruturas  
construídas,  atentando  para  o  prumo  e  o  nivelamento  das  mesmas;  Faz  a construção de "bocas de 
lobo", calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do mestre de obras; Realiza 
trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, 
trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros; Pode aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as 
partes interiores e tetos de edificações, para dar a essas partes acabamento mais esmerado; Pode construir 
bases de concreto ou de outro material, baseando-se em especificações, para possibilitar a instalação de 
máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins; Pode armar e desmontar andaimes de madeiras ou 
metálicos para a execução da obra desejada; Colabora com a limpeza e organização do local que está 
trabalhando; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. 
 
8 - ELETRICISTA  
Monta e repara instalações de baixa e alta tensão, em prédios ou outros locais, guiando-se por esquemas 
e outras especificações, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais para possibilitar o 
funcionamento das mesmas. Examina máquinas, instalações equipamentos elétricos, valendo-se dos planos 
de montagem, especificações e de instrumentos adequados, para localizar e identificar defeitos; Instala e 
repara condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos, tais como ventiladores, fogões, quadros de 
distribuição, caixa de fusíveis, pontos de luz, tomadas, interruptores, exaustores, lustres, bem como fixa 
dispositivos isoladores; Liga os fios a fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e 
material isolante para completar a tarefa de instalação; Testa a instalação, repetidas vezes, para comprovar a 
exatidão do trabalho executado; Testa os circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação e 

verificação, elétricos e eletrônicos para detectar as peças defeituosas; Substitui ou repara fios ou unidades 
danificadas, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, devolvendo a 
instalação elétrica condições normais de funcionamento; Faz a manutenção de semáforos, iluminação pública 
e da rede elétrica de escolas e demais prédios municipais; Instala e liga motores monofásicos, trifásicos, chaves 
magnéticas e solda terminais; Limpa e lubrifica motores de alta-tensão, disjuntores e outros elementos, 
utilizando aparelhos de ar comprimido, elementos químicos, óleos e outros materiais, para conservar  e  
melhorar  os  equipamentos;  Efetua  ligações  provisórias  de  luz e força em equipamentos portáteis, aparelhos 
de teste e solda e em máquinas diversas, instalando fios e demais componentes, com a ajuda de ferramentas 
apropriadas, e testando-os com instrumentos adequados, para permitir a utilização dos mesmos em trabalhos de 
natureza temporária ou eventual; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES:  Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. 
 
9 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
Executa reparos nos diversos tipos de pneus e câmaras de ar dos veículos e máquinas municipais, como 
também a limpeza e a lubrificação, lavando-os externamente, a mão ou por meio de máquina, para conservá-los 
e deixá-los em condição de uso e manter a boa aparência  
dos mesmos. Verifica o resultado do trabalho executado, operando a máquina em situação real,  
para certificar-se de seu funcionamento dentro das condições exigidas; Zela pela limpeza e conservação das 
instalações e do boxe de limpeza, lavando-os com água e solventes, removendo a lama, resíduos e manchas de 
óleo e engraxando a coluna do elevador, para manter em boas condições de uso as referidas instalações; 
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. 
 
10 - OPERADOR DE MAQUINA PESADA  
Opera máquina pesada, manipulando os comandos de marcha e direção, para nivelar terrenos na construção de 
edifícios, estradas, realizar aberturas de ruas, redes de esgotos, estradas, terraplenagem, cortes e nivelamentos, 
e outras obras. Manobra a máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou 
da pá mecânica, para possibilitar a movimentação da terra; movimenta a lâmina da niveladora ou pá mecânica ou 
da borda inferior da pá, acionando as alavancas de controle, para posicionar o mecanismo segundo as 
necessidades do trabalho; manobra a máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as 
partes mais altas e nivelar a superfície ou deslocar a terra para outro lugar; executa a manutenção da máquina, 
lubrificando-a e efetuando pequenos reparos, para mantê-la em boas condições de funcionamento. É dever deste 
profissional efetuar a limpeza e manter seu local de trabalho limpo, respondendo pela conservação e uso 
adequado dos equipamentos públicos que lhe forem destinados. É inerente a todo e qualquer cargo público 
manter com asseio o local de trabalho, tratar os demais servidores e munícipes com urbanidade e respeito, 
condicionada a hierarquia prevista na legislação local, respondendo pela conservação e uso adequado dos bens 
públicos que lhe forem confiados ou que destes faça uso em suas funções. 
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. CNH categoria C ou D. 
 
11 - MESTRE DE OBRAS 
Organiza, orienta, supervisiona e determina aos trabalhadores sob suas ordens as diversas tarefas do processo 
de execução de obras da construção civil, a fim de assegurar o desenvolvimento do processo de execução das 
obras dentro dos prazos e normas estabelecidas. Organiza e supervisiona as atividades dos trabalhadores que 
se dedicam as diversas tarefas de construção civil; Estuda o programa do trabalho a ser realizado interpretando 
projetos de reformas e construções de pontes, escolas e demais obras que a Prefeitura vier a realizar; Organiza, 
planeja e coordena a construção de bueiros nas ruas, avenidas e rodovias; Avalia as necessidades de mão de 
obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários, zelando pela boa realização dos trabalhos; Instrui seus 
ajudantes sobre a melhor forma de realizar o trabalho e evitar desperdícios; Zela pelo cumprimento dos 
horários de expediente; Requisita materiais, ferramentas, equipamentos e demais elementos de trabalho, para 
assegurar os recursos necessários ao andamento regular das obras; Distribui as tarefas aos trabalhadores, 
levando em conta as especificações de cada um, a fim de alcançar o rendimento máximo na execução das 

obras; Providencia a limpeza, conserto, manutenção e/ou substituição de ferramentas e equipamentos, quando 
necessário, assegurando a normalidade e o rendimento do trabalho; Acompanha a execução dos trabalhos e 
presta informações aos seus superiores; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa 
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental a nível de séries iniciais. 
 
12 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Efetua diversas tarefas burocráticas, conferindo documentos, preparando correspondências, atualizando 
registros, efetuando cálculos, manipulando microcomputador e atendendo ao público em geral, colaborando 
quando solicitado no planejamento referente a administração de pessoal, secretariando escolas e repartições da 
administração pública municipal, seguindo as rotinas estabelecidas. Preenche documentos, tais como 
certidões, alvarás, digitando, obtendo assinatura do responsável, apresentando os dados solicitados; Redige 
e digita textos da secretaria sempre que necessário, realiza cálculos e tirando cópias xerográficas, para contribuir 
na execução dos serviços de rotina; Atende ao público informando sobre requerimentos, projetos, consulta e 
coleta documentos, transcrições, arquivos e fichários, sempre que necessário; Redige ofícios, comunicados, 
informativos e outros tipos de comunicação de interesse do município; Colabora quando solicitado no planejamento 
referente a administração de pessoal; Executa trabalhos relativos à administração de material e patrimônio, 
realizando levantamento e fixando plaquetas, para propiciar o efetivo controle dos bens existentes; Colabora com 
a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Médio Completo. 
 
13 – AGENTE ADMINISTRATIVO 
Efetua diversas tarefas burocráticas, conferindo documentos, preparando correspondências, atualizando registro, 
manipulando microcomputador e atendendo ao público em geral, seguindo as rotinas estabelecidas, bem como 
procede a pesquisas e planejamentos referentes a administração de pessoal, material, orçamento, organização e 
métodos, e apresentando soluções para situações novas, a fim de contribuir para implementações de leis, 
regulamentos e normas referentes a administração geral e específica, e para compatibilização dos programas 
administrativos com as demais medidas em execução, em termos de desenvolvimento da Secretaria em 
harmonia com os demais; Procede estudos específicos, coletando e analisando dados e examinando 
trabalhos especializados sobre administração, para colaborar nos trabalhos técnicos relativos a projetos 
básicos de ação, e para se atualizar em questões relativas a aplicação de leis e regulamentos sobre assuntos de 
pessoal; Redige e digita textos da secretaria sempre que necessário; Efetua cálculos para obter informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; Atende ao público informando sobre requerimentos e projetos; 
Consulta e coleta documentos, transcrições, arquivos e fichários, sempre que necessário; Redige documentos de 
interesse do município; Atua na programação e elaboração das atividades de seleção, treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, consultando dados já existentes e colaborando na análise e colheita de novos 
informes, afim de contribuir para o melhoramento das práticas em uso; Colabora com a limpeza e organização do 
local de trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES Instrução: Ensino médio completo 
 
14 – TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) 
Presta atendimento à comunidade, na execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando 
nos atendimentos básicos, previsão e assistência; Executa atividades de apoio, preparando os pacientes 
para consulta e organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento adequado do mesmo; Verifica os 
dados vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, para registrar anomalias nos 
pacientes; Realiza curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo esclarecimentos 
sobre os cuidados necessários, retorno, bem como procede retirada de pontos, de cortes já cicatrizados; 
Presta atendimentos de primeiros socorros, conforme a necessidade de cada caso; Presta atendimento básico 
domiciliar; Auxilia na coleta de material para exame preventivo de câncer ginecológico; Participa em 
campanhas de educação em saúde e prevenção de doenças; Orienta e fornece métodos anticoncepcionais, de 

acordo com a indicação; Preenche carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; Prepara 
e acondiciona materiais para a esterilização em autoclave e estufa; Requisita materiais necessários para o 
desempenho de suas funções; Orienta o paciente no período pós-consulta; Ministra medicamentos e 
tratamentos aos pacientes internos, observando horários, posologia e outros dados, para atender prescrições 
médicas; Administra vacinas e medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente; 
Conhece os fatores que estão ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infecto -
contagiosas, para atuar de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas; 
Acompanha junto com a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infecto-contagiosas notificadas para o 
devido controle das mesmas; Atende crianças e pacientes que dependem de ajuda, auxiliando na 
alimentação e higiene dos mesmos, a fim de  proporcionar-lhes  conforto  e  recuperação  mais  rápida;  
Registra  as  tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações importantes, anotando-as no 
prontuário do paciente, para informar a equipe de saúde e possibilitar a tomada de providências imediatas; 
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e a 
critério do superior imediato. 

EPECIFICAÇÕES: Ensino Fundamental Completo e curso específico Técnico de Enfermagem. 
 
15 - TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL 
Atua sob a supervisão de um odontólogo, colaborando em pesquisas, auxiliando o profissional em seu 
atendimento de consultório, desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo equipe de saúde em 
nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias do profissional de odontologia. Participa de programas 
educativos de saúde bucal, transmitindo noções de higiene, prevenção e tratamento das doenças orais, para 
orientar pacientes ou grupos de pacientes; Recebe os pacientes com horários previamente marcados, 
identificando suas necessidades; Realiza trabalho de escovação dentária supervisionada, para que o público 
infantil consiga fazer uma higiene bucal eficaz; Faz aplicações tópicas de flúor e selante nos  pacientes, 
mediante  indicação  do  odontólogo;  Presta  instruções  aos pacientes, sobre cuidados necessários após a 
aplicação de flúor nos dentes; Faz o acabamento de restauração dentária, ou seja, o fechamento dos dentes; 
Ministra palestras sobre saúde bucal com demonstração de escovação nas escolas; Supervisiona a aplicação de 
flúor nas escolas; Aplica conhecimentos específicos, executando a remoção de indutos, placas e tártaro 
supragengival, fazendo a aplicação tópica de substâncias e realizando demonstrações de técnicas de 
escovagens, para contribuir na prevenção da cárie dental; Marca os procedimentos realizados, na ficha de 
cada paciente, que assegurem uma seqüência ordenada do trabalho; Desenvolve atividades complementares, 
inserindo e condensando substâncias restauradoras, confeccionando modelos, polindo restaurações, removendo 
suturas, preparando moldeiras e substâncias restauradoras e de moldagens, para contribuir em atividades 
próprias do consultório; Elabora relatório mensal dos serviços realizados na clínica odontológica, bem como nas 
aplicações de flúor; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Médio Completo e curso específico na área. 
 
16 - ASSISTENTE TÉCNICO NIVEL SUPERIOR  
Assessora os serviços administrativos, organizando e supervisionando os serviços técnico-administrativos e outros, 
estabelecendo princípios, normas e funções, garantindo a correta aplicação, produtividade e eficiência dos 
referidos serviços, visando assegurar bons resultados das atividades administrativas; Estuda e propõe rotinas de 
simplificação e racionalização dos serviços e respectivos planos de aplicação, utilizando organogramas, 
fluxogramas  e  outros  recursos  para  operacionalizar  e  agilizar os serviços;  Analisa os resultados de 
implantação de novos métodos, efetuando comparações entre as metas programadas e os resultados 
atingidos, para corrigir distorções, avaliar desempenhos e replanejar os serviços administrativos; Executar 
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal. 
ESPECIFICAÇÕES: Ensino Superior completo em Administração. 
 

17 – ODONTÓLOGO(A) 
Presta atendimento odontológico aos munícipes, objetivando avaliar as dores e melhorar a estética bucal, 
desenvolvendo a saúde oral dos pacientes, prevenindo, diagnosticando e tratando as enfermidades e afecções 
dos dentes, bem como recuperar a saúde bucal; Examina os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos 
específicos ou por via direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções; Prioriza o atendimento a 
pacientes que apresentem quadros de infecção e dor; Identifica as afecções quanto à extensão e 
profundidade, valendo-se de instrumentos especiais e exames adequados para estabelecer o tipo de 
tratamento; Aplica anestesias troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos, para dar 
conforto ao paciente e facilitar o tratamento; Extrai raízes e dentes, utilizando boticões, alavanca e outros 
instrumentos especiais, para prevenir infecções mais graves; Restaura dentes afetados por cáries, 
empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais, como amálgama, cimento, porcelana e outras, 
para evitar o agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do dente; Faz a limpeza profilática 
dos  dentes  e  gengivas extraindo o tártaro,  para  eliminar a  instalação  de  focos  de infecção; Substitui ou 
restaura partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas, para completar ou substituir o 
órgão dentário, facilitar a mastigação e restabelecer a estética; Participa da equipe multidisciplinar, efetuando 
treinamentos e desenvolvendo programas e projetos; Prescreve medicamentos quando necessário; Emite 
atestados e laudos para admissão de empregados a serviços, concessão de licenças, abono de faltas e outros; 
Trata de afecções da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e/ou protéticos, para promover a 
conservação dos dentes e gengiva; Registra os dados coletados, lançando-os em fichas individuais, para 
acompanhar a evolução do tratamento; Aconselha os pacientes sobre cuidados de higiene, orientando-os sobre 
a proteção dos dentes e gengivas; Realiza tratamentos especiais, servindo-se da prótese e de outros meios, para 
recuperar perdas de tecidos moles ou ósseos; Prescreve ou administra medicamentos, determinando via oral ou 
parenteral, para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou avulsão, ou tratar de infecções da boca e dentes; 
Diagnostica a má oclusão dos dentes, examinando-os por ocasião da consulta ou tratamento, para 
encaminhar o caso ao especialista em ortodontia; Pode fazer radiografias dentárias simples e oclusais, para 
estabelecer diagnóstico dos dentes, maxilares e ossos da face; Providencia o preenchimento das fichas e 
relatórios informando as atividades dos serviços prestados; Colabora com a limpeza e organização do local de 
trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: Superior completo em Odontologia. 
 
18 – ENFERMEIRO(A) 
Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva; Participa da equipe 
multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse 
da instituição; Identifica as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e 
através da observação sistematizada, programando e coordenando as atividades da equipe de enfermagem, 
visando a preservação e recuperação da saúde; Elabora plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período 
de trabalho; Planeja, coordena e organiza campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras; 
Supervisiona a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos, a fim manter uma adequada 
assistência aos clientes com eficiência, qualidade e segurança; Executa diversas tarefas de enfermagem de 
maior complexidade, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e 
aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de 
higiene pessoal, aplicação de diálise peritorial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de estômago, 
vesicais e outros tratamentos, valendo-se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau 
possível de bem estar físico, mental e social aos pacientes; Participa na elaboração, execução e avaliação 
dos planos, de saúde, visando a melhoria  da  qualidade  da   assistência;  Executa  a  distribuição  de    
medicamentos valendo-se de prescrição  médica; Efetua  testes  de  sensibilidade,  aplicando 
substâncias alergênicas e fazendo leitura das reações, para obter subsídios diagnósticos; Faz curativos, 
imobilizações especiais e ministra medicamentos e tratamentos  em   situações de emergência, 
empregando técnicas usuais ou específicas, para atenuar as conseqüências dessas situações; Requisita 
materiais e medicamentos necessários, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de 
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ANEXO V 

VAGAS ESCOLARIDADE MÍNIMA CARGO C/H SALÁRIO 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Jardineiro de praças e jardins 40 horas 1.100,00 

08+CR Ensino Fund. anos iniciais Serviços Gerais  40 horas 1.100,00 

02+CR Ensino Fund. anos iniciais Motorista de carro pequeno 40 horas 1.595,67 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Motorista - Ambulância 40 horas 1.659,50 

05+CR Ensino Fund. anos iniciais Motorista caminhão/ônibus 40 horas 1.659,50 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Mãe Social 40 horas 1.100,00 

03+CR Ensino Fund. anos iniciais Pedreiro 40 horas 1.442,83 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Eletricista 40 horas 1.799,56 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Auxiliar de manutenção e conservação 40 horas 1.799,56 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Operador de Máquina Pesad a 40 horas 2.314,60 

01+CR Ensino Fund. anos iniciais Mestre de Obras 40 Horas 1.558,26 

01+CR Ensino Médio Assistente Administrativo 40 horas 1.215,51 

01+CR Ensino Médio Agente Administrativo 40 horas 1.482,92 

02+CR Ensino Médio Técnico de Enfermagem 40 horas 1.413,65 

01+CR Ens.Médio/Curso Específico Técnico de Higiene Dental 40 horas 1.263,42 

01+CR Ensino Superior Assistente Técnico Nível Superior 40 horas 4.248,32 

01+CR Ensino Superior Odontólogo(a) 20 horas 3.939,17 

02+CR Ensino Superior Enfermeiro(a) 40 horas 3.056,52 

03+CR Ensino Superior Psicólogo(a) 40 horas 4.094,95 

01+CR Ensino Superior Assistente Social 40 Horas 4.039,42 

01+CR Ensino Superior Médico(a) Veterinário(a) 40 horas 4.039,42 

04+CR Ensino Superior Técnico Desportivo 20 horas 1.455,38 

15+CR Ensino Superior Professor(a) Educ. Infantil/Ensino Fund 20 horas 1.583,70 

01+CR Ensino Superior Engenheiro(a) Civil 40 horas 5.168,72 

01+CR Ensino Superior Arquiteto(a) 40 horas 5.168,72 

01+CR Ensino Superior Analista de Sistemas 40 horas 3.310,76 

61+CR _ _ _ _ 
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enfermagem; Realiza reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; 
Presta cuidados post mortem como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e outros 
materiais, para evitar a eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver;Providencia o 
recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura Municipal, bem como faz análise dos mesmos; Faz 
estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de serviço e 
atribuições diárias, especificando e controlando equipamentos, materiais permanentes e de consumo, para 
assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Coordena e supervisiona o pessoal da equipe 
de enfermagem, observando-os, entrevistando-os e realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter 
os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; Planeja, organiza e administra serviços na instituição de 
saúde pública, desenvolvendo atividades técnico- administrativas na elaboração de normas, instruções, roteiros e 
rotinas específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos no sentido de servirem de apoio a 
atividades afins; Executa trabalhos específicos em cooperação com outros profissionais, ou assessora em 
assuntos de enfermagem, emitindo pareceres, para realizar levantamentos, identificar problemas, estudar 
soluções, elaborar programas e projetos e desenvolver pesquisas; Implanta normas e medidas de proteção, 
orientando e controlando sua aplicação, para evitar acidentes; Registra as observações, tratamentos executados e 
ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, 
relatório de enfermagem da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar 
o controle da saúde, a orientação terapêutica e a pesquisa; Desenvolve o treinamento sistemático em serviço, 
para o pessoal da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis de assistência prestada, para 
aperfeiçoar o trabalho dos Servidores recém-admitidos, aprimorar ou introduzir novas técnicas de enfermagem e 
melhorar os padrões de assistência; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras 
atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Superior completo em Enfermagem. 
 
19  -  PSICOLOGO(A) 
Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e outros 
métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; emite parecer 
técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços e participa de equipe multiprofissional; Avalia pacientes, 
utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo parecer técnico, para 
acompanhamento, atendimenton ou encaminhando a outros serviços especializados; Elabora e aplica testes, 
utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, 
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao  
meio  social  ou   de  trabalho  ou  outros  problemas  de  ordem psíquica e recomenda a terapia adequada; 
Presta atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, através de sessões individuais e 
grupais; Executa atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e 
reciclagem de servidores e estagiários, quando solicitado pelo diretor administrativo, utilizando métodos e 
técnicas apropriadas aos objetivos da instituição; Diagnostica a existência de possíveis problemas na área da 
psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmías, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as 
dificuldades momentaneamente; Participa de programa de saúde mental, através de atividades com a 
comunidade, visando o esclarecimento e co-participação; Colabora nos serviços de assistência social, 
analisando e diagnosticando casos na área de sua competência; Participa na elaboração de normas 
programáticas de materiais e de instrumentos necessários à realização de atividades da área, visando dinamizar 
e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos; Encarrega-se de se ocupar dos aspectos 
psicológicos dos programas e medidas de prevenção de acidentes nos diversos setores da Prefeitura;  Participa 
da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões técnicos 
propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de interesse da 
instituição; Colabora nas atividades de readaptação de indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas; 
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou 

determinadas pelo superior imediato.  
ESPECIFICAÇÕES: Superior Completo em Psicologia. 
 
20 - ASSISTENTE SOCIAL 
Estuda e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações que busquem o 
restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao 
meio social; Aconselha e orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no conhecimento 
sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de casos, 
para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; Ajuda as 
pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como menores carentes ou 
infratores, agilização de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com 
problemas de saúde; Elabora diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo 
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso e a melhoria do comportamento 
individual; Assiste as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, 
educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência harmônica 
entre os membros; Organiza programas de planejamento familiar, materno - infantil, atendimento à hansenianos 
e desnutridos, bem como demais enfermidades graves; Elabora e emite pareceres sócio - econômicos; relatórios 
mensais de planejamento familiar e relação de material e medicamentos necessários; Participa de programas de 
reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou 
reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças ou acidentes decorrentes 
do trabalho; Dá assistência ao menor carente ou infrator, atendendo às suas necessidades primordiais, 
para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida comunitária; Identifica 
os problemas que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as causas 
dessas perturbações, para permitir a eliminação dos mesmos a fim de um maior rendimento escolar; Assiste a 
encarcerados, programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo e recreativo nos estabelecimentos 
penais e atendendo as suas necessidades básicas, para evitar a reincidência do anti-social e permitir sua 
reintegração na sociedade; Articula-se com profissionais especializados em áreas relacionadas a problemas 
humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos subsídios para elaboração de diretrizes, atos 
normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação 
profissional, desemprego, amparo a inválidos, acidentados e outros; Colabora com a limpeza e organização do 
local de trabalho; Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: Superior Completo em Serviço Social. 
 
21 – MÉDICO(A) VETERINÁRIA(A) 
Conduzir investigação epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de acidentes com 
animais peçonhentos; Elaborar e desenvolver modelos de planilhas para cadastro dos produtores rurais, 
suas propriedades, equipamentos e bens semoventes, nos diferentes programas relacionados à Medicina 
Veterinária; Realizar inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal comestíveis e não 
comestíveis (SIM), assim como dos estabelecimentos instalados no Município que produzam matéria-prima, 
abatam, manipulem, beneficiem, transformem, industrializem, fracionem, preparem, transportem, 
acondicionem ou embale produtos de origem animal, adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis 
de comercialização exclusiva no município; Participar da equipe multiprofissional de investigação 
epidemiológica de surtos de doenças transmitidas por alimentos, controlando focos epidêmicos e orientando 
os serviços que manipulam produtos alimentícios, com vistas à redução da morbimortalidade/mortalidade, 
causada por tais doenças; Participar de equipe multiprofissional constituintes do NASF (Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família); Participar das comissões de controle sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e 
vetores, infecção hospitalar, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância 
epidemiológica; Participar de equipe multiprofissional na investigação de Saúde do Trabalhador nas áreas 
afins de sua profissão (abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre outras); Fiscalizar e orientar 
empresas alimentícias quanto à segurança alimentar, conforme a legislação vigente; Instaurar processo 
administrativo sanitário relacionado ao comércio e distribuição de alimentos, produção e indústria de 
produtos, zoonoses, animais peçonhentos e sinantrópicos; Promover a educação em saúde à população em 
geral e a grupos específicos, quanto à industrialização, comercialização e consumo de alimentos, bem 
como controle e profilaxia de zoonoses para prevenir doenças; Analisar, registrar, cadastrar (comunicar 
início de fabricação) de estabelecimentos e produtos alimentícios no âmbito do município; Proceder à coleta 
para análise laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, bebidas e embalagens, apoiando os 
programas de zoonoses, higiene e controle de alimentos; Planejar, desenvolver e executar campanhas e 
serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito municipal, 
valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes; Colaborar na 
defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies silvestres, bem como de seus 
produtos; Instaurar processo administrativo ambiental; Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e 
nutricional a animais; supervisionar e realizar inspeção, sob o ponto de vista sanitário, tecnológico e de 
segurança, nas Unidades de Vigilância em Zoonoses - UVZ, nos Centros de Acolhimento e Abrigo para 
Animais (de produção, domésticos e silvestres) e zoológicos de responsabilidade municipal; Auxiliar na 
elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções normativas e regulamentações, e demais 
legislações, no âmbito de sua competência; Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o 
associativismo e o cooperativismo; Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas 
de combate/controle de doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória relacionadas a 
zoonoses antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores; Elaborar, coordenar, assessorar e executar 
programas para o combate e controle de vetores e fauna sinantrópica; controlar e combater pragas e 
vetores em áreas urbanas, peri-urbanas e rurais; Avaliar e dar parecer de projetos técnicos, memorial 
descritivo e fluxogramas relacionados à produção e manipulação de alimentos; Realizar eutanásia nos 
casos de risco à saúde humana e/ ou investigação epidemiológica de zoonoses e antropozoonoses; 
Promover a educação ambiental; Avaliar condições de bem-estar animal; Atuar na direção dos segmentos 
da administração pública relacionados às ciências veterinárias; Participar de análises e avaliação de riscos 
ambientais; Elaborar, desenvolver e executar estratégias, de controle populacional e bem-estar animal, 
visando reduzir a incidência e a prevalência de zoonoses, agravo à saúde e ao meio ambiente; promover 
ações com outras secretarias municipais; Auxiliar nas pesquisas no campo da biologia e da etologia; 
Proceder a vigilância de zoonoses, organizando e executando campanhas de vacinação (dos programas 
federais, estaduais e municipais), coleta de material biológico para diagnóstico de doenças de interesse em 
saúde e para controle de programas federais, estaduais e municipais; notificar doenças de interesse animal, 
efetuando levantamento de dados, avaliação sanitária/epidemiológica e pesquisas, para possibilitar o 
controle sanitário da população animal; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: Superior Completo em Medicina Veterinária, com registro no CRMV. 

22 -  TÉCNICO DESPORTIVO 
O ocupante deste cargo promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos e jogos em geral, entre 
estudantes e outras pessoas interessadas, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas, para possibilitar-lhes o 
desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais. Estuda as 
necessidades e a capacidade física dos alunos; Aplica exercícios de verificação do tono respiratório e muscular; 
Determina  o  plano  de  aplicação de programa esportivo adequado para cada faixa etária; Efetua testes de 
avaliação física; Ensina técnicas específicas de futebol, atletismo, basquetebol, voleibol e outras atividades 
esportivas; Desenvolve e coordena práticas esportivas específicas, com vistas ao bom desempenho dos mesmos 
em competições; Avalia o resultado das atividades, assegurando o máximo aproveitamento e benefícios advindos 
desses exercícios. É inerente a todo e qualquer cargo público manter com asseio o local de trabalho, tratar os 
demais servidores e munícipes com urbanidade e respeito, condicionada a hierarquia prevista na legislação local, 
respondendo pela conservação e uso adequado dos bens públicos que lhe forem confiados ou que destes faça 
uso em suas funções. Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pela direção do setor 
a que estiver subordinado. 
ESPECIFICAÇÕES: Formação completa em ensino superior, licenciatura plena ou bacharelado em educação 
física ou bacharelado em esportes com registro no conselho da classe. 
 

23 -  PROFESSOR(A) – (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais) 
Exerce a docência na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 
proporcionando à criança o desenvolvimento físico, psicomotor, intelectual e emocional; Exerce atividades de 
cuidados higiênicos e de saúde à criança; Promove e participa de jogos e atividades lúdicas com a criança, com 
objetivos de diversão e, ao mesmo, tempo de crescimento intelectual; Exerce atividades técnico- pedagógicas 
que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo 
ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem 
operacionalizados; Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-
pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.Planeja e 
operacionaliza o processo ensino-aprendizagem de acordo com os pressupostos epistemológicos da disciplina ou 
área de estudo em que atuar; Desenvolve todas as atividades de higiene das crianças, na relação de 
educar/cuidar; Pesquisa e propõe práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às 
características da clientela majoritária da escola pública; Participa das atividades de atualização e 
aperfeiçoamento visando aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; Participa com o pessoal técnico-
administrativo e demais profissionais, de reuniões do conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e 
outras atividades da escola que exijam decisões coletivas; Mantém-se informado das diretrizes e determinações 
da escola e dos órgãos superiores; Participa da elaboração do projeto pedagógico da escola; Divulga as 
experiências educacionais realizadas; Indica material didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades 
escolares; Participa de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado; Cumpre e faz cumprir o 
horário e o calendário escolar; Avalia o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes pedagógicas; 
Colabora com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; Desincumbe-se das 
demais tarefas indispensáveis aos objetivos dos fins educacionais da escola e ao processo de ensino-
aprendizagem. 
ESPECIFICAÇÕES: Formação completa em Ensino Superior em Pedagogia.  
 
24 - CARGO: ENGENHEIRO (A) CIVIL  
Viabiliza e orienta construções e manutenções de obras de acordo com os padrões técnicos exigidos, elaborando 
e executando, dirigindo e liberando projetos de engenharia civil; Procede  avaliação geral das condições 
requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para 
determinar o local mais apropriado para a construção; Elabora o projeto da construção de rodovias, avenidas, 
ruas, casas e demais edificações, preparando as plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade 
de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um cálculo aproximado dos custos, a fim 
de apresentá-lo ao setor responsável para aprovação; Calcula os esforços e deformações previstos na obra 
projetada ou que afetam a mesma, consultando tabelas e efetuando comparações, levando em consideração 
fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para 
apurar a natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção; Autoriza e libera projetos de 
construção de prédios, casas e outras edificações, no âmbito municipal; Prepara o programa de trabalho, 
elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a 
orientação e fiscalização do desenvolvimento da obras; Estuda e dirige projetos de acordo com as condições 
requeridas para a construção de obras, rodovias, sistemas de água, esgoto e outros, acompanhando e 
orientando as operações a medida que avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos 
padrões de qualidade e segurança recomendadas; Avalia o local mais adequado para as construções 
requeridas; Elabora os orçamentos referentes as obras que serão executadas, fazendo a padronização, 
mensuração e controle de qualidade dos serviços executados na obra, a fim de orientar e esclarecer o 
operário e o pessoal no que se refere ao serviço técnico da obra; 
Consulta outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas, químicos, arquitetos, trocando 
informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre exigências técnicas e estéticas 
relacionadas a obra a ser executada; Acompanha as obras de terraplanagem e pavimentação de todos os tipos, 

estudando os locais e dando assistência aos operários, para que a obra seja bem executada; Acompanha e 
orienta a equipe de trabalho para assegurar a qualidade, segurança e cumprimento dos prazos para realização da 
obra; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outra tarefas correlatas ao cargo 
e/ou determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: Formação Completa em ensino superior de Engenharia Civil. 
 
25 – ARQUITETO(A) 
Levanta informações acerca das impressões do tipo, dimensões, estilo de edificação, bem como  
sobre custos, materiais, duração e outros detalhes do empreendimento, para determinar as características 
essenciais à elaboração do projeto; Planeja as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios 
arquitetônicos, para integrar elementos estruturais estéticos e funcionais; Elabora o projeto final, obedecendo as 
normas, regulamentos de construção vigente e estilo arquitetônico do lugar; Prepara previsões detalhadas das 
necessidades da construção, determinando e calculando materiais, tempo necessário, mão-de-obra e seus 
devidos custos; Prepara plantas, maquetes e estruturas de construções, determinando características gerais e 
pormenores, aspectos técnicos e estéticos e escalas convenientes, para orientar a execução dos trabalhos e 
mostrar a aparência da obra uma vez terminada; Consulta engenheiros, economistas, orçamentistas e outros 
especialistas, discutindo o arranjo geral das estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos, com vistas 
ao equilíbrio técnico- funcional do conjunto, para determinar a viabilidade técnica e financeira do projeto; Presta 
assistência técnica às obras em construção, mantendo contatos contínuos com projetistas, empreiteiros, 
fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das mesmas, para assegurar a coordenação de todos os 
aspectos do projeto e a observância às normas e especificações contratuais; Pode planejar, orientar e fiscalizar os 
trabalhos de reforma e reparos de edifícios e outras obra arquitetônicas; Pode efetuar vistorias, perícias, avaliação 
de imóveis, emite laudos e pareceres técnicos; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
ESPECIFICAÇÕES: Formação Completa em Ensino Superior em Arquitetura.  
 
26 -  ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DESCRIÇÃO SUMÀRIA 
Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema, 
especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, 
codificando aplicativos. Administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao usuário e o treinamento, 
elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes 
informatizados e pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. É inerente a todo e qualquer cargo público manter com asseio o local de trabalho, tratar os demais 
servidores e munícipes com urbanidade e respeito, condicionada a hierarquia prevista na legislação local, 
respondendo pela conservação e uso adequado dos bens públicos que lhe forem confiados ou que destes faça 
uso em suas funções; Desenvolver sistemas informatizados: Estudar as regras de negócio inerentes aos objetivos 
e abrangência de sistema; dimensionar requisitos e funcionalidade de sistema; fazer levantamento de dados; 
prever taxa de crescimento do sistema; definir alternativas físicas de implantação; especificar a arquitetura do 
sistema; escolher ferramentas de desenvolvimento; modelar dados; especificar programas; codificar aplicativos; 
montar protótipo do sistema; testar sistema; definir infra-estrutura de hardware, software e rede; aprovar infra-
estrutura de hardware, software e rede; implantar sistemas; Administrar ambiente informatizado: Monitorar 
performance do sistema; administrar recursos de rede ambiente  operacional, e  banco  de  dados; executar  
procedimentos    para   melhoria  de performance de sistema; identificar falhas no sistema; corrigir falhas no 
sistema; controlar acesso aos dados e recursos; administrar perfil de acesso às informações; realizar auditoria 
de sistema; Prestar suporte técnico ao usuário: Orientar áreas de apoio; consultar documentação técnica; 
consultar fontes alternativas de informações; simular problema em ambiente controlado; acionar suporte de 
terceiros; instalar e configurar software e hardware; Treinar usuário: Consultar referências bibliográficas; preparar 
conteúdo programático, material didático e instrumentos para avaliação de treinamento; determinar recursos 

áudio-visuais, hardware e software; configurar ambiente de treinamento; ministrar treinamento; Elaborar 
documentação para ambiente informatizado: Descrever processos; desenhar diagrama de fluxos de informações; 
elaborar dicionário de dados, manuais do sistema e relatórios técnicos; emitir pareceres técnicos; inventariar 
software e hardware; documentar estrutura da rede, níveis de serviços, capacidade e performance e soluções 
disponíveis; divulgar documentação; Elaborar estudos de viabilidade técnica e econômica e especificação 
técnica; Estabelecer padrões para ambiente informatizado: Estabelecer padrão de hardware e software; criar 
normas de segurança; definir requisitos técnicos para contratação de produtos e serviços; padronizar 
nomenclatura; instituir padrão de interface com usuário; divulgar utilização de novos padrões; definir 
metodologias a serem adotadas; especificar procedimentos para recuperação de ambiente operacional; 
Coordenar projetos em ambiente informatizado: Administrar recursos internos e externos; acompanhar execução 
do projeto; realizar revisões técnicas; avaliar qualidade de produtos gerados; validar produtos junto a usuários 
em cada etapa; Oferecer soluções para ambientes informatizados: Propor mudanças de processos e funções; 
prestar consultoria técnica; identificar necessidade do usuário; avaliar proposta de fornecedores; negociar 
alternativas de solução com usuário; adequar soluções a necessidade do usuário; negociar com fornecedor; 
demonstrar alternativas de solução; propor adoção de novos métodos e técnicas; organizar fóruns de 
discussão; Pesquisar tecnologias em informática: Pesquisar padrões, técnicas e ferramentas disponíveis no 
mercado; identificar fornecedores; solicitar demonstrações de produto; avaliar novas tecnologias por meio de 
visitas técnicas; construir plataforma de testes; analisar funcionalidade do produto; comparar alternativas 
tecnológicas; participar de eventos para qualificação profissional; Utilizar recursos de Informática; Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.   
ESPECIFICAÇÕES: Formação completa em ensino superior na área de sistema de informações com 
registro em conselho de classe.                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2/2021. Ata de Registro de Preços nº 93/2021. Pregão Eletrônico 
nº 16/2021. Aos vinte (20) dias do mês de Setembro do ano dois mil e vinte e um (2021), às oito horas 
(08h), na Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta 
(1030), em Mariópolis, estado do Paraná, compareceu a Sra. Francielli Battisti, brasileira, solteira, 
empresária, inscrita no CPF/MF sob n º 049.277.449-81, portadora da CI/RG nº 8.549-599-2, 
residente e domiciliada na Rua Onze, nº 674, sala 02, bairro Água Azul, CEP 85.525-000, na cidade 
de Mariópolis, estado do Paraná, representante da empresa Francielli Battisti – Mercearia - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.286.977/0001-94, inscrição estadual 
nº 90590830-80, com sede na Rua Onze, nº 674, sala 02, bairro Água Azul, CEP 85.525-000, na 
cidade de Mariópolis, Estado do Paraná, doravante designada DETENTORA DA ATA, que tem por 
objeto a implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura eventual aquisição de cestas básicas 
tipo A e tipo B, que serão distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas 
pelo Departamento Municipal de Assistência Social, conforme previsto no Decreto Federal n° 
6.307/2007 e Lei Municipal n° 30/2020. Cláusula Primeira – Do Aditamento: I – Do Reajuste de 
Preços – Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato: a) Do Fundamento Legal - Lei 
nº 8.666/93: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: ... Inciso II – por acordo das partes: ... d) para restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, 
ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 
econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007: “Art. 10º - Durante a 
vigência da Ata de registro de preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando 
os preços praticados no mercado sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável 
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor e aditar a ata de registro de 
preços”. b) Da Jurisprudência: “Licitação – Reajuste de preços – Manutenção do Equilíbrio 
econômico-financeiro – possibilidade. Havendo previsão legal e contratual, impõe-se o reajuste de 
preços como forma de preservação do equilíbrio entre os encargos suportados pelo particular e a 
correspondente remuneração” (TJ-SC, 2ª Câm. Dir. Públ., Apel. Cível em MS n. 2004.024308-1, 
Relator Luiz Cezar Medeiros, julg. 22.02.2005). c) Da Conclusão: Compulsando detidamente os 
documentos (notas de compras) que instruíram o pedido de aditivo verifica-se que: 1. Por sua vez, 
tendo a Divisão de Licitações analisado as notas fiscais pertinentes aos outros produtos objeto do 
pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento relativamente aos seguintes itens, de modo a 
restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN VALOR 
UNITÁRIO 

ADITIVADO 

VALOR 
TOTAL 

ADITIVADO 

DIFERENÇA 
DO VALOR 

1 CESTA 
BÁSICA DE 
ALIMENTOS 
TIPO A - 
(Menor 
Tamanho) 
 

500 UN
D 

102,89 51.445,00 2.200,00 

2 CESTA 
BÁSCIA DE 
ALIMENTOS 
TIPO B 
(MAIOR 
TAMANHO) 
 

357 UN
D 

173,89 62.078,73 1.570,00 

 VALOR 
TOTAL 

    R$ 3.770,80 

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem 
amparo legal (art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual 
para tanto, consoante se vê da Ata de Registro de Preços nº 93/2021. II – Os reajustes objeto de 
deferimento visam restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato. III - Existe disponibilidade 
orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade. 
Cláusula Terceira - Do Valor: I – O valor da ata de registro de preços, portanto que era de R$ 
109.752,93 (Cento e nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), passará 
a ser R$ 113.523,73 (Cento e treze mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), 
aumentando assim o valor de R$ 3.770,80 (Três mil setecentos e setenta reais e oitenta centavos). 
Mariópolis, 20 de Setembro de 2021. Município de Mariópolis - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito 
Municipal. 
 
 
 
 MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
LEI Nº 31/2021. DATA: 17/09/2021 SÚMULA: “Autoriza o Executivo 
Municipal a adquirir mediante desapropriação amigável dos imóveis 
declarados de Utilidade Pública pelo Decreto nº 83/2021”.   Faço saber 
que 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 adquirir, 
mediante desapropriação amigável, nos termos do Decreto-Lei nº 
3.365/41, os bens imóveis com a seguinte especificação:    I - imóvel 
denominado de Lote 06-A (seis A) da quadra 21 (vinte e um) do 
Loteamento Cidade de Mariópolis, contendo área superficial de 252,0m² 
(duzentos e cinquenta e dois metros quadrados), situado na Rua 02 com a 
Alameda 04, objeto da Matrícula 13.884 do Registro Geral de Imóveis de 
Clevelândia-PR;    II – imóvel denominado de Lote 06-B (seis B) da 
quadra 21 (vinte e um) do Loteamento Cidade de Mariópolis, contendo 
área superficial de 548,0m² (quinhentos e quarenta e oito metros 
quadrados), situado na Alameda 04, objeto da Matrícula 13.885 do 
Registro Geral de Imóveis de Clevelândia-PR, Art. 2º - O valor da 
indenização observará o Laudo de Avaliação nos seguintes montantes:    I 
– o valor de R$ 76.860,00 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais), 
para o imóvel descrito no inciso I do artigo 1º desta Lei.   II – o valor de 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), para o imóvel descrito no 
inciso II do artigo 1º desta Lei. Art. 3º - As áreas descritas no artigo 1º 
desta Lei foram declarados de Utilidade pública através do Decreto 
83/2021, de 12 de agosto de 2021. Art. 4º - As áreas descritas na presente 
Lei ficam destinadas à edificação da Capela Mortuária Municipal. Art. 5º 
- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações próprias constantes do orçamento do Município, suplementado 
se necessário.  Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário.  Gabinete do Prefeito 
Municipal de Mariópolis, em 17 de Setembro de 2021. Mario Eduardo 
Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 

 
 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
DESPACHO – CPL. CONVITE Nº 3/2021. 1. Tendo em vista a decisão 
da Autoridade Superior no que tangue a habilitação das proponentes 
Olé Propaganda e Publicidade Eireli, Samuel Kruk Comunicação Eireli e 
De Marco Agência de Comunicação Ltda ao certame, dá-se 
prosseguimento ao presente processo licitatório Convite n° 3/2021, 
designando o dia 23 de SETEMBRO de 2021 as 13h30min, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mariópolis, localizada na Rua Seis, 
n° 1030, centro, para protocolo e abertura dos envelopes de 
Documentação. 2. Diligências necessárias. Mariópolis, 20 de Setembro 
de 2021. Leoni Espedito Sangaleti – Presidente. Francisco Valdomiro 
Bueno – Membro. Bruna Almeida Zankoski – Membro. 
 

 
 PORTARIA N° 258/2021 

DATA: 20/09/2021 
SÚMULA: “Transfere o Servidor Municipal Edner Luiz Ribeiro Jacobsen, para exercer suas 
funções no Departamento de Saúde. “ Mario Eduardo Lopes Paulek, Prefeito Municipal de 
Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: RESOLVE: ART. 1°-  
TRANSFERIR o Servidor Municipal Edner Luiz Ribeiro Jacobsen, portador do RG n° 4277627-
0, Motorista no Departamento de Serviços Rodoviários, para exercer suas funções no 
Departamento de Saúde como Motorista Plantonista. ART. 2°- Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 16 de setembro de 2021, ficando 
revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 20 de 
setembro de 2021. MARIO EDUARDO LOPES PAULEK PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 021/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: Belinki e Souza Ltda 
DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reequilíbrio 
econômico-financeiro do item 133, adjudicado ao CONTRATADO no Pregão 
Eletrônico nº 021/2021. 
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 15 de setembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 15 de setembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 091/2021 

(Vinculado a Inexigibilidade nº 019/2021) 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
 CONTRATADA: Algenir dos Santos Guedes Eireli. 
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos 
de urgência e emergência, na forma de plantões médicos de 12 horas, para atender 
as demandas dos pacientes na Unidade Básica de Saúde de Renascença. 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de setembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 20 de setembro de 2021. 
Idalir João Zanella 
Prefeito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 092/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 068/2021) 
CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: GR Comércio Eireli 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de refletores em LED para 
instalação no Ginásio de Esportes Pref. Mário Nardi do Município de Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de setembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 20 de setembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2021 
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 073/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: AMG Engenharia Eireli 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de 
empresa especializada em serviços de horas máquina de escavadeira hidráulica, 
retroescavadeira, caminhão caçamba e rolo compactador, destinado as 
necessidades da secretaria solicitante. 
VALOR TOTAL: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de setembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 20 de setembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 153/2021 
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 073/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: SOLL – Serviços, Obras e Logística Ltda 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de 
empresa especializada em serviços de horas máquina de escavadeira hidráulica, 
retroescavadeira, caminhão caçamba e rolo compactador, destinado as 
necessidades da secretaria solicitante. 
VALOR TOTAL: R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil e quinhentos reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de setembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 20 de setembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021– PMR 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 069/2021– PMR. 
Objetivando o é REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR 
LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO (NOX) AUTOMOTIVO, 
destinado as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e 
Urbanismo, em favor da seguinte empresa: 

 Gêmeos Coleta de Resíduos Eireli, no valor total de R$ 30.400,00 
(trinta mil e quatrocentos reais). 

Renascença, 17 de setembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANA 
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 102/2020 

Termo Aditivo ao Contrato nº 102/2020 firmado em 17/09/2020, com objeto a Contratação de 
empresa especializada para elaboração de projetos hidráulicos do Parque Industrial do Município 
devidamente aprovados na SANEPAR, realizando sua orçamentação e posterior fiscalização de 
execução, conforme solicitação do Secretário de Indústria e Comercio, de acordo com Termo de 
Referência e demais especificações em edital, conforme expresso no Pregão Presencial nº 
071/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de Direito Público Interno, CNPJ sob o nº 95.585.477/0001-92, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal pelo Prefeito Municipal Sr. DARLEI TRENTO brasileiro, RG nº. 7.706.657-8 
SSP/PR e CPF nº. 006.374.659-03. CONTRATADA: PLATAFORMA ENGENHARIA E SANEAMENTO 
LTDA - ME, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº. 19.648.496/0001-32 com 
sede a Rua Arariboia, Bairro La Salle, nº 725 – CEP: 85.505-031 – Município de Pato Branco - Estado 
do Paraná, ora representada por MARCIO GAMBA, inscrito no CPF sob o Nº 706.518.419-68, RG Nº. 
49.54.152-0 SSP/PR. TIPO DE ADITIVO: prazo. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 17/09/2022. 
DATA DE ASSINATURA: 17/09/2021. 
 

 
 

 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO 

Extrato Dispensa de Licitação nº 71/2021, Processo nº166/2021. 
PARTES: Município de Pato Branco e GIOVANI LEIRIA FERREIRA. 
OBJETO: Contratação de empresa para Confecção de 600 Canecas de 
Porcelana de 300 ml, personalizadas, conforme arte em anexo, atendendo 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VALOR R$ 10.488,00 
Para suporte das despesas será utilizada a seguinte Dotação 
Orçamentária: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE – 08.07 
ADMINISTRACAO DA SAUDE - 103010043.2.388000 Manutenção 
das Atividades da Saúde - 3.1.90.11.00 - 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 2868 Fonte....: 303 Saúde -  Código Reduzido – 2868 
Desdobramento - 18378 DISPENSA DE LICITAÇÃO: Lei 8.666/93, em 
seu artigo 24 II, inciso. Pato Branco, 20 de Setembro de 2021. Robson 
Cantu – Prefeito. Liliam Cristina Brandalise – Secretária de Saúde. 
 
. 
  
 
 
 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 

PROTOCOLO 2021/08/288682 

CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ 
 CNPJ nº 80.874.100/0001-86. 
 
CONTRATADA:  DIECKSON LEONIR TESKE 056206700945 
          CNPJ nº 14.993.678/0001-27 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada visando 
a locação de brinquedos para o dia 8 de outubro em comemoração ao dia da criança, a ser 
realizado nas Escolas Municipais, conforme descrição na tabela abaixo: 
ITEM QTDE DESCRIÇÃO 

01 01  TOBOGÃ HOMEM ARANHA – comprimento 10 metros, largura 5 metros, altura 6,50 metros, 
escada de acesso e paredes de proteção, capacidade para até 350 kg.  

02 01 CASA DO PICOLINO – casa inflável com mini piscina de bolinhas, mini tobogã e mini cama 
elástica 3 a 5 anos 

03 01 TOMBO LEGAL- dimensões: 1,65 larg. x 1,80 compr. x 2,00 metros de altura. Capacidade até 
70 kilos. Recomendado para crianças a partir de 03 anos de idade 

04 01 PULA-PULA CACHORRINHO COM RAMPA – largura 3,40 metros, comprimento 3,50 metros, 
altura 2,75 metros, subida interna com escalada.  

05 01 GUERRA DO COTONETE- medidas mínimas do colchão 4x4; proteção nas laterais; mínimo 2 
bases, com respectivos cotonetes;  

06 01 
 MINI ESCORREGA  KID PLAY - BOB ESPONJA - Medidas do produto montado: Largura: 2,50| 
Altura: 2,50m | Comprimento: 4,40m .Peso: 54,50kg Produzido em lona vinílica KP1000 
ACOMPANHADO DE MOTOR 

07 01 GIRO RADICAL GIRO RADICAL, colchão 5x5 metros, quatro jogadores por vez, controle de 
velocidade e direção. 

08 01 PIPOQUEIRA ELÉTRICA Tensão: 220v; potencia: 1370 W frequência: 60hz, rendimento: 5 
kg/h.  Estrutura de aço inox e vidro temperado, pés de borracha 

09 01 
MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE: Características técnicas: capacidade - unidade/hora -tensão - 
127-220 v-frequência - 60 hz-potência -1.200 w, Altura -365 mm -largura - 430 mm -
profundidade - 430 mm -peso bruto - 8 kg 

 
VALOR: R$ 3.800,00(Três mil reais e oitocentos centavos). 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis) meses. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº: nº 09.00 - Departamento de Educação, Cultura e Esportes; 09.01 
- Divisão despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas pelo Orçamento Municipal, à 
conta de Ensino; 1236100102.029 - Atividades Operacionais do Ensino Fundamental - 5% e 25% e 
outros; 33.90.39 Serviços de Terceiro Pessoa jurídica; Despesa 1297. 
 
JUSTIFICATIVA: Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

Bom Sucesso do Sul, 20 de setembro de 2021. 
 

Nilson Antonio Feversani 
Prefeito Municipal 

 
CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO 41/2021 
 
 
 
 
 
OMUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, através de seu Pregoeiro e equipe de 
apoio, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO TOTAL da licitação 
divulgada através do EDITAL N° 41/2021 – PROCESSO 136/2021 – Modalidade Pregão Presencial, 
tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para execução de pintura em quadras 
dos ginásios municipais de esportes bem como fornecimento de materiais necessários a 
execução dos serviços, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, para readequação 
do objeto e normas editalícias, cuja conveniência se mostra imprópria no momento. 
 
Será elaborado novo edital de licitação com nova data e horário oportunamente divulgados através dos 
órgãos oficiais de imprensa do município. 
 
 
Manfrinópolis, 19/07/2021. 
 
 
 
 
 
 

Jozinei Dos Santos Pregoeiro 
 
 
Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira Prefeita Municipal 

 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PROCESSO nº 119/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer sistema de tratamento de registro ponto (PTRP), 
licenciado para o município, com suporte técnico e treinamentos periódicos, conforme segue: 

      
ITEM  QUANT. UNID.  DESCRIÇÃO 

VALOR 
MENSAL R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

1 12 meses 

Contratação de empresa para fornecer sistema de 
tratamento de registro ponto (PTRP), programa 
hospedado em servidor web, com sistema multi 
usuários, backup automático, atualizações remotas 
automáticas, sem necessidade de instalações de 
programa em terminal, acesso de qualquer sistema 
conectado a internet, licença para o município de 
Saudade do Iguaçu Paraná, atendendo a todos os 
funcionários, dando todo o suporte técnico e 
treinamentos periódicos. 

300,00 3.600,00 

   TOTAL -------------------------------R$   
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, de acordo com a lei 8.666/93 e demais 
alterações.  CONTRATADA: PONTO GESTOR LTDA CNPJ Nº. 17.620.440/0001-44 VALOR: R$ 
300,00(trezentos reais) mensais perfazendo um total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para o 
período de 12 (doze) meses. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até dia 30(trinta) 
do mês subsequente vencido, mediante apresentação da nota fiscal. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 04 – SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças Funcional 
Programática:04.122.0003.2.007 – Atividades da Secretaria de Administração Elemento da Despesa: 
3.3.90.40.11 – locação de software Principal: 43 Despesa: 798 Fonte de Recurso: 000 – recursos 
ordinários livres Valor da dotação: R$ 3.600,00 
J U S T I F I C A T I V A  Enquadramento no art. 24, II da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) que define 
os casos de dispensa de licitação e dentre eles, no inciso II consta à possibilidade de ser dispensada a 
licitação para compras e outros serviços até o limite de 10% do limite estabelecido na alínea “a”, do Inciso 
II do art. 23 da Lei de Licitações, que presentemente está em R$ 176.000,00, Conforme Decreto Federal 
Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018. Gabinete do Prefeito, em 20 de setembro de 2021. 

DARLEI TRENTO Prefeito Municipal 
 

 
 
 

 

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

PROCESSO Nº 118/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2021 

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 
OBJETO: Aquisição de central telefônica nova, para atender a prefeitura, sendo que a empresa deverá 
fornecer os equipamentos devidamente instalados e funcionando, conforme condições, especificações 
nos termos do edital e seus anexos. 
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
ABERTURA: Dia 01 de outubro de 2021 as 09:00 horas. 
INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro - Saudade do 
Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.br 

 
Saudade do Iguaçu, 20 de setembro de 2021. 

 
DARLEI TRENTO 

Prefeito Municipal 
 

 
                                   

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 003/2021 

Osni Antônio Savi, presidente do SINDISEM – Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Francisco Beltrão CNPJ: 78.686.987/0001-37, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, pelo presente edital convoca todos os servidores públicos municipais associados a 
entidade sindical, a comparecerem ás eleições do SINDISEM para renovação de mandato da 
diretoria executiva e conselho fiscal para o TRIÊNIO de 2022/2024, a ser realizada no dia 
05/11/2021 das 7:00 as 19:00 horas em local a ser definido e publicado pela comissão eleitoral, 
nos termos do parágrafo 1º do art. 60 do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Francisco Beltrão, seguindo todos os protocolos de enfrentamento ao COVID-19. 

Poderão votar os sócios que estejam em dia com as condições previstas no art. 54 
do Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Francisco Beltrão. 

A Secretaria da Entidade funcionará no período destinado ao Registro de Chapas, 
no horário de 13:30 ás 17:30 de segunda a sexta, disponibilizando a relação de documentos 
necessários para o registro da chapa, bem como formulário. 

O prazo para inscrições das chapas é de 15 dias da data de publicação do presente 
edital. 

As chapas deverão comprovar o cumprimento do disposto no art. 12 do Estatuto do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Francisco Beltrão no que diz respeito as 
condições dos candidatos. 

A comissão eleitoral será nomeada após o encerramento do prazo para registro das 
chapas. 

A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 3 (três) dias, a contar 
da publicação da relação de Chapa (s) registrada (s).  

Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição. 

 

 Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2021. 
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