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DEFINIDA DATA DA PROVA DE PSS EM UMUARAMA - A prova escrita do PROJETO EXEMPLAR COMPLETA 21 ANOS - O projeto Restauração, de
processo seletivo simplificado (PSS) em realização pela Prefeitura de Umuarama para o cargo de agente
de controle e combate a endemias já foi marcada: será no próximo dia 21 no campus 3 da Unipar. Pág A3

Umuarama, está chegando aos 21 anos de trabalho voltado à recuperação de dependentes
químicos e apoio aos seus familiares. E os resultados são positivos. Página A3

Desabafo, apelo e lágrimas no balanço
de um ano da covid-19 em Umuarama
ATÉ AGORA

No Paraná,
covid infectou
6,5% da
população
Página A7
ARTIGO

Cuidado com
“o poder de
influência das
redes sociais”
Página A2
UMUARAMA

Motorista
embriagado
e sem CNH
causa acidente
Página A6

Acesso à ala covid da Uopeccan em Umuarama, onde as vagas para pacientes estão esgotadas

Há um ano Umuarama registrava a primeira suspeita de
covid-19. A Expo Umuarama
era cancelada, vieram os
primeiros fechamentos do comércio e os casos suspeitos
começaram a ser positivados. Agora, já são em torno
de 100 mortos e mais de
oito mil casos confirmados.
Todos sonhavam com algo
passageiro, mas um ano
depois, a situação piorou.
A cidade não tem vagas
nos hospitais e os casos só
aumentam. O Ilustrado falou
com profissionais da saúde
que estão na linha de frente
de combate, em Umuarama,
todos se dedicando ao máximo, esgotados e ainda sendo
obrigados a ver comentários
maldosos em redes sociais.
A vacina chegou, mas ainda
vem em pequenas quantidades. Os profissionais choram
e apelam para a comunidade
colaborar cada vez mais por
um futuro melhor. Página A5

REGIONAL

Douradina presta
homenagens no
mês das mulheres
O prefeito de Douradina, Oberdam Oliveira e a
primeira-dama Silene prestaram homenagens
às mulheres do município, na semana que
passou e que teve o dia 8 como data principal.
Eles participaram de uma live e durante o evento
foram sorteados brindes. “As mulheres são
nosso porto seguro”, disse Oberdam.
Página A4
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ENTREVISTA

Fachin diz que “’Lava Jato’ pode virar
‘Mãos Limpas’ se Moro for declarado parcial”
Brasília (AE) - Perto de a Lava Jato completar sete anos de
existência, o relator da operação no Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Edson Fachin, disse à Agencia Estado que, se
o ex-juiz Sérgio Moro for declarado parcial, a investigação terá
o mesmo fim que a Operação Mãos Limpas teve na Itália. Na
segunda-feira passada, Fachin anulou as condenações impostas
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um esforço para
esvaziar as discussões sobre a suspeição do ex-magistrado. Confira
a entrevista, concedida por meio de videoconferência e e-mail.

tratados de forma análoga. Como dizia o juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos Brandeis, ou temos igualdade
e democracia, ou não temos democracia. Como relator da
Lava Jato no tribunal, busquei defender a manutenção da
competência da 13.ª Vara para que ela apurasse os delitos
contra a Petrobrás que tivessem sido praticados de modo
semelhante. A maioria da Segunda Turma, no entanto,
optou por restringir a competência apenas aos casos que
envolvessem diretamente a estatal.

Agência - A Operação Lava Jato completa 7 anos
no próximo dia 17. Na avaliação do sr., qual vai ser a
hiﬆória da inveﬆigação?

Agência - O presidente Jair Bolsonaro criticou a
decisão, dizendo que o senhor “sempre teve forte
ligação com o PT”. Como o senhor responderia?

Fachin - Depende do que for decidido nos próximos dias
ou nos próximos meses. E, portanto, se continuar no caminho
de entender que há suspeição, a história da Lava Jato será a
história do que aconteceu com as Mãos Limpas na Itália. É a
história de uma derrocada, em que o sistema impregnado pela
corrupção venceu o sistema de apuração, de investigação e de
condenação dos delitos ligados à corrupção. Portanto, esse é o
diagnóstico que eu faço.

Agencia - Por que o senhor derrubou as condenações de Lula agora?

Fachin - A observância da jurisprudência do tribunal
traduz a máxima segundo a qual casos análogos devem ser

Fachin - Não se trata de um entendimento individual, ao
contrário, trata-se da reiterada jurisprudência da Corte em que,
em mais de 20 casos, entendeu pela retirada de processos da
referida Vara Federal, dos quais, na maioria das vezes, fiquei
vencido. Por força dos princípios da isonomia e do juiz natural,
deve-se garantir o mesmo tratamento e interpretação a todos
os investigados em situação análoga, independentemente de
quem seja e de qual partido faça parte.

Agencia - E as ameaças, miniﬆro?

Fachin - Prefiro o apoio institucional e a solidariedade dos
colegas às ameaças e intolerâncias.

Tribunal que deve julgar casos de Lula costuma favorecer réus
Brasília (AE) - Destino possível de processos do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Tribunal
Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1), sediado em
Brasília, é considerado por advogados, procuradores
e até pelos próprios desembargadores uma Corte com
perfil “garantista”, que costuma privilegiar direitos dos
réus. No ano passado, o tribunal tomou duas decisões
que beneficiaram Lula. Agora, pode caber aos mesmos
magistrados decidir sobre as ações do petista na Lava
Jato - caso condenado, ele voltará a ser inelegível.
Lula foi enquadrado na Lei da Ficha Limpa, em
2018, após ser condenado por corrupção passiva e
lavagem de dinheiro em segunda instância no caso
do triplex do Guarujá (SP). A decisão foi do Tribunal
Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), sediado em
Porto Alegre, e de perfil mais “punitivista”, que tende
a privilegiar os acusadores no julgamento. Agora, após
a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal
Edson Fachin, que anulou as condenações do petista
definidas pela Justiça Federal em Curitiba, o epicentro
jurídico dos processos se deslocará para a capital federal. Os casos deverão ser avaliados por um dos juízes
de primeira instância da 10.ª ou da 12.ª Vara da Justiça
Federal no DF, e só então serão remetidos ao TRF-1.
Em setembro, os desembargadores da Quarta Turma
do tribunal atenderam a um habeas corpus da defesa
de Lula e trancaram o andamento de uma ação penal.
O caso é um desdobramento da Operação Janus, de
2016, na qual Lula é acusado pelo Ministério Público
Federal de ter influenciado o BNDES para favorecer

a Odebrecht em empréstimos para obras em Angola.
Para o relator, o desembargador Néviton Guedes, o
MPF não reuniu provas suficientes para justificar a
continuidade do processo.
Néviton segue na Quarta Turma - os casos de Lula
deverão ser julgados na Terceira e na Quarta Turma,
responsáveis pelos casos criminais. O colegiado de Néviton é integrado ainda pelos desembargadores Olindo
Menezes e Cândido Ribeiro. Na Terceira Turma atuam
os desembargadores Ney Bello, Mônica Sifuentes e
Maria do Carmo Cardoso. Ambas as turmas têm perfil
“garantista”
Em abril, outra decisão benéfica a Lula: a Quarta
Turma absolveu nove alvos da Operação Zelotes, acusados de “vender” medidas provisórias para beneficiar
a indústria automobilística em governos do PT.

Lentidão

O TRF-1 também é considerado um dos mais lentos
do País, o que pode beneficiar Lula. O petista estará
inelegível e não poderá disputar a eleição de 2022 se
for condenado em segunda instância antes de agosto
do ano que vem.
“O TRF-1 é, de longe, o tribunal mais lento do
Brasil. Enquanto no TRF-4 todos os processos são
eletrônicos há mais de dez anos, no TRF-1 a maior
parte dos processos criminais ainda é física”, afirmou
Camanho. Um dos motivos é a abrangência. Entre os
tribunais regionais federais, o TRF-1 recebe os processos da Justiça Federal de 13 Estados e do DF.

O poder de influência das redes sociais
• Helton Kramer Luﬆoza

Direito
em
Debate

O documentário “o Dilema das Redes”, lançado
em 2020 no Netflix, trouxe uma série de inquietações
e questionamentos acerca dos efeitos das redes sociais
na vida das pessoas. Este documentário descreve o
vício e os impactos negativos sobre jovens e adultos
em passar muito tempo na frente de computadores e
telefones celulares.
Isso mostra que experiências digitais, aparentemente inocentes, como recomendações automáticas, notificações e publicações sugeridas, funcionariam como
iscas lançadas diariamente pelos aplicativos. Seriam
estratégias propositais das próprias redes sociais para
conservar os usuários logo período te tempo conectado
e, consequentemente, visualizando os anúncios dos
parceiros comerciais.
Contudo, o que mais intriga é descobrir que a
dinâmica das redes tem causado sérios efeitos no ser
humano. Um deles diz respeito à questão de como
as redes sociais afetam a autoestima das pessoas. E,
nesse tema, Tristan Harris, ex-desenvolvedor do google,
afirmou que “nós evoluímos para nos importarmos com
que outras pessoas ‘da tribo’ pensam de nós, porque é
importante. Mas será que evoluímos para saber o que 10
mil pessoas pensam de nós?”. E mais, nossa incapacidade de lidar com aquilo que não nos agrada. Segundo
ele, “estamos treinando e condicionando uma geração
inteira de pessoas que, quando se sentem desconfortáveis, solitárias ou com medo, usam ‘chupetas digitais’
para se acalmar e isso vai atrofiando nossa habilidade
de lidar com as coisas”.
Por meio de sistemas de “recompensa imediata”,
como curtidas ou comentários positivos, as redes sociais teriam criado métodos de navegação capazes de
estimular a circulação da audiência, mas, como efeito
colateral, tem condicionado a felicidade dos usuários
a tal sistemática. O fato é tão grave que, segundo o
psicólogo social Jonathan Haidt, as redes têm relação
direta com a explosão de casos de depressão e ansiedade
– especialmente em crianças e adolescentes. Segundo
este profissional, a tendência se reflete nos recordes
de suicídios infantis registrados nos últimos anos. Nos
EUA, segundo dados oficiais, o suicídio se tornou a
segunda principal causa de mortes de crianças e jovens
em idade escolar (12 a 18 anos), ficando atrás apenas
de acidentes.
Outro efeito deste sistema é a indústria de notícias
falsas que têm alcance amplificado nas redes em razão

da manutenção da audiência dos usuários expostos
a anúncios. “Criamos um sistema que privilegia as
informações falsas (...) porque as informações falsas
rendem mais dinheiro às empresas do que a verdade”,
diz um dos entrevistados do documentário.
Não há dúvidas que a sociedade está enfrentando
sérios dilemas para formar um entendimento sobre
o assunto, tais como, se seria possível impedir a manifestação de pensamentos em busca do combate à
Fake News ou até que ponto será possível manter-se
“desconectado” em um mundo cada vez mais digital.
Inclusive, Justin Rosenstein, ex-desenvolvedor do
botão “curtir” do Facebook, percebendo os efeitos das
notificações das redes sociais, que o teriam afastado dos
relacionamentos pessoais, não pensou duas vezes antes
de apagar todas as redes socais de seu iphone.
Não há nenhum mal em usufruir as redes sociais, o
problema seria a “coisificação” do ser humano, tornando-o apenas o que ele consome, e não mais o que ele é.
E muitas vezes, tornando-o o que ele parece ser, através
da imagem construída pelas redes sociais, criando uma
competição fictícia entre os indivíduos. E a partir do
momento em que a pessoa deixa de lado prioridades
pessoais e seu bem-estar à curtidas e comentários, poderíamos ter uma complicada problemática emocional
de ordem universal.
É preciso que fique claro que para alcançar a felicidade e o bem-estar não precisamos negar a tecnologia.
Não é isso que irá solucionar o problema! Um primeiro
passo está na reflexão em que consiste nossas prioridades atuais, quais os verdadeiros valores que defendemos
como corretos para nossa família, grupo social, empresa,
etc. A necessidade humana é de readequar suas prioridades e utilizar a tecnologia como um meio - não uma
condição - para alcançar a felicidade.
Ainda que decidamos não abandonar ou não
mudar os hábitos sobre a utilização das redes sociais
é necessário termos a real noção do sistema que estamos alimentando, promovendo uma nova sistemática
de valorização e de contatos entre os seres humanos,
independente de nossa própria vontade.
Helton Kramer Lustoza
Procurador do Estado
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
www.heltonkramer.com

Coluna Ilustradas
Ricardo Barros diz que aprovação
da PEC Emergencial é vitória para
os brasileiros
O líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo
Barros (PP-PR), comentou nesta sexta-feira (12/3) a
aprovação pela Câmara dos Deputados da Proposta
de Emenda à Constituição 186/19, do Senado,
conhecida como PEC Emergencial. De acordo com
ele, a PEC é uma vitória para os brasileiros, já que
estabelece mecanismos de ajuste fiscal e viabiliza o
socorro aos cidadãos mais afetados economicamente
pela pandemia. “A PEC permite o pagamento do
auxílio emergencial àqueles que mais necessitam
e ainda não puderam retomar as suas atividades.
Também é um potente instrumento de gestão fiscal
e de ajuste, pois criamos uma cláusula de emergência que o presidente da República, governador ou
prefeito vai poder usar para conter as despesas correntes do custeio e usar esses recursos no combate
à pandemia”, disse Barros. Segundo o líder, a PEC é
muito bem estruturada, pois o senador Marcio Bittar
(MDB-AC) e o deputado Daniel Freitas (PSL-SC)
fizeram um excelente trabalho de relatoria. “E a base
do governo compareceu para tanto aprovar a PEC
quanto para fazer a concessão que foi feita, para a
própria base do governo, de manter a progressão e
promoção dos servidores públicos”, afirmou.
Responsabilidade fiscal
Na avaliação de Ricardo Barros, a PEC tem instrumentos muito fortes de ajuste fiscal. “É bom que
assim seja, porque o País há oito anos tem déficit
fiscal primário, ou seja gasta mais do que arrecada.
Neste ano, o Brasil vai ter mais R$ 247 bilhões de
déficit, além dos R$ 44 bilhões que aprovamos agora
para o auxílio emergencial”, observou Barros.

Doria já admite disputar
reeleição em SP, em vez
de campanha ao planalto
Antes refratário à ideia de disputar a reeleição
em São Paulo, o governador João Doria (PSDB)
admite agora abrir mão do projeto presidencial para
concorrer a mais um mandato no comando do Estado em 2022. Em recente conversa com o Estadão,
Doria foi questionado se mantinha a determinação
de não concorrer a mais quatro anos no Palácio dos
Bandeirantes. “Diante deste novo quadro da política
brasileira, nada deve ser descartado”, respondeu o
governador. É a primeira vez que o tucano admite
a hipótese claramente. O governador costumava
enfatizar que, por princípio, era contra a reeleição.
Também em entrevista ao Estadão, em novembro
de 2020, ele afirmou de forma contundente que
não disputaria um novo mandato. O cenário mudou
muito entre as duas declarações. No fato mais
recente, a anulação das condenações impostas ao
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato
- que restabeleceu seus direitos políticos - projeta
uma polarização entre ele e o presidente Jair Bolsonaro em 2022, o que tende a estreitar o espaço para
candidaturas. O otimismo que reinava no Palácio
dos Bandeirantes em janeiro, quando foi aplicada a
primeira vacina do Brasil em São Paulo, deu lugar
à preocupação com o desgaste político causado pela
adoção de medidas mais restritivas para combater a
pandemia do coronavírus. Nas mais recentes pesquisas sobre o cenário eleitoral de 2022, Doria aparece
em desvantagem em relação aos mais cotados para
chegar a um eventual segundo turno. Doria tem
afirmado que acredita que legenda pode até apoiar
um outro candidato em 2022 - além do paulista, o
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite é
também cotado como potencial candidato tucano.

Ministro da Cidadania fala
em evitar ‘balbúrdia’ em
pagamento de auxílio
O ministro da Cidadania, João Roma, disse nesta
sexta-feira, dia 12, que a retomada do auxílio emergencial deve ser feita com “serenidade” para evitar
“balbúrdia” no pagamento do benefício a 46 milhões
de pessoas vulneráveis. O ministro vê risco de filas,
distúrbios e quebra-quebra em agências se houver
informações divergentes sobre as datas de liberação
do dinheiro e o valor, em média de R$ 250 mensais,
nos próximos quatro meses. Embora o governo Jair
Bolsonaro pretendesse iniciar o pagamento ainda
em março, como vinha sendo anunciado, o mais
provável agora é que o pagamento ocorra apenas na
primeira semana de abril, como mostrou mais cedo o
Estadão. “Numa operação dessa é preciso ter muita
serenidade. É um momento de muito tumulto, mas
a execução de um programa desse exige perícia e
serenidade no processo. O que eu chamo de serenidade é evitar a balbúrdia”, explicou o ministro,
em entrevista no seu gabinete. No cargo há três
semanas, o ministro indicado pelo Republicanos,
partido do Centrão, trata a nova rodada de pagamentos como prioridade por ordem de Bolsonaro, e
não chegou nem a nomear sua equipe de confiança
no ministério.
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O advogado Juarez Casagrande e o pastor Cris Batiston falaram do projeto ao longo dos 21 anos
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O Projeto Restauração nos 21 anos de atuação ultrapassou os limites da denominação
“casa de recuperação”

ISOCIAL

Projeto Restauração de Umuarama está
há 21 anos ajudando e reestruturando famílias
Umuarama - Nascido
no dia 4 de abril de 2001,
em Umuarama, o Projeto
Restauração nos 21 anos
de atuação ultrapassou os
limites da denominação
“casa de recuperação” e
hoje é uma instituição
que trabalha no desenvolvimento do ser humano,
buscando restaurar famílias e também o futuro das
crianças.
Fundador e presidente
do projeto, o advogado
Juarez Casagrande, explica
que ao longo dos anos a
casa de recuperação tomou
corpo e hoje sua atuação
vai além da recuperação
de homens dependentes
químicos. O projeto tem
um olhar para as famílias
e na prevenção ao uso de
drogas. “Quando falamos
em recuperação de dependentes químicos estamos
falando de uma família,
que está recebendo de volta
um filho, um pai ou um
marido”, ressaltou.
Com uma metodologia seguindo três fases do
desenvolvimento, o pastor
Cris Batiston, coordenador
do Projeto Restauração,
conta que ao entrar na

RELATOS DE AMOR E VITÓRIA
Mais de mil homens já foram atendidos ao
longo dos 21 anos de Projeto Restauração e
com uma taxa de recuperação alta, histórias
de vitória não faltam. Assim é o relato de uma
mãe que preferiu não se identificar.
“O Projeto Restauração foi um canal para a
minha conversão junto com meu filho. Através
do projeto minha vida mudou muito, não foi
só meu filho que ficou internado nesses sete
meses eu também fiquei, mas do lado de fora.
Agradeço a Deus por ter colocado o projeto nas
nossas vidas”, disse.
Para o pastor Batiston, que também atua em
psiquiatria, a solução para o adicto é possível,
pois pessoas que passaram pela casa hoje são
profissionais respeitados, pais de família que
atuam na sociedade de forma sadia. “Quando
vemos o nascimento do neto de um cara que
era para estar morto pelo uso de crack, quando
vemos essa pessoa com a família restaurada,
nós sabemos que é possível e como esse trabalho, essa entrega é importante para sociedade”,
finalizou.
O Projeto Restauração está situado na travessa Ypê, chácara São José em Umuarama
e atende pelo telefone (44) 3056-5305 e nas
suas redes sociais.
casa a pessoa passa pela
desintoxicação, libertação
física e espiritual; seguido
da segunda fase na qual a

pessoa é apresentada a novos hábitos, nova imagem
de si e do núcleo familiar,
além de novos valores, pla-

O Projeto Restauração está situado na travessa Ypê, chácara São José em Umuarama

nos e atitudes que reflitam
em condutas responsáveis.
Por fim a terceira fase,
com a continuidade no
processo terapêutico e a
potencialização do processo de auto crescimento e da
maturidade.
“Neste trabalho é preciso reconstruir a cultura da
pessoa, para isso são sete
meses com um trabalho
embasado no conhecimento científico, nos princípios

cristãos e reconstrução de
hábitos. Por isso que a família tem que estar junto”,
enfatizou pastor.
Para seguir atuando
frente a recuperação de famílias, o projeto conta com
uma equipe qualificada
e composta de coordenador, monitores, psicóloga,
assistente social, motorista, cozinheira, gestão
administrativa, ministro do
evangelho, professores e es-

tagiários. “Nosso trabalho é
calcado na seriedade e ver
a pessoa como um ser humano. Desta forma, temos
todos os reconhecimentos
nas esferas do município,
estado e união”, explicou
Casagrande.
Além do trabalho com
os dependentes químicos
o projeto tem braços que
atuam com crianças, familiares e também foram
do País.

Governo do Paraná diz que não reajusta Prova escrita do PSS para agente
imposto de combustíveis há 6 anos
de endemias será realizada no dia 21
O Governo do Paraná distribuiu nota informando que mantém
inalteradas as alíquotas
de ICMS sobre combustíveis desde abril de 2015,
e não existe qualquer
estudo no âmbito da
Secretaria da Fazenda ou
da Receita Estadual relacionado à majoração de
tributação sobre etanol,
gasolina, diesel ou GLP
no estado.
Para a cobrança do
ICMS dos combustíveis
no regime de substituição tributária, as alíquotas incidem sobre
o valor do preço médio
ponderado ao consumidor final (PMPF) – um
valor de referência para
o recolhimento do imposto pelas refinarias ou
importadoras.
Quando a Petrobras
determina um aumento
no preço nos combustí-

veis, o valor de referência
consequentemente sobe.
Quando há queda nos
preços, o valor de referência também cai.
No Paraná, procura-se
expurgar do PMPF efeitos inflacionários como,
por exemplo, os causados
pelo câmbio. Assim, levase em consideração uma
média a cada período de
30 dias, tornando o preço
médio menos suscetível
a solavancos. Tomandose por exemplo o caso da
gasolina, enquanto o preço na bomba aumentou
22% este ano no Paraná,
o PMPF no estado subiu
13%.
De acordo com a última atualização pelo
Confaz (Ato Cotepe Nº
7), de 9 de março de
2021, o Paraná tem o
terceiro menor PMPF de
todo o País no caso da
gasolina comum (R$

4,8 por litro). O mesmo
ocorre no caso do óleo
diesel (R$ 3,79 por litro
– o terceiro menor valor
do país).
Ainda sobre o ICMS,
as alíquotas praticadas
no Paraná estão dentro
da média nacional no
caso da gasolina e abaixo
da média nos casos do
diesel e do etanol.
Qualquer informação
sobre reajuste ou aumento de impostos sobre combustíveis no Paraná é inverídica, e atende apenas
a interesses de pequenos
grupos que objetivam
aumentar as margens de
rentabilidade, e não aos
interesses da população
paranaense – pois não
praticar o PMPF significa
deixar de tributar sobre o
efetivo valor praticado na
bomba, ou seja, aumentar
a margem de lucro dos
postos.

Umuarama - A prova
escrita do processo seletivo simplificado (PSS)
em realização pela Prefeitura de Umuarama
para o cargo de agente
de controle e combate a
endemias já foi marcada: será no próximo dia
21, domingo, no campus
3 da Universidade Paranaense (Unipar). A informação é do presidente da Comissão Especial
de Seleção de Pessoal e
diretor de Recursos Humanos da administração
municipal, Alexandre
Faker Ribeiro, e também
está no Edital 025/2021
disponível no site da
instituição responsável
pela realização do PSS
(https://concursos.alfaumuarama.edu.br/).
Estão convocados
para a prova os candidatos inscritos e homologados no processo
seletivo. Eles devem
comparecer ao local às
8h – os portões permanecerão abertos até
8h45 e após este horário
não será mais permitido
o acesso à sala de provas.

“O candidato deve levar caneta esferográfica
azul ou preta e apresentar documento oficial
de identificação com
fotografia para ingresso
na sala de provas. Não
será aceito nenhum tipo
de documento digital”,
orienta Alexandre Ribeiro.
Em razão da pandemia de Covid-19, o local
das provas seguirá todas
as normas sanitárias e
medidas de higiene e
precaução. Candidatos
e organizadores envolvidos utilizarão obrigatoriamente máscaras
nas intermediações e
no local da prova, será
fornecido álcool em gel
e aferida a temperatura
corporal. Não será permitida a entrada sem
máscara.
Caso a temperatura
seja igual ou maior que
37,8°C, o candidato fará
a prova em sala separada
dos demais candidatos e
será orientado a procurar assistência médica
em seguida. Quem se
recusar a aferir a tem-

peratura ou a utilizar os
EPIs necessários terá o
acesso impedido e será
excluído do PSS. Será
proibido compartilhar
canetas, lápis, borracha, livros, cadernos ou
outros objetos e exigido
distanciamento, além
da correta higienização
das mãos. Aglomerações
estão proibidas.
O ensalamento está
disponível no site https://concursos.alfaumuarama.edu.br/ e o
cronograma do PSS segue com as seguintes
datas: 21/03 – Prova
escrita e publicação do
gabarito preliminar;
22/03 – Recebimento de
recurso contra gabarito
preliminar e questões
da prova escrita; 24/03 –
Publicação do resultado
da prova escrita; 25/03 –
Recebimento de recurso
contra a publicação do
resultado final da prova
escrita; e 29/03 – Homologação do resultado
final. O campus 3 da
Unipar fica na Av. Tiradentes, 3240 – Jardim
Paraíso, Umuarama.
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Secretaria de Assistência Social de Douradina
promove live em homenagem às mulheres
Douradina - Através
da Secretaria Municipal
de Assistência Social, a
Prefeitura de Douradina,
realizou na segunda-feira
passada, Dia Internacional da Mulher, uma
live com o tema “Seja
sua melhor versão.” O
evento on-line contou com
a presença do prefeito
Oberdam José de Oliveira
e da primeira dama Silene
Oliveira.
A live contou com a
participação de mulheres
de diversos setores da
sociedade douradinense. “São mulheres que a
cada dia nos inspiram a
sermos a melhor versão
de nós mesmas”, disse a
secretária de Assistência Social, Célia Furlan
Sossai, que conduziu de
forma belíssima, a apresentação do evento. “A
grande maioria da nossa
população, assim como
no Brasil inteiro, é composta por mulheres. É
essa força motriz que faz
a transformação social,
que faz o crescimento da
família como um todo.
Não tem como o modelo
machista imperar nos
dias de hoje, porque a
mulher está mostrando
sua grandeza e sua capacidade de transformação
a cada dia”, destacou
Oberdam, que finalizou
agradecendo. “A minha
esposa é a base da minha
vida. Na minha família
são seis mulheres mara-

Prefeito Oberdam participou da live e deﬆacou a importância da data e das mulheres

Geﬆão de Douradina reconhece a participação feminina

vilhosas e guerreiras que
partiram daquele princípio bem modesto e hoje

são vitoriosas. A todas as
mulheres de Douradina,
o nosso enorme apreço e

a nossa enorme consideração.”
A primeira dama Sile-

ne, falou das dificuldades
que toda mulher enfrenta
ao longo de sua trajetória.
“Os desafios fazem parte
da nossa vida, é através deles que crescemos.
Sempre peço direção de
Deus, sabedoria, eu acredito que desta maneira
as coisas se tornam mais
fáceis”, destacou, e as
outras mulheres presentes na live, também se
pronunciaram. Dona Dete
falou sobre o papel de
mãe, esposa e administradora do lar. Edilce de
Pella falou como se sente
cuidando e zelando das
crianças da Casa Lar.
Silvia Sossai abordou os

desafios enfrentados na
vida profissional, como
administrar o trabalho, a
família e lazer, e Natalia
Sossai falou sobre como
é cuidar da saúde e da
beleza da mulher.
Já Renata Lino contou
sobre os desafios de conciliar a vida profissional,
casa e família. Beatriz,
que está se preparando
para casar, abordou os
desafios da nova fase
e da vida moderna em
meio a pandemia. Aurélli Trida faz parte da
geração de mulheres
jovens que estão se preparando para a vida
profissional e comentou
sobre seus projetos pessoais e o empoderamento feminino. Enquanto a
enfermeira e vereadora
Josefa Nunes falou sobre
o acompanhamento de
rotina e os diagnósticos
para saúde da mulher ,
além de como é representar as mulheres da cidade
na câmara de vereadores, e Amanda Florenço
abordou a importância
da prática de exercícios
regulares para a saúde
da mulher.
Durante a live foram
realizados sorteios de
brindes doados pelo comércio local e o encerramento se deu com a
psicóloga Kelli que entoou
uma canção sobre saúde
mental, extremamente
difícil, mas necessária
para todas as mulheres.
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Medica Carla Dalponte e o médico Raphael Biscaia falam da exauﬆão ao longo dos 12 meses de trabalho interminável,

IEM UMUARAMA

Um ano do coronavírus com superlotação
de leitos e proﬁssionais da saúde no limite
Umuarama - No dia 13
de março de 2020 a Secretaria de Saúde de Umuarama
registrava a primeira pessoa
suspeita de contrair o novo
coronavírus, uma mulher de
53 e que teria viajado para
os Estados Unidos. Na época, medidas severas foram
tomadas e a cidade passou
por meses registrando baixa
transmissão até a explosão
de casos entre outubro e
dezembro. Hoje, conforme
profissionais da saúde e dos
dados dos boletins municipal o coronavírus segue sua
transmissão, porém com
agravamento da covid-19,
o que colocou em colapso
a estrutura de saúde local e
regional.
A secretária de Saúde,
Cecilia Cividini, foi quem
deu a notícia do primeiro
suspeito de covid-19 na
manhã do dia 13 de março de 2020, em reunião
coletiva na Prefeitura de
Umuarama. Do suspeito
até o registro do primeiro
caso positivo foram mais
14 dias. O primeiro positivo
foi divulgado no dia 27
de março, sendo ele, um
homem de 30 anos e que
teria viajado para o exterior.
“São dias de lutas e
demorou um pouco para
entender o que poderíamos
fazer com o que tínhamos,
pois tudo era mistério. Hoje
sabemos o que temos e o
que somos capazes de fazer. Ao longo desses 12 meses conseguimos conduzir
as situações, que cabiam ao
poder público municipal.
Precisamos reorganizar
todo a dinâmica de um
sistema para absorver o que
podíamos e temos feito isso
com maestria”, desabafou
a Cecilia.
Nos 12 meses de coronavírus, Umuarama presenciou disputas de classes,
entre elas, empresários
protestando para o não
fechamento dos comércios
e prestações de serviços,
escolas querendo voltar a
funcionar no presencial,
pessoas desafiando as leis
e desta forma promovendo
festas e aglomerações e,
agora nos últimos dias,
pacientes sendo intubados
em enfermarias e até no

mais graves, lesões mais
graves, maior necessidade
de oxigênio e com isso
maior tempo de internação
o que está levando ao colapso do sistema de saúde”,
explicou a médica.
Virada de 2021
A mudança em relação
ao vírus e o comportamento
das pessoas foi sentida nos
números municipais. De janeiro até ontem pela manhã,
Umuarama havia registrado
6.292 notificações, 2.843
novos casos e 41 mortes relacionadas a covid-19, sendo
que, durante todo período da
pandemia em 2020 a cidade
registrou 58 óbitos, totalizando 99 mortes.

A secretária ressaltou que ao longo de um ano ficou claro a diferenciação das pessoas que
entendem como a gravidade da doença e aqueles que não acreditam

Pronto Atendimento, pois
há mais de uma semana faltam leitos específicos para
o atendimento da covid-19.
A AGRESSÃO
DA DOENÇA
A secretária ressaltou
que ao longo de um ano
ficou claro a diferenciação
das pessoas que entendem
como a gravidade da doença afeta todos os setores da
sociedade e aqueles que
não acreditam e atuam
para promover o descrédito
na real situação. “Só tem
a dimensão da situação
quem vivencia o coronavírus por uma internação,
por um paciente precisando de leito, ou ainda,
o desespero de quem tem
um óbito na família”, disse.
AUMENTO DE
CASOS E MORTES
No período da covid
em Umuarama, a cidade
registrou alto índice de
transmissão entre o fim
de outubro e dezembro
de 2020 e foi quando o
número de mortes também
começou a aumentar. Já
em 2021 comportamentos
começam a mudar tanto
do vírus como das pessoas,

e a temida superlotação
de leitos se transforma em
uma realidade na cidade.
“Tivemos altos e baixos na incidência do vírus, mas nada comparado
com que estamos vivendo
hoje. O que observamos é
uma mudança expressiva
no padrão do vírus e isso
pode ser relacionado com
a mudança no padrão do
comportamento da população e também com as
novas cepas circulando no
País”, ressaltou a médica

responsável da Ala Covid da
Uopeccan de Umuarama,
Carla Dal Ponte.
A VEZ DOS JOVENS
Ainda segundo a médica, antes os pacientes com
quadro mais grave da doença eram os idosos e pessoas
com comorbidades, porém,
hoje pacientes jovens e sem
outras doenças também
estão apresentando uma
gravidade maior em relação
a covid-19. “Ambas as situações chegam com sintomas

O apelo continua
O médico infectologista
do Hospital do Câncer
Uopeccan, Raphael Chalbaud Biscaia Hartmann,
atua frente à covid-19 desde o início dos casos em
Umuarama, junto com a
médica Carla Dalponte.
Segundo ele, durante esse
período presenciou inúmeras experiências. “Desde o
início da pandemia sabia
que seria uma luta difícil, contra uma situação
inesperada e perante um
agente que não tínhamos
pesquisas e estudos. Nesses
altos e baixos de casos estamos trabalhando em ritmo
cada vez maior, estressante
e desgastante, com poucos
profissionais habilitados ou
com disposição para atuar

frente à covid”, noticiou.
ESGOTADOS,MAS
SALVANDO VIDAS
Biscaia lembrou que o
coronavírus imprimiu uma
rotina de doação total para
com o tratamento dos pacientes, visando salvar o máximo
de vidas. “Trabalhamos horas
sem sair do hospital. Não
vejo minha família há vários
meses. A nossa privação de
todas essas situações sociais
não foi observada por muitas
pessoas. Muitos não atenderam quando solicitamos
o ficar em casa, preferiram
as viagens e as festas. Mas
nós que estamos a frente da
batalha contra a covid-19
tivemos que nos privar em
absoluto, para cuidar do
próximo. Mesmo com falta
de leitos vemos uma parcela
da população negar a doença
e a gravidade. Se não fosse
a equipe trabalhando como
um todo, não conseguiríamos
chegar onde estamos, pois o
desgaste físico e emocional é
imenso” exclamou.
Visivelmente esgotado,
o médico Raphael Biscaia
convocou novamente a população em meio a falta
de leitos e o agravamento
da doença para que colaborem em permanecerem
em casa quando puderem.
“A humanidade só consegue trilhar um caminho de
sucesso quando temos um
esforço conjunto. Quando é
o contrário perdemos muitas
vidas ao longo do caminho”,
finalizou o médico.

Secretária se emociona ao falar da pouca
quantidade de vacinas e das críticas indevidas
Umuarama - Na vivência do medo imposto pelo
coronavírus a humanidade tinha na vacina a esperança da volta ao normal, uma vez que ainda não existe
remédio para curar a doença. Laboratórios travaram
uma gerra contra o tempo e imunizantes foram aprovados para serem aplicados em seres humanos, porém
no Brasil estão chegando em ritmo de conta-gotas.
“Veio a vacina e uma esperança para nós. Ficamos
emocionados. Mas o que viria para auxiliar se transformou em uma situação de caos e discórdia, pois não
veio na quantidade que esperávamos e nem na velocidade que seria necessário. As pessoas não entendem
a situação, até profissionais não leigos, que chegam

apresentando vários questionamentos incoerentes. O
coronavírus desenvolveu uma rachadura na sociedade,
cada um pensando por si”, enfatizou Cecilia Cividini.
Com a voz embargada e lágrimas nos olhos, a secretária de Saúde ressaltou que ao longo dos 12 meses
toda a população está cansada, principalmente quem
está atuando frente a pandemia. “Os profissionais
estão sobrecarregados, é uma grande exaustão pois
ninguém tira férias, não estão com suas famílias, as
folgas são apenas para tentar dormir. São doze meses
de trabalho intenso. Por isso pedimos para todos se
colocarem no lugar do outro e ter empatia para conseguirmos sair dessa situação”, conclamou Cecilia.

A6

Cotidiano

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de Março de 2021

editoria@ilustrado.com.br

IIRRESPONSABILIDADE

Condutor embriagado, sem CNH e na
contramão causa acidente na Ivo Sooma
Um homem de 55 anos,
embriagado, sem habilitação e conduzindo na
contramão da direção foi
multado em R$ 3.814,99
após se envolver em um
acidente de trânsito que
deixou uma pessoa ferida,
segundo a Polícia Militar. A
colisão foi às 19h35 desta
sexta-feira (12), na avenida Ivo Shizuo Sooma, no
conjunto Ouro Branco, em
Umuarama.
Beber e dirigir
O caso, apesar de grave,
não é uma situação isolada.
Pesquisa da Vigitel 2020,
do Ministério da Saúde,
realizada nas 27 capitais do
país e no Distrito Federal,
aponta que em 2019, 5,6%
dos entrevistados relataram
que ingeriram bebida alcoólica e pegaram o volante
na sequência.
Deste total, esse comportamento habitual é mais
frequente entre os homens

REGIÃO

Mãe com
bebê no colo
implora por
vida de filho
a atirador, em
Guaíra
Uma mãe, com
um bebê de cinco
meses no colo, entrou na frente de um
atirador implorando
para o homem não
matar seu outro filho.
A situação de desespero ocorreu por volta das 18h15 desta
sexta-feira (12), na
residência da mulher,
no distrito de Oliveira
Castro, em Guaíra,
segundo a Polícia
Militar.
Segundo a PM,
a mulher relatou
que estava em sua
casa quando avistou
o filho mais velho
correndo em direção
a casa e sendo perseguido por um homem
que com um revólver
em punho realizava
disparos contra o jovem. Em um ato de
desespero, ela, que
estava com o caçula
nos braços, entrou
na frente do atirador
e implorou pela vida
do mais velho.
Infelizmente o
apelo não foi atendido, e o homem
continuou atirar,
inclusive contra a
mulher e o bebê,
segundo a PM. O
filho mais velho conseguiu fugir ao se
esconder em meio
a um milharal. Na
sequência o atirador
também teria fugido. Segundo a PM a
mulher relatou que o
atirador é o vizinho
da residência que faz
fundos com a sua.
Apesar das buscas
o suspeito não foi
localizado. Já o filho
da mulher teria sido
levado para Guaíra
por terceiros que o
teriam ajudado. A
mulher não soube informar os policias se
o rapaz ficou ferido
ou não. O caso passa
a ser investigado pela
Polícia Civil.

(9,7%). Entre as mulheres,
2,1% das entrevistas admitiram terem conduzido
veículos automotores após
o consumo de bebidas alcoólicas.
Na totalidade da amostra, tal prática diminuiu a
partir dos 35 anos de idade,
entre as mulheres, e a
partir dos 45 anos entre os
homens, aumentando intensamente a escolaridade.
O acidente
Segundo a Polícia Miliar, o acidente ocorreu
porque o homem de 55
anos, conduzia um VW
Gol cinza pela contramão
da avenida Ivo Sooma
quando bateu em uma
Fiat Strada. O passageiro
da pick-up ficou ferido e
precisou ser encaminhado
ao hospital de plantão pelos socorristas dos Siate,
do Corpo de Bombeiros.
Ele não corre risco de
vida. Os dois condutores

Sem CNH
Ainda segundo a PM o
homem não tem Carteira
Nacional de Habilitação, o
que gerou uma nova multa
no valor de R$ 880,29 (3
x R$ 293,47), além de
débitos administrativos
do veículo, o que resultou
na apreensão do Gol até
o pátio do 25º BPM. Já o
suspeito foi conduzido até
a delegacia da Polícia Civil
e deverá ainda responder
pelo crime de embriaguez
ao volante.

não se machucaram.
Sinais de embriaguez
Segundo a Polícia Militar quando os policiais
chegaram até o local do
acidente verificaram que
o condutor do Gol apresen-

tava sinais de embriaguez
alcoólica, como odor etílico, olhos vermelhos, entre
outros sintomas.
Multas
O suspeito se recusou a
fazer o teste do etilômetro,

PRE apreende quase 300 kg de
maconha em menos de 10 horas

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de
Iporã apreendeu quase
300 quilos de maconha em duas situações
distintas ocorridas no
intervalo das 10 horas
às 18 horas desta sextafeira (12) nas PR-323 e
PRC-272, entre Iporã
e Cafezal do Sul. Nas
duas ações os veículos
e a droga foram entregues na delegacia da

Polícia Civil de Iporã.
Na última ação foram 119,2 quilos do
entorpecente encontrado dentro de um
GM Classic que só foi
abordado após o condutor perder o controle do
carro e bater contra um
barranco, na PR-323,
quando fugia da polícia.
O motorista de 39 anos
não se feriu. Ele contou
que carregou o veículo

em Guaíra e levaria até
o norte do Estado.
Na primeira ação,
foram 156 quilos de
maconha apreendidas
às 10 horas, também
na PR-323. A droga estava no banco traseiro,
porta-malas e assoalho
do passageiro de um
Fiat Bravo branco, com
placas de São Paulo.
O condutor conseguiu
fugir.

Em abordagem de trânsito, policiais
militares apreendem 752 quilos de maconha
O Batalhão de Polícia
de Trânsito (BPTran)
apreendeu 752,9 quilos
de maconha em São
José dos Pinhais, na
Região Metropolitana de
Curitiba. A ação ocorreu
sexta-feira (12), após
abordagem de trânsito,
que começou no bairro
Capão da Imbuía, em
Curitiba, e terminou no
município vizinho. Duas
pessoas foram presas.
Segundo o tenente
L e o n a rd o R o z w a l k a
Vieira, que coordenou
as equipes policiais, a

ação começou quando
um VW Fox foi abordado no bairro Capão da
Imbuía durante uma
fiscalização de trânsito. “O motorista, de 25
anos, estaria fazendo
o transporte de uma
encomenda e só no momento da abordagem
soube que, na verdade
se tratava de sete quilos
de maconha”, disse.
O homem indicou aos
policiais militares que
fez a retirada da caixa
em um bar localizado
na Rua Acre, no bairro

Boneca do Iguaçu, em
São José dos Pinhais.
“A equipe foi até esse
bar onde foi encontrado o restante da droga.
A dona do bar, de 36
anos, disse que alugou
o imóvel há dois meses e
não sabia o que havia
ali dentro”, explicou o
tenente.
Após as medidas de
praxe no local, ela e
o motorista acabaram
detidos e toda a droga foi
apreendida e entregue
na Delegacia de Polícia
de São José dos Pinhais.

segundo os policiais, mas
mesmo assim foi lavrada uma notificação por
condução ao volante embriagado no valor de R$
2.934,70 (10 x o valor da
multa gravíssima que hoje
está em R$ 293,47).

Dados
Dados do último Anuário do Departamento de
Trânsito do Paraná (Detran
-PR) divulgado em 2019,
aponta que no ano de 2018
foram 1.975 condutores
inabilitados que se envolveram em acidentes no
Estado. O documento não
especifica a quantidade de
condutores em situação de
embriaguez.

Rosa Weber pede mais
tempo e interrompe julgamento
sobre decreto de armas
A ministra Rosa Weber,
do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu mais tempo
de análise (vista) e interrompeu nesta sexta-feira, 12, o
julgamento da Corte sobre os
decretos do presidente Jair
Bolsonaro que ampliaram os
critérios de autorização para
a compra de armas.
O caso foi pautado no
plenário virtual do STF, e
o relator, ministro Edson
Fachin, já tinha votado para
declarar esses atos como
inconstitucionais. Nenhum
outro ministro havia se manifestado no processo. Agora, com o pedido de vista
de Rosa, não há data para
o julgamento ser finalizado.
Para Fachin, a posse de
armas de fogo só pode ser
autorizada às pessoas que
demonstrem concretamente, por razões profissionais
ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. “As melhores práticas científicas
atestam que o aumento do
número de pessoas possuidoras de armas de fogo tende
a diminuir, e jamais aumentar a segurança dos cidadãos
brasileiros e dos cidadãos
estrangeiros que se achem
no território nacional”, disse
o ministro ao votar no caso.
O assunto é discutido no

STF a partir de uma ação
apresentada pelo PSB, para
quem a “generalização da
posse (de armas) ofende o
princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, havendo proteção deficiente do
direito à vida e a segurança
pública”.
O processo inicialmente
questionava dispositivo do
decreto 9 685/2019, que
permitia que ‘residentes
em áreas urbanas com elevados índices de violência’
comprassem armas. O item
acabou sendo revogado pelo
governo federal em outro
decreto (9 785/2019), o que
levou o partido a questionar
um outro artigo do texto mais
recente - o que estabelecia a
‘presunção de veracidade dos
fatos e das circunstâncias’
apresentadas na ‘declaração de efetiva necessidade’
(documento exigido para
compra de armas).
Tal decreto também acabou sendo revogado pelo
governo Bolsonaro, sendo
que a derrubada do texto
ocorreu um dia antes de o
Supremo Tribunal Federal
julgar a ação proposta pelo
PSB. No entanto, no mesmo
dia, Bolsonaro baixou mais
um decreto, com o mesmo
teor do anterior.

Moto furtada em Guaíra é
encontrada em Umuarama
Uma moto Honda CG125
vermelha, furtada em Guaíra
no último dia 17 de fevereiro,
foi recuperada às 17h30 desta sexta-feira (12) em frente
a uma residência na Rua
das Palmas, no Parque das
Laranjeiras, em Umuarama,
segundo a Polícia Militar.
Segundo a PM, um adolescente de 16 anos acabou

encaminhado até a delegacia
após confessar aos policiais
que comprou o veículo por
R$ 1.800 de um desconhecido e que não tinha a documentação referente ao
veículo. A moto foi levada
até o pátio da delegacia da
Polícia Civil da cidade e
posteriormente devolvida ao
proprietário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
AVISO DE RETIFICAÇÃO NO EDITAL DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2021
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições comunica a retificação no edital
referente ao Processo de Licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2021.
Devido a um erro de duplicação das exigências do item 9.5 podendo haver mais de uma interpretação por parte dos
interessados.
Comunica-se ainda que foi alterada a data de abertura para o dia 25/03/2021 com o horário de abertura das propostas às 09:30 da manhã, sendo que o horário para protocolar os envelopes fica estabelecido das 07:30 às 09:20 da
manhã do dia 25/03/2021.
Alto Piquiri, 12 de março de 2021.
GIOVANE MENDES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
##TEX A Prefeitura Municipal de Icaraíma torna público que fará licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA
ELETRÔNICA –, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para o seguinte OBJETO: Contratação de Empresa para
execução de serviços de serralheria para atendimento de todas as secretarias municipais, tudo de acordo com
especificações e condições constantes do Termo de Referência e demais anexos do Edital. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: até às 14:00 horas do dia 29/03/2021, INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 15h00min do
dia 29/03/2021. VALOR MÁXIMO: R$ 216.701,10 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e um reais e dez centavos).
VIGÊNCIA: 12 meses. DOCUMENTAÇÃO: Os documentos correspondentes às propostas comerciais das empresas
interessadas em participar, deverão ser encaminhadas para o sistema eletrônico disponível na plataforma: www.blll.
org.br. Conforme especificado no edital. INFORMAÇÕES E EDITAL COMPLETO: Edital na íntegra encontra-se a
disposição na Sala da Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermes Vissoto, 810, nos
seguintes horários: das 08:00 h às 12:00 e 13:30 às 17:30 de Segunda a Sexta-Feira, e ainda estará disponível no
site da Prefeitura Municipal para download, http://icaraima.pr.gov.br/site. Maiores Informações e esclarecimentos no
endereço acima ou pelo fone (44)3665-8000.
##DAT Icaraíma, 12 de Março de 2021.
##ASS LAYS OLIVEIRA VEDOVOTO
##CAR Pregoeira
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Em um ano, coronavírus já infectou
mais de 6,5% da população paranaense
Um ano após os seis
primeiros casos serem confirmados no Paraná, em
12 de março do ano passado, 6,5% da população
paranaense foi infectada
pelo novo Coronavírus ou,
mais precisamente, 746.594
dos mais de 11 milhões
de moradores do Estado.
Em algumas Regionais
de Saúde (RS), o índice
de incidência da doença é
ainda maior. Na 9a RS, que
congrega Foz do Iguaçu
e outros oito municípios
da região Oeste, 10,5% da
população pegou a doença.
Os dados constam no
Informe Epidemiológico
divulgado nesta sexta-feira
(12) pela Secretaria de Estado da Saúde. De acordo
com o boletim, a doença
tem, no Estado, uma taxa
de mortalidade de 2%, com
13.228 mortes no período.
A situação também varia
entre os municípios. A menor
taxa de incidência é em São
João do Triunfo, cidade de
15,2 mil habitantes do Cen-

GRUPOS DE RISCO
Mais de 80% dos mortos pela
Covid-19 tinha um ou mais fator
de risco associado. Os principais
agravantes, além da idade, foram
as doenças cardiovasculares (5.077
mortos tinham essa comorbidade),
diabetes (3.389), obesidade (1.041)
e doença neurológica crônica (934),
além de asma e outras doenças pulmonares, doença renal e hepática,
imunodeficiência, entre outros fatores. Também faleceram no período
dez gestantes e cinco mulheres no
puerpério (até 42 dias depois do
parto). Há um ano atuando na linha

tro-Sul do Estado, que teve
apenas 1% da população
contaminada. No outro extremo está Kaloré, no Vale do
Ivaí, onde 20% dos cerca de
4 mil moradores foram diagnosticados com Covid-19,
835 pessoas no total.
PERFIL
Uma tendência recor-

Pesquisadores identificam
possível nova linhagem
de covid-19 no Brasil
Brasília AG BR - Pesquisadores de cinco estados
brasileiros sequenciaram
amostras que indicam uma
possível nova linhagem do
novo coronavírus (SARSCoV-2) em circulação no
país, segundo informouontem o Laboratório Nacional
de Computação Científica,
um instituto do Ministério
da Ciência e Tecnologia,
Inovações (MCTI) localizado em Petrópolis, no
Rio de Janeiro. Além da linhagem identificada no
Reino Unido, o Brasil já tem
casos confirmados de duas
variantes (P.1 e P.2), que
surgiram a partir de cepas
que circulavam no país.
A possível nova linhagem foi encontrada no
sequenciamento de três
amostras, em um universo
de 195 que foram analisadas por pesquisadores
do Amazonas, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Bahia e Rio de Janeiro. Essa
identificação, entretanto,
permitiu descobrir que já
havia outras amostras com
as mesmas características
sequenciadas.
O trabalho foi organizado pelo Laboratório de
Bioinformática (Labinfo)
do LNCC, e também participaram quatro universidade
públicas: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade
Federal da Paraíba (UFPB),
Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC) e Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ). Ao
todo, 22 pesquisadores assinam a publicação, que foi
submetida a um periódico
científico ao mesmo tempo
em que os sequenciamentos

foram depositados em uma
base de dados públicos
internacionais (Gisaid).
A coordenadora do Labinfo, Ana Tereza Vasconcelos, explica que os dados
compartilhados serão analisados por outros pesquisadores ao redor do mundo
para que a identificação
da nova linhagem seja confirmada pela comunidade
científica. Segundo a cientista, as amostras em que
a mutação foi encontrada
são de Natal, no Rio Grande
do Norte, e do interior da
Bahia.
“Essas mutações não
interferem na vacina, mas
demonstram que o vírus
está mudando o tempo
inteiro, e quanto mais as
pessoas estiverem na rua
sem máscara e sem medidas de proteção individual,
mais o vírus vai mudar e
mais variantes vão surgir. É
mais uma demonstração de
que o vírus está circulando
livremente”, diz Ana Tereza Vasconcelos, que reforça
o pedido pelo respeito às
medidas de prevenção,
como evitar aglomerações,
usar máscaras e higienizar
as mãos.
A possível nova linhagem teria se originado da
linhagem B.1.1.33, já presente no Brasil desde o
início de 2020. A mutação
apresentada é a E484K, na
proteína S, estrutura que
forma a coroa de espinhos
que dá nome ao novo coronavírus. Essa mutação
é associada ao escape do
sistema imunológico, o que,
segundo a coordenadora
do Labinfo, ainda precisa
ser confirmado por mais
estudos.

rente desde o início da
pandemia ainda é observada um ano depois: apesar
de os mais jovens serem os
principais contaminados
pela doença, os óbitos ocorrem mais entre os idosos. A
média de idade dos casos é
hoje de 39, 59 anos, enquanto a dos óbitos é 68, 67 anos.
Pessoas entre os 20 e os

39 anos concentram 43%
dos casos – são 323.474
diagnósticos positivos nessa faixa etária. Por outro
lado, são 3,8% dos óbitos,
com 508 mortos no período.
Já entre a população com
60 anos ou mais, foram
103.060 resultados positivos no último ano, menos
de 14% do total de casos no

de frente dos hospitais, unidades
de saúde, de pronto atendimento,
ambulâncias ou outros serviços de
saúde, 17.656 trabalhadores da saúde foram contaminados no período e
241 morreram por causa da doença.
Também houve 3.185 notificações
entre os povos indígenas, sendo
que 1.652 (52%) foram descartadas,
378 suspeitas (12%) e 1.130 casos
confirmados, 36% do total. Dez
indígenas morreram por causa da
Covid-19 no Paraná. Já na população
carcerária, foram confirmados 2.693
diagnósticos.

Estado. Porém, eles respondem por 76% dos óbitos por
Covid-19 no Paraná. Neste
um ano, 10.072 idosos com
mais de 60 anos morreram
por causa da doença no
Estado.
O Paraná também registrou 23.294 diagnósticos
positivos e 11 óbitos em
crianças com idade entre

zero e 9 anos e 52.992 casos
e 28 óbitos na faixa dos 10
aos 19 anos. Os casos nessa
faixa etária são superiores, inclusive, que entre os
maiores de 70 anos, que
somam 42.140 positivos no
último ano. Porém, metade
dos óbitos do Paraná estava
nessa faixa de idade, 6.868
falecimentos no período.

Prefeitura de Curitiba decreta lockdown
por 9 dias para frear avanço da covid-19
Brasília (AE) - O prefeito de Curitiba, Rafael
Greca (DEM), anunciou na
noite desta sexta-feira, 12,
que decretará lockdown
na cidade a partir deste
sábado, 13, com validade
nos próximos nove dias,
até o próximo domingo,
21. O anúncio foi feito por
redes sociais, onde Greca
compartilhou um vídeo em
que explica a necessidade
da medida de combate à
covid-19 e pede apoio da
população.
A prefeitura lembrou
que nos últimos dias abriu
154 UTIs para atendimento
de casos de covid-19, fazendo a estrutura chegar a
456 leitos críticos no total.
"Mas a situação é grave",

reforçou Greca, dizendo ter
atendido ao apelo do Conselho Regional de Medicina,
do de Enfermagem, além
do Ministério Público e do
Judiciário. A capital paranaense havia começado a
retomar parte das atividades nesta semana após um
período de maiores restrições por parte do governo
do Estado e agora adota
novas medidas no sentido
contrário, de restringir a
circulação.
"É um esforço imenso
para evitar a transmissão.
Pela primeira vez teremos
lockdown", declarou Greca.
Ele explicou que supermercados, postos de gasolina,
farmácias e outros serviços essenciais continuarão

funcionando. Mas obras
públicas e o funcionamento
da indústria, do comércio e
dos serviços não essenciais
vão parar.
"Não é para gerar desânimo, é para provocar esperança. Vai passar", disse o
prefeito, mencionando que
agora há vacina, mas "não
tanta quanto merecemos
ou quanto desejamos". "O
Brasil adoeceu de uma
nova cepa que é feroz em
transmissão, rápida em se
agravar e eficaz em matar,
inclusive os jovens", acrescentou.
"Só vai passar se todo
mundo cooperar. Suplico
a todos que obedeçam as
normas sanitárias. Mantenham o isolamento social,

façam a higienização das
mãos e, por favor, usem a
máscara. Juntos, vamos
vencer!", escreveu o prefeito em suas redes sociais.
Estudo divulgado nesta
semana prevê que Curitiba vai enfrentar uma nova
onda da pandemia com um
pico de mortes até quatro
vezes maior que os registrados em 2020. As análises da evolução temporal
das curvas epidemiológicas de casos expostos,
infectados e recuperados
apontam crescimento acelerado de mortes previstas
para o fim de março e
início de abril, com uma
média diária entre 80 e 90
óbitos, podendo chegar a
100 mortes por dia

Medicamento Rendesivir é aprovado
contra a covid-19, mas só em hospitais
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou anteontem
(12) a aprovação do rendesivir para tratamento da
covid-19. Este é o primeiro
remédio aprovado para uso
contra o novo coronavírus.
A autorização foi dada
apenas para uso hospitalar
e para pacientes com mais
de 12 anos, com quadro de
pneumonia e que precisam
de oxigênio. Estudos com o
fármaco mostraram recuperação mais rápida dos
pacientes internados.
Com nome registrado
de Veklury, o remédio é
produzido pelo laboratório
Gilead e é um antiviral desenvolvido para vírus como

Ebola, mas que passou a
ser considerado para o
tratamento da covid-19.
Segundo a Anvisa, o
remédio já foi autorizado
por autoridades sanitárias
em mais de 20 países, entre
eles, Argentina, Estados
Unidos, Índia, Israel, Japão, Rússia, Coreia do Sul e
Canadá, além de ter recebido a permissão da agência
europeia.
Entre fevereiro e maio
de 2020, foram realizados
estudos clínicos (nas fases
1, 2 e 3) com 6.283 pacientes, entre homens e mulheres com infecção pelo novo
coronavírus comprovada
por exames laboratoriais.
Os testes clínicos foram

realizados em 10 países,
não no Brasil.
No estudo, os participantes que receberam o
remédio tiveram um tempo
de recuperação menor, de
dez dias, contra 15 dias daqueles que não receberam
a substância. Os eventos
adversos não foram maiores no grupo que recebeu o
rendesivir do que entre os
que não tiveram o remédio
aplicado.
Segundo a Anvisa, os
estudos demonstram que “o
tratamento com rendesivir
pode prevenir uma progressão da doença causada
pelo coronavírus de 2019
(COVID-19) em adultos e
adolescentes (com idade

igual ou superior a 12 anos
e com peso corporal de,
pelo menos, 40 kg) com
pneumonia que requerem
administração suplementar
de oxigênio (oxigênio de
baixo ou alto fluxo, ou outra
ventilação não invasiva no
início do tratamento), como
demonstrado nos estudos,
através do menor tempo
de recuperação no grupo
rendesivir”.
O tratamento deve ser
realizado por, pelo menos,
cinco dias e não mais do
que dez. Para obter êxito, o
remédio deve ter aplicação
inicial de 200g no primeiro
dia e outras doses de 100 mg
nos dias seguintes. A forma
de aplicação é intravenosa.

Prefeitos e governadores anunciam compra da vacina Sputnik
Belo Horizonte (AE) - Após
nova lei que libera Estados e
municípios a negociarem vacinas contra a covid-19, prefeitos
e governadores anunciaram
esta semana a compra da
Sputnik V. O governador da
Bahia, Rui Costa (PT), disse
ter fechado a compra de 9,7
milhões de doses. Já o prefeito
de Belo Horizonte, Alexandre

Kalil, prevê receber 4 milhões.
O governo federal também
fechou acordo nesta sexta-feira, 12, para ter 10 milhões de
unidades do imunizante russo.
A Sputnik, porém, ainda
não tem aprovação para uso
emergencial ou registro definitivo pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
"Depois de muita luta, fecha-

mos hoje um contrato histórico
com o Fundo Soberano Russo
para compra de 9,7 milhões de
doses da vacina Sputnik V",
disse o governador baiano no
Twitter nesta sexta.
"Como está chegando muito
pouca vacina, estamos negociando essas 4 milhões de
doses, que vão girar em torno
de R$ 200 milhões", afirmou

Kalil, em coletiva à imprensa
nesta sexta. Ele disse que a
compra será efetuada no momento em que a vacina estiver
"dentro das leis".
Também nesta sexta, o
prefeito de Betim, Vittório
Medioli (PSD), disse que o
município da Grande BH "está
adquirindo" 1,2 milhão de
doses da Sputnik. A prefeitura

de BH informou que a compra
não está sendo negociada em
conjunto, mas tem a mesma
intermediação, do consulado
russo.
Em Betim, segundo a prefeitura, a previsão é que os
lotes da vacina cheguem em
abril. "Com essa quantidade,
vamos vacinar 600 mil pessoas,
sendo toda a população de

Betim e também a população
flutuante do município", disse.
Já a Prefeitura de Maricá
anunciou ter fechado acordo
com a Rússia para a aquisição
de 400 mil doses. Segundo a
administração do município
fluminense, as tratativas com
o Fundo Russo para a compra
do imunizante começaram em
dezembro.
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IQUEM IMAGINAVA ISSO?

Pela pandemia, futebol completa um ano
sem torcida nos estádios brasileiros
São Paulo, 12 (AE) - O
futebol brasileiro completa
neste fim de semana a triste marca de um ano sem receber torcidas nos estádios.
A pandemia da covid-19
motivou a realização de
jogos com portões fechados
para evitar aglomerações e
tem como consequência
para os clubes um problema tão doloroso quanto o
silêncio das arenas. Na parte financeira, esse primeiro
ano causou a perda de R$
450 milhões com bilheteria
para os 34 principais times
brasileiros, segundo estudo
feito pela Pluri Consultoria.
O mesmo levantamento
indica que, de março de
2020 até agora, a falta de
jogos com torcida causou
cerca de R$ 330 milhões
em impacto entre receitas
vindas de sócios e ações de
marketing. Os clubes, hoje,
vivem uma situação muito
pior em comparação a 14
de março do ano passado,
quando pela primeira vez
os estádios brasileiros não
tiveram cadeiras cheias,
catracas em atividade e as
lanchonetes com filas.
Mais do que lamentar,
as equipes agora discutem
maneiras para minimizar as perdas. As soluções
são necessárias porque
o cenário da pandemia é
preocupante, alguns Estaduais estão até suspensos
e a volta da torcida aos
estádios parece bastante
distante. A CBF defende
que os portões só sejam
reabertos quando a popu-

lação for vacinada. "A volta
do público é algo que na
nossa avaliação está muito
acoplado à vacinação", disse o secretário-geral da entidade, Walter Feldmann.
Em 2019, as receitas
com dias de jogos fizeram
os 20 principais times brasileiros arrecadar R$ 950
milhões, segundo levantamento feito pela E&Y.
A quantia representa em
média 17% do total de
entradas. Porém, agora
essa fonte de recurso secou
e até mesmo o time mais
vitorioso da temporada
2020, o Palmeiras, admite
dificuldades. "A situação
financeira é bem sensível.
Perdemos ao redor de 30%
das receitas em 2020. E o
quadro tende a se repetir
para 2021", comentou o
presidente do clube, Mauricio Galiotte. O Palmeiras
fechou o último ano com o
prejuízo de R$ 151 milhões.
Para mudar esse quadro,
as equipes querem inovar.
"Acredito que a gente vai
ter de se organizar em relação ao futuro, com novas
possibilidades de receitas,
com canais digitais através
de criação de conteúdos
exclusivos, a questão dos
games e novas formas de
patrocínio que se abrem,
como casas de apostas",
explicou ao Estadão o presidente do Internacional,
Alessandro Barcellos.
A equipe gaúcha tem
apostado em aumentar as
vantagens para os participantes do sócio-torce-

Clubes sofrem prejuízos com a falta de torcida nos estádios

LIBERTADORES FOI EXCEÇÃO
A final da Copa Libertadores
no Maracanã, em 30 de janeiro,
foi a única exceção ao longo desse último ano entre os principais
torneios de futebol que tiveram
jogos no País. Enquanto em
todas as outras competições as
partidas foram realizadas sem
público, o jogo decisivo entre
Palmeiras e Santos reuniu quase
5 mil pessoas. Porém, não houve
venda de ingressos. Apenas estiveram no estádio convidados
dos clubes, patrocinadores, di-

rigentes, jornalistas e membros
da Conmebol. A entidade exigiu
dos presentes a apresentação de
testes negativos para covid-19
realizado dias antes. Apesar disso, os cuidados não foram suficientes para evitar aglomerações.
O público ficou concentrado em
um mesmo setor do estádio e
em alguns momentos muitos
não usaram máscaras. Houve
até abraços entre os presentes
para comemorar o gol do título
palmeirense.

dor, para que mesmo à
distância os colorados se
sintam participantes desse
momento. "É uma forma
de buscar no torcedor um
sentimento de pertencimento ao momento que a
gente está vivendo e fazer
com que ele sinta que
passou por essa fase junto
com o clube", disse Barcellos. Várias outras equipes
intensificaram também a
venda de produtos oficiais
em lojas virtuais.
Para quem acompanha
o setor, uma boa saída é fortalecer a criação dos canais
de vídeo no YouTube para
valorizar patrocinadores e
atrair o público. "É possível
acelerar algumas iniciativas de inovação para que já
comecem a dar frutos, mas
normalmente elas vão levar
algum tempo de maturação
para dar todo o resultado que podem dar", disse
André Monnerat, diretor
de negócios da Feng, especializada em programas
de sócios, engajamento
de torcedores e gestão em
redes sociais.
Na opinião do especialista em inovação Bruno
Maia, a pandemia coincide
também com um delicado
momento de transição na
parte dos direitos de TV,
com a saída da Rede Globo
de alguns torneios "Os clubes também levarão alguns
anos até desenvolverem
novas estruturas de negócios que cheguem perto de
fazer frente ao que ficou
pra trás", avaliou Maia.
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Vídeo divertido

Chico Salgado, personal das celebridades, mostrou vídeo no qual Bruna Marquezine aparece dançando durante
intervalo do treino. Bem humorado, ele legendou o registro;
“Pisco, ela requebra”, divertindo os fãs da atriz.
Fabiana Karla / João
Miguel Jr-RG

Empreendedor

Além de ator, Felipe Titto administra vários negócios,
entre eles dois restaurantes, um salão de beleza masculino, um estúdio de tatuagem, um centro esportivo, uma
oficina de moto, um site de classificados, uma marca de
comida fit e outra de roupa, bonés e acessórios, além de
cuidar do gerenciamento artístico de famosos. O ator conta
com o apoio dos irmãos Pablo e Gabriel que trabalham
com ele. Haja fôlego!
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Contando sua história

Atendendo ao desejo de uma fã, Juju Salimeni mostrou
fotos suas que mostraram a sua transformação física
desde que começou a treinar e a prestar atenção à sua
alimentação, há dezoito anos. Vale de incentivo para quem
busca mudanças no corpo e mais saúde.

1) Como se chamava a emissora de
televisão fictícia de
“Verão 90”, na qual a
sensitiva Freda Mercúrio (Fabiana Karla)
tinha um programa?
a) MTV
b) Music TV
c) PopTV
d) TV Musical
2) Na novela "Senhora do Deﬆino", qual dessas
atrizes interpretou Maria do Carmo na primeira fase
da hiﬆória?
a) Adriana Eﬆeves
b) Marília Gabriela
c) Ilva Niño
d) Carolina Dieckmann
3) Como se chamava o personagem do ator Henri
Caﬆelli, na novela “Caras & Bocas”?
a) Denis
b) Jacques
c) Vicente
d) Nicholas
4) A novela é "Cabocla". Qual dessas atrizes viveu
a intrépida Pequetita?
a) Regiane Alves
b) Mareliz Rodrigues
c) Carolina Kaﬆing
d) Maria Flor
5) Como se chamava o personagem interpretado
por Luiz Guilherme na novela "Seus Olhos" que foi
exibida pelo SBT?
a) Tiago
b) Vítor
c) Otto
d) Otávio
(Respoﬆas: 1-c / 2-d / 3-c / 4-b / 5-c)

Novo single

Xand Avião, um dos principais nomes do forró no país,
acaba de apresentar seu novo single, desta vez ao lado
de Mc Topre e Dj Ivis. O lançamento é uma nova versão
da música "Apaga a Luz", e já está disponível em todas as
plataformas de áudio. O clipe pode ser visto no YouTube.
"Um grande prazer trabalhar mais uma vez ao lado de DJ
Ivis, que vem emplacando vários hits, e também junto com
Mc Topre, que é um cara que tive o prazer de conhecer
este ano e é supertalentoso. Sem dúvidas foi uma grande
troca, esperamos que a galera se divirta, foi feita com muito
carinho", diz Xand Avião, sobre parceria do novo trabalho.

Na novela “Gênesis”

Thais Belchior está de volta a Record TV interpretando
a Raquel, uma das quatro
mulheres de Jacó (Migue Coelho), na novela “Gênesis”, disputando com a própria irmã,
Lia (Michelle Batista) o amor
do filho de Isaque. O último
trabalho de Thais Belchior em
novelas foi em “As Aventuras
de Poliana”, do SBT.

E falando da
personagem Lia

A atriz Michelle Batista
interpreta Lia, em sua fase
adulta, na novela “Gênesis”.
Ela praticamente emendou um
trabalho ao outro na emissora,
já que fez a Maria Antônia, no
folhetim “Amor Sem Igual”,
mas está muito entusiasmada
com os desafios desse novo
trabalho. E que tenha sucesso.

O casal

Whindersson Nunes surpreendeu a amada, Maria
Lina, com pedido de casamento no dia do Chá Revelação.
O artista presenteou a noiva
com um anel de platina e diamantes. Reforçando, eles serão papais de um menino que
vai se chamar João Miguel.

Aniversário duplo

Ana Hickmann comemorou 40 anos e o filho, Alexandre, completou sete anos;
eles fazem aniversário praticamente juntos. A apresentadora e o marido, Alexandre
Corrêa, organizaram uma
comemoração em família na
residência do casal e foi um
evento pequeno, íntimo, mas
muito animado.

Paizão

Juliano Cazarré, apesar de trabalhar bastante, usa
o tempo livre para ficar com os filhos, Vicente, 10 anos,
Inácio, de 7, e Gaspar, com 1 aninho de vida. E mais,
ele comemora a espera pela chegada da primeira filha
dele e Letícia. Quem convive com o ator e sua família
conta que Juliano faz tudo pelos pimpolhos, com muito
carinho e atenção. Só para lembrar, a partir de amanhã o talento do ator poderá ser conferido nas cenas
inéditas de “Amor de Mãe”, que a Globo passa a exibir.

Explicando a cirurgia

Biah Rodrigues, a mulher do sertanejo Sorocaba, contou detalhes da cirurgia no nariz realizada dias atrás. Ela
explicou que foi retirada cartilagem de sua costela para
corrigir uma rinoplastia anterior, que fez por motivos estéticos e da qual se arrependeu muito. Por enquanto, Biah
Rodrigues segue com curativo e recupera-se bem.

Cantando para o ﬁlho

Sob o som de “Brilha, brilha, estrelinha”, Letícia Navas
ninou o filho Nathan, que acaba de completar um mês de
vida. Lembrando que o menino nasceu nos Estados Unidos
e é fruto do relacionamento com o chef Otto Queiroz. Não
escondendo a felicidade com a maternidade, ela mostrou
um vídeo retratando o momento com o bebê numa rede
social. Letícia Navas é atriz e apresentadora; ela ganhou
maior notoriedade quando fez a Clarita, em “Chiquititas”
que está sendo reapresentada pelo SBT.

Filmes
Novelas – 14/03/2021
Não há exibição.
Filmes – 14/03/2021
(A programação de filmes está sujeita a alterações
sem o prévio aviso)
Como Treinar Seu Dragão 2
(How To Train Your Dragon 2) 12h30, na Globo,
EUA, 2014. Direção de Dean Deblois. Cinco anos após
convencer os habitantes de seu vilarejo que os dragões
não devem ser combatidos, Soluço convive com seu
dragão Fúria da Noite, e estes animais integraram
pacificamente a rotina dos moradores da Ilha de Berk.
Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de
novos dragões vivem. O local é protegido por Valka,
mãe de Soluço, que foi afastada do filho quando ele
ainda era um bebê. Juntos, eles precisarão proteger o
mundo que conhecem do perigoso Drago Bludvist, que
deseja controlar todos os dragões existentes.
Venom
(Venom) 13h15, na Record, EUA, 2018. Direção de
Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams,
Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott e Jenny Slate. O
jornalista Eddie Brock desenvolve força e poder sobre
-humanos quando seu corpo se funde com o alienígena
Venom. Dominado pela raiva, Venom tenta controlar
as novas e perigosas habilidades de Eddie.
Martelo dos Deuses
(Hammer of the Gods) 22h30, na Bandeirantes, Grã
-Bretanha, 2013. Direção de Farren Blackburn. Com
Clive Standen, Alexandra Dowling. O jovem guerreiro
Steiner é enviado por seu pai, o Rei, para buscar seu
irmão que desapareceu do reino há muitos anos. A
viagem épica de Steiner, cheia de hostilidade, revela
um digno sucessor do trono.
Linha de Ação
(Broken City) 23h35, na Globo, EUA, 2013. Direção
de Allen Hughes. Com Mark Wahlberg, Russell Crowe.
Nicholas Hostetler é o prefeito de Nova York, um sujeito
arrogante e ambicioso que se prepara para a reeleição
dentro de alguns dias. Ele contrata Billy Taggart, um
ex-policial que caiu em desgraça na corporação, para
investigar quem é o amante de sua esposa. O político
tem medo de que esta informação torne-se pública,
sujando sua imagem e fazendo com que ele perca eleitores. Por mais que tenha antigas discordâncias com
o prefeito, responsável por sua saída da polícia, Billy
aceita a tarefa pelo dinheiro prometido. Entretanto,
logo ele descobre que Nicholas tem outras intenções
por trás da investigação encomendada.

Áries
Enfrentar a vida prudentemente é
vantajoso. Procure analisar o terreno
onde você pisa. Dia benéfico. Pessoas
amigas haverão de lhe proporcionar
alegrias.

Libra
Procure não criar nenhum obﬆáculo
no que se refira ao amor. Seja otimiﬆa
e os resultados serão satisfatórios ao
final deﬆe dia. Hoje, o período será
baﬆante favorável para os relacionamentos.

Touro
Não é necessário demonﬆrar coragem, apenas solucione os problemas.
Poderá encontrar novos e bons
amigos, por isso, certa afobação será
natural em relação às suas atividades
rotineiras.

Escorpião
Eﬆe é um ótimo dia, pois tudo indica
que obterá êxito, em negócios de um
modo geral. Sucesso social e amoroso. Para os solteiros, um grande
amor à viﬆa.

Gêmeos
Inviﬆa mais na sua aparência pessoal,
procurando veﬆir roupas mais coloridas para que você possa enxergar-se
de modo diferente. Dia dos mais felizes às coisas ligadas ao seu coração.

Sagitário
Poderá ter tensão em relação à família, podendo haver atritos e alguma
confusão no ambiente doméﬆico.
Aproveite o dia para eﬆudar e se
aprimorar profissionalmente. Período
promissor.

Câncer
Dia em que se não precaver, facilmente poderá ser envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de
seus afazeres e não se envolva em
queﬆões que não lhe digam respeito.

Capricórnio
O dia pode vir a ser excelente com
referência ao plano financeiro. Chegou
a sua vez de se sair vencedor, por isso,
não perca a oportunidade. Aproveite a
vida com responsabilidade.

Leão
Aproveite o dia para resolver problemas que pareçam impossíveis de
solução. Se conseguir, tire à tarde ou
à noite para relaxar um pouco, afinal,
ninguém é de ferro.

Virgem
Mais popularidade, pois poderá ser
procurado por colegas de trabalho
para dividir opiniões sobre o serviço
de modo geral. Poderá fazer algumas
brincadeiras que fugirão um pouco
da rotina.

Aquário
Procure não adiar mais seus projetos,
empurrando para amanhã o que pode
ser iniciado hoje. Sendo assim, mãos
à obra, dispense um tempo a mais no
eﬆudo e elaboração de suas ideias.
Peixes
Você eﬆará mais compreensivo, mas
apenas junto aos amigos e conhecidos. Probabilidade de sucesso nas
queﬆões de dinheiro e família. Tudo
indica que o fluxo será dos melhores
ao amor.
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IDIA DO CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

Procon Umuarama participa
de mutirão online nacional
de renegociação de dívidas
Umuarama - No conjunto de ações em comemoração ao Dia Mundial
do Consumidor, o Procon
Umuarama se juntou à
Associação Brasileira de
Procons (Proconsbrasil)
e à Federação Brasileira
dos Bancos (Febraban)
para realizar o “Mutirão
Virtual de Renegociação
de Dívidas” entre os dias
15 e 31 de março. O acesso
acontecerá exclusivamente pela internet, através
da plataforma de solução
de conflitos www.consumidor.gov.br.
A ação dos órgãos de
defesa do consumidor
terá como objetivo reestabelecer o equilíbrio do
orçamento doméstico das
famílias que estão endividadas e precisam manter
o nome limpo, longe de
qualquer inscrição em
cadastros de proteção ao
crédito.
Para isso, após ser

acionada pelo Procon
Umuarama, o Proconsbrasil programou com a
Febraban a adesão das
instituições financeiras buscando viabilizar
condições favoráveis ao
p a g a m e n t o, a o a j u s t e
do valor das parcelas, a
periodicidade dos pagamentos, a redução dos
juros e multas, ou mesmo
condições para a quitação
do débito que o cidadão
tenha com uma instituição financeira.
Na visão global do Proconsbrasil, a experiência
revela que muitos consumidores que estão em débito deixam de procurar
o Procon ou até mesmo
seu banco por se sentirem constrangidos com a
situação. Além disso, com
as regras de restrições de
circulação e de funcionamento do comércio e os
cuidados com a saúde,
o uso da internet pode

VEndAS
Residencias:

R$ 1.500.000,00

R$ 850.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 450.000,00

Resid. em alv. na Rua Aquidaban,
4415, área construída de 140m².
Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.
VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de aprox.
100m², e área total de terreno
de aprox. 291,69m². 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, coz.,
bwc, área de serv. Av. Duque de
Caxias, 5131, Zona 04.
VEndAS
Residencias:

R$ 400.000,00

Residência em Alvenaria, localizada na
Rua Catanduvas n° 4086 Jd. América,
área total aprox. 360m², área de construção aprox. 128,66m². Contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, cozinha, BWC
social, área de serviços e garagem.
(amplo espaço aos fundos).

VEndAS

LOCAÇÕES

R$ 700.000,00

Sobrado – Térreo - sala de estar,
01 escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de tv c/
sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área
de serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc e garagem. Rua Piauí
3569, Zona II. Corretor Otávio.

VEndAS
Residencias:

instituições financeiras
participantes. O Procon
Umuarama orienta ainda
que o consumidor, no seu
relato, informe que está
participando do mutirão
com a seguinte hashtag:
#MutiraoProconsBrasil.
Passado o prazo de
15 dias para resposta do
fornecedor, o consumidor
passa a ter o prazo de
20 dias para avaliar o
retorno dado pela empresa e se a resposta foi
satisfatória.

Sobrados:

Resid. em alv. na Av. Flórida nº4505.
Lote nº07, da quadra nº39, zona I.
área const. de 189,50m², e área
total de 490m².

Resid. em alv., Av Duque de Caxias, nº
4434, Zona Armazém, com área total
de terreno de aprox. 402m² e com área
construída de aprox. 280m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala de
TV, B.W.C social, área de serviço, 02
vagas de garagem, piscina e edícula que
contém 01 quarto, 01 B.W.C social e
escritório.

ser favorável também a
defesa do direito do consumidor, como é o foco
deste mutirão.
Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro
na plataforma www.consumidor.gov.br. Ele receberá
um login e senha. Nesse
momento fará o relato
do seu problema, devendo informar que deseja
participar do mutirão de
renegociação de débitos.
Após finalizar o registro,
o banco ou instituição financeira tem o prazo de 15
dias para apresentar uma
proposta ou resposta para
o consumidor.
No momento do preenchimento do registro é
imprescindível que o
consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados
facilitarão o atendimento
por parte dos bancos e

VEndAS
Residencias:

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria aprox. 216m²,
localizado na Av. das Indústrias, 2804 Zona VII. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
cozinha com móveis planejado, 01
lavabo, 02 banheiro social, sala, sala de
TV e sótão.

VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00
Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.

VEndAS
Apartamentos::
Residência:

R$ 180.000,00

Resid. em alv. Rua Arlindo Libero
da Silva, 2281, Pq. Bandeirantes.
área de total de 252m² e área
const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa.
VEndAS
Residência:

R$ 175.000,00

Resid. em alv. com área total de
aprox. 126m², e área de const.
de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem, Rua
Palmira Delmonico, Jd. Belo
Monte.

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARX - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JAnTAR E GARAGEM,
nA AV. PARAná n° 5636, ZOnA III.

Ed. Green Park - Apto. 33, Bloco A,
área total aprox. 110m², contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390.
VEndAS
R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M. da Fonseca (quase em frente ao CISA) Lote
J/K-1 - 1.228m², sendo frente 24x51 de
fundo. Corretor Caetano.
VEndAS
Terrenos:

VEndAS

Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. ótima localização!

Sobrados:

Sobrado localizado na Rua Delmiro Scarpetto, 2297, Jd. Colorado,
com 01 suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples, sala,
cozinha, 02 B.W.C social e garagem
coberta.

Residencias:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROX. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIX. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóX. AO nOVO
ShOPPInG.

R$ 420.000,00

VEndAS
VEndAS

VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.

R$ 240.000,00
VEndAS

Apartamentos: R$ 330.000,00

Ed. Liberty - Apt 403, contendo
01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos
quartos, 01 vaga de garagem.

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 543,70
m² e área construída de aprox.
274,00 m², localizada na Av.
19 de Dezembro, nº 4443,
Zona I. Contendo 01 suíte máster, 03 quartos, sala, copa, sala
de jantar, cozinha com móveis
planejados, BWC social. E na
área externa contem despensa,
edícula com churrasqueira, 01
quarto, BWX social, lavanderia,
piscina, jardim e garagem para
04 veículos. Aluguel + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

O Diretor Presidente da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, Dr.
Ronaldo Borges Pereira, em conformidade ao Art. 23 do Estatuto Social, convoca os médicos
cooperados da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, cujo número
nesta data é 236 ( duzentos e trinta e seis ), para a 32ª Assembleia Geral Ordinária Digital, a
ser realizada dia 24 de março de dois mil e vinte e um, por meio da ferramenta Zoom
Meetings, às 17 horas em primeira convocação com a presença virtual de 2/3 (dois terços) dos
cooperados; às 18 horas em segunda convocação com a presença virtual de metade mais um dos
cooperados e às 19 horas com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) dos cooperados, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Prestação de contas do Conselho de Administração compreendendo:
a. Relatório de Gestão;
b. Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020;
c. Demonstrativo de Resultado Apurado – exercício de 2020;
d. Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa.
2) Destinação do Resultado do exercício;
3) Destinação dos Fundos;
4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal – gestão 2021/2022;
5) Fixação dos valores dos honorários para Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos
Membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal;
Notas:

1) Para participar da AGO o cooperado deverá solicitar seu credenciamento
através do e-mail: umuarama@unimedpr.com.br; ou whatsApp (44) 984556272 e (44) 98824-5279
2) As matérias sujeitas à deliberação serão votadas por meio da função de voto eletrônico
contida plataforma Zoom Meetings. Encerrado o tempo preestabelecido de votação não
será possível a manifestação de votos e o resultado será divulgado em tempo real. Após o
término da Assembleia a plataforma digital disponibilizará o relatório detalhado de votos,
o qual ficará disponível na secretaria executiva da Unimed Noroeste do Paraná.
3) Os documentos referentes ao primeiro item da ordem do dia serão disponibilizados no
Portal
da
Cooperativa,
através
do
endereço
eletrônico
https://www.unimed.coop/noroestedoparana e o link de acesso será divulgado
oportunamente.
4) Caso o cooperado opte em participar da AGO Virtual pelo celular, é necessário baixar o
aplicativo Zoom Meetings.
Umuarama, 12 de março de 2021.
_____________________________________
Dr. Ronaldo Borges Pereira
Diretor Presidente
Unimed Noroeste do Paraná

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 2.300,00

Ed. Manhattan Garden, apto
601, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes, 01 quarto,
sala com sacada, cozinha com
móveis planejados, BWC social,
área de serviços e garagem.
Aluguel + Condomínio + Coleta de Lixo + Seguro Anual.

LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.500,00

Ed. Espanha, apto 104 - Localizado na Av. Rio Branco,
nº 4185. Contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha com
armários, BWC social, área de
serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.

LOCAÇÕES
R$ 1.200,00

Resid. em alv. nº 233, no Cond.
Pq. das Grevilhas, c/ aprox.
339,60m² de área total e aprox..
106m² de área de const., contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.

Residência em alvenaria, com área total
de aprox. 390,00 m² e área construída
de aprox. 159,00 m², localizada na Rua
Fortaleza, nº 4018, Jd América. Contendo 01 suíte com hidromassagem e
closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha, BWC social, área de
serviço coberta e garagem.

VEndAS
Apartamentos:: R$ 260.000,00

Terrenos:

Resid. em alv. na Rua Santa Cruz
das Palmeiras, nº 3851, Jd. Cima,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, garagem
para 02 carros.

Apartamento: R$ 1.300.000,00

R$ 3,500,00

UNIMED NOROESTE DO PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
NIRE: 414.0000.2055 - CNPJ/ MF. 81.710.865/0001-43
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

VEndAS

R$ 270.000,00

VEndAS

Residencias:

Residências:

VEndAS
Residencias:

Serviço
O QUE: Mutirão Virtual de Renegociação de
Dívidas
Q UA N D O : 1 5 / 0 3 a t é
31/03
COMO: através do site
www.consumidor.gov.br
PÚBLICO: todo cidadão que queira renegociar
suas dívidas bancárias
C O N TA T O : P r o c o n
Umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA N.º 110/2021
DATA: 13/03/2021
SÚMULA: Revoga Edital de Convocação nº 004/2021.
O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
1º. Fica revogado o Edital de Convocação nº 004/2021, datado de 12/03/2021, publicado no jornal Umuarama Ilustrado em
13/03/2021, tornando o mesmo sem efeito.
2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná,
aos 13 de Março de 2021.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Terrenos:

R$ 140.000,00

R$ 140.000,00 Terreno localizado
na Rua Luiza Volpato Gazzi, s/ nº,
do Loteamento Parque do Lago,
com área total de 252,00 m² (10,50
x 24,00).

LOCAÇÕES
Residências:

R$ 800,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 264,00
m², e área construída de aprox.
117,00 m², localizada na Rua
Bararuba, nº 3385, no Jardim
Tropical, contendo 03 quartos,
sala, cozinha, B.W.C. social,
área de serviço e garagem.
LOCAÇÕES
Residências:

R$ 700,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 363,00 m² e
área construída de aprox. 140,00
m², localizada na Rua Joaquim
Rodrigues de Oliveira, n° 2475,
Bairro Jardim Colibri, contendo
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C
social, área de serviço e garagem.
LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 2.500,00

Ed. Manhattan Garden, apto
501, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes (sendo uma
delas com armário planejado),
01 quarto, sala com sacada,
cozinha com móveis planejados, BWC social, área de
serviços e garagem. Aluguel +
Condomínio + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 18.000,00

Localizado na Av. Paraná, prox. Cidade Canção e Panificadora Real, terreno com aprox. 750m² e construção de
aprox. 900m². E colocar a foto em anexo. + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

ótima localização na PR 323. Barracão em construção na PR 323
ao lado do Motel A2, com área
total de aprox. 1.200 m² e área
construída de aprox. 1.000 m².
Previsão de entrega junho/2021.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av. Presidente Castelo Branco,
4293, Zona VI. +
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 7.000,00

Salão comercial localizado na Av.
Ipiranga, 3941 – Zona V. Contendo:
03 salas, 2 banheiros, cozinha com
churrasqueira e mezanino. Aproximadamente 590m². + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro

LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro

LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 11.000,00

Sala comercial – Imóvel de
esquina, próx. do Cemil, área
const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar.
Várias salas de atendimento
sendo algumas com bwc, garagem e demais dep. Corretor
Caetano.

R$ 3.000,00
Sala Comercial – área aprox.
de 45m² de const.: 02 salas
com bwc cada uma. Corretor
Caetano. + Seguro + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana nº
3640, Praça do Japão, 09 salas, sendo
algumas com bwc, refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro + seguro
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IECONOMIA

Guedes quer cobrar taxa por valorização
de imóveis no imposto de Renda
(AE) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse
nesta sexta-feira, 12, que o
governo deve anunciar uma
medida que vai permitir cobrar no Imposto de Renda
uma taxa pela valorização
dos imóveis declarados. Em
live do site Jota, o ministro
defendeu que é melhor
atualizar os preços dos
imóveis regularmente e pagar “extraordinariamente”
cerca de 3% a 4% do valor
do que pagar 15% de Imposto de Renda sobre Ganho de
Capital apenas quando for
feita a venda do bem.
Atualmente, não é possível atualizar o preço do
imóvel de acordo com o
valor de mercado na declaração do Imposto de Renda.
Só no momento da venda, o
contribuinte paga uma taxa
(entre 15% e 22,5%) sobre a
diferença entre o preço de
quando foi comprado e o
valor pelo qual o imóvel foi
vendido, o chamado lucro

imobiliário.
A ideia de Guedes é permitir uma atualização do
valor do imóvel e já cobrar
uma taxa de 3% ou 4% sobre o aumento do preço do
imóvel, o que representaria
mais receita para os cofres públicos nos próximos
anos.
“Vem por aí bastante
novidade [na área tributária], coisas boas, simples.
Simplificações tributárias
estão prontas e devem vir
fatiadas”, afirmou o ministro, em live do site Jota.
Guedes voltou a dizer
que quer reduzir o Imposto
de Renda cobrado sobre
empresas e aumentar tributos sobre dividendos (a
parcela do lucro distribuída
aos acionistas de uma companhia). Ele defendeu que a
reforma tributária tem que
ser feita ainda neste ano e
lembrou que a proposta do
governo é primeiro aprovar
a criação do Imposto sobre

Valor Adicionado (IVA)
que reuniria os impostos
federais.
Guedes voltou a defender a criação de um novo
tributo sobre transações,
aos moldes da extinta

CPMF. “Queremos reduzir
bastante os IPIs (Imposto
sobre Produtos Industrializados). O ideal seria acabar com os IPIs e vir com
impostos sobre transações,
que rico paga, traficante de

droga, traficante de armas
paga. Mas o imposto sobre
transações foi interditado
pela Câmara e recuamos”
, afirmou.
Apesar do recuo, o ministro disse que ainda estão

sendo feitos estudos sobre
tributação de transações
digitais, mas que é “lenda” falar que se trata da
antiga CPMF, que incidia
apenas sobre transações
bancárias.
Ele voltou a criticar ainda os bancos que se opuseram à criação do tributo.
“Banco cobra dez vezes
mais do que a alíquota do
imposto digital, eles não
queriam dividir isso com
ninguém. Estudos sobre
tributar transação digital
estão sendo discutidos lá
fora e aqui dentro”, completou.
De acordo com o ministro, a reforma que o
governo deseja “é minimalista” e “conversa” com as
propostas que tramitam no
Senado e na Câmara. Ele
defendeu ainda o aumento
de programas de negociações de dívidas tributárias
e disse que isso levará a um
acréscimo na arrecadação.

Número de atividades do varejo abaixo do nível pré-pandemia aumentou em janeiro
(AE) - As perdas recentes no varejo fizeram o volume de vendas de janeiro
de 2021 ficar 0,4% abaixo
do nível de fevereiro de
2020, no pré-pandemia. No
varejo ampliado, que inclui
as atividades de veículos e
material de construção, as
vendas operam 2,1% abaixo

do pré-pandemia. Os dados
são da Pesquisa Mensal de
Comércio divulgados nesta
sexta-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
“Houve algumas inversões. O número de atividades que estão abaixo
do patamar pré-pandemia

aumentou de um mês para
o outro”, reconheceu Cristiano Santos, analista da
Coordenação de Serviços e
Comércio do IBGE.
Apenas material de
construção, artigos farmacêuticos, outros artigos de
uso pessoal e doméstico e
supermercados ainda se

mantêm operando acima do
patamar pré-crise sanitária.
O segmento de material
de construção está 17,7%
acima do patamar de fevereiro; artigos farmacêuticos,
14,0% acima; outros artigos
de uso pessoal e doméstico,
7,9% acima; e supermercados, 0,1% acima.

Os veículos estão 10,6%
abaixo do patamar pré-pandemia; móveis e eletrodomésticos, 3,0% abaixo;
vestuário, 20,8% abaixo;
livros e papelaria, 51,6%
abaixo; combustíveis, 6,9%
abaixo; e equipamentos de
informática, 6,4% abaixo.
Após três meses segui-

dos de perdas na série com
ajuste sazonal, o varejo
opera 6,5% abaixo do pico
de vendas alcançado em
outubro de 2020. Já o varejo
ampliado, que recuou por
dois meses seguidos, está
em nível 7,4% aquém do
ápice registrado em agosto
de 2012.

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Apartamento localizado no Residencial
Bela Vida, possuindo 45,66 de área privativa,
52,32 de área útil, sendo 2 quartos, 1 banheiro
social, sala, cozinha, área de serviço e 01 vaga
de garagem. Além disso, o condomínio possui
playground, quadra poliesportiva e churrasqueira, localizado na Avenida Junqueira Freire,
Umuarama-PR. Valor R$ 120.000,00.
Residencial Cecilia Meireles, contendo
76.31m² de área total, 65.66m² de área privativa sendo 03 quartos, 1 banheiro social, 2
salas, área de serviço, cozinha e 1 vaga de
garagem. Localizado na Rua Santa Catarina,
n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR.
R$ 220.000,00.
Apartamento localizado no Edifício Montana,
a duas quadras da Unipar sede, possuindo
96,82m² de área útil, 67,74m² de área privativa,
contendo 3 quartos, 1 banheiro social, sala de
TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e 1 vaga de garagem. Excelente investimento para renda de aluguéis, localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 5300, Zona II,
Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00.

O Jardim San Pietro reúne conforto, infraestrutura
completa, planejamento e qualidade sem esquecer a
economia. Casas a construir de 2 ou 3 quartos, que se
enquadram no programa Casa Verde e Amarela , com
parcelas que cabem no seu bolso e são mais baratas
que a locação de um imóvel. Em uma localização de fácil
acesso e a poucos minutos do centro da cidade! Próximo
a escolas, mercados, lanchonetes, farmácias e a Havan!
Temos a proposta certa para você ter a sua casa própria!

Residência contendo 99.98m² de área construída,
192.50m² de área total, possuindo 1 Suíte, 2 Quartos,
Banheiro social, Sala, Cozinha planejada, Poço de luz,
Churrasqueira, Área de serviço, Área Gourmet contendo aproximadamente 20m² e garagem para 2 carros,
localizada na Rua Uirapuru, n° 2187, Jardim imigrantes,
Umuarama-PR. Valor R$ 340.000,00.

Residência em Alvenaria com área construída de
169,18m² contendo 02 suítes, 01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada, despensa, edícula, (Área Gourmet) com churrasqueira
com quarto e banheiro, garagem para 2 carros.
Terreno com área de 360m². O imóvel possui
excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, na Rua Montes Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor R$ 520.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00

O bairro esta localizado na saída para Xambrê e
a região oferece diversas opções de serviços, como
escolas, creches, padarias e supermercados, são casas
Financiadas pelo programa Casas Verde e Amarela,
temos aquisição facilitada, podendo usar o seu FGTS,
CARRO ou MOTO como parte do pagamento da entrada,
além disso, a entrada pode ser parcelada em até 24x
sem juros, não perca tempo, temos terrenos amplos para
futuras ampliações. Aproveite essa oportunidade!

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.
Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.

Excelente Sobrado localizado
no Residencial Euro Park,
Umuarama/PR!

Sobrado de 472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos e com excelente bom
gosto. O pavimento superior contem 184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte máster, Sala e
Varanda. Além disso, o piso inferior contém 257,11m² e
possui sala de estar, sala de jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina de
31.25m², elevador e vaga de garagem para 3 carros.
Valor R$ 2.800.000,00

3056-6100

Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor
R$ 100.000,00 Cada

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/
forro com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem.
Localizada no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima
chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00

Chácara contendo topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m² de largura (frente
para estrada) sendo toda piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com rede de irrigação para
toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com
Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais (semi novo), demais
formação de pastagem com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de
Serra dos Dourados e 1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
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CHEVROLET
CHEVROLET
CELTA LT 1.0

2013, completo. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ
1.4 TURBO

Prata, 2018 30.000
km, sem detalhes, R$
84.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

MONTANA
SPORT 06/06
Prata. R$ 26.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

ONIX 1.4 19/19

13/13
Branco, completo, R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

UNO WAY
12/13
Prata, ar, 05 pneus
novos. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

FORD
FORD
ECOSPORT SE
1.5 FLEX 18/
19
Branca. automática,
ﬂex.14.000km Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Branco,
completo,
30.000Km. R$ 50.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN

VECTRA
EXPRESSION
08/08

AMAROK
TRENDILINE
18/18

Prata,
automático,
completo. R$ 24.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

FIATFIAT
STRADA 1.4

Branco, 27.000Km. único
dono. R$ 145.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

GOL 1.6 14/15
Prata, completo, 04
portas. R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3 622-3292
/ 99976-0563.

GOL 1.6
2012/2013
Branco, completo com
airbag, R$ 27.000,00.
Fones: (44) 3622 -3292
/ 99976-0563.

SPACEFOX 1.6
11/12
Prata, completo. R$
30.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CAMINHOES
CAMINHÕES
CAMINHÃO
8150 2003

Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, possuindo
ótima localização, Próximo
ao condomínio Residencial
Portal das Águas, o imóvel
possui área construída
de 99,98m², contendo
01 suíte, 02 quartos,
banheiro social, sala,

B5

cozinha planejada,
lavabo, poço de luz, área
e serviço, área gourmet
com aproximadamente
20m² de área construída,
e garagem, localizada na
Rua Uirapuru, n° 2187,
Jardim
Imigrantes,
Umuarama-PR.
Valor R$ 340.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída
de 169,18m², contendo
02 suítes, 01 quarto,
banheiro social, sala,
copa, cozinha planejada,
despensa,
edícula
(Área Gourmet) com
churrasqueira com quarto
e banheiro, Além disso,
possui garagem para
2 carros e terreno com
área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná
em
Umuarama-Pr.
Valor R$ 520.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa
à
venda,
possuindo localização
privilegiada, contendo
208,94m² de área total
do terreno sendo (
15.50x13.48), o imóvel
possui área construída
de 195m², composto
por 2 suítes, 1 quarto,
sala, copa, cozinha
planejada, espaço
gourmet, banheiro
social, lavanderia,
despensa e garagem
para 3 carros. Além
disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler
de 300 litros, duas
caixas de d’águas
totalizando 1500 litros,
um reservatório de agua
da chuva de 6.000
litros, e agua quente
em todos os banheiros.
Localizada na Rua
Francisco Rodrigues
Junior, 2426, Jardim
Alphaville, próximo
ao Lago Aratimbó
de Umuarama-PR.
Valor R$ 750.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chalé à venda, localizado
na região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de
área
construída,
composto por uma
recepção, 02 salas
e 01 banheiro, além
disso, nos fundos possui
uma casa composta por
01 banheiro, 02 salas
e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio
de Janeiro, n°5260,
Zona II, Umuarama-PR.
Valor R$ 990.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Sobrado à venda, contendo
280m² de área total do terreno,
sendo 281.51m² de área
construída, possuindo 1 suíte
máster com Hidromassagem,
2 quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de
serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e 2
vagas de garagem. Localizada
na Rua Mato Grosso, Zona
II, Umuarama-PR. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente Sobrado
localizado no Residencial
Euro Park. Modernidade
deﬁne esse lugar!

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CRUZE LTZ

18/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 87.900,00

EQUINOX LT

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 114.900,00

EQUINOX LT

18/19 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

ONIX 1.0T LTZ

20/20 PRETO

COMPLETO, AUT, KM 3.800

R$ 74.900,00

ONIX 1.4 ACTIV

18/19 BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 63.900,00

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER 20/20 PRATA

Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos
e com excelente bom
gosto. O pavimento
superior contém 184,54m²,
é composto por 01
suíte presidencial, 02
suíte máster, Sala e
Varanda. Além disso,
o piso inferior contém
257,11m² e possui
sala de estar, sala
de jantar, cozinha,
escritório, espaço
gourmet, área de
serviço,
lavabo,
piscina de 31.25m²,
elevador e vagas de
garagem para 3 carros.
Localizado na Rua
José Inácio da Paixão,
Residencial Euro Park,
Umuarama-PR. Valor
R$ 2.800.000,00.
Gostaria de visitar o
imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210.

TERRENOS

TERRENOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Vende-se terrenos comerciais
sendo 2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em frente
a nova rodoviária, ótima
localização para comércios
de todos os segmentos.
Investimento com retorno
certo. Valor R$ 714.000,00
cada. Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

LOTES RUR

LOTES
RURAIS
AIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara à venda contendo
topograﬁa plana, área de
75.400m², com 266,84m² de
largura (frente para estrada)
sendo toda piqueteada, com
mais de 20 piquetes, com
rede de irrigação para toda
chácara, sendo 3 piquetes
irrigados com Capim Açu,
poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira com
aproximadamente 120m² de
área construída. Localizada
na Estrada Aeroporto a
2.500 metros do Distrito
de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto. Valor
R$ 750.000,00. Gostaria
de visitar esta chácara?
Fale com um de nossos
corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

GRANDE
LEILÃO

AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

DIA 17/03

FONE: 41-3111-9111

www.favaretoleiloes.com.br

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA
CONTRATA MÉDICO CLÍNICO GERAL

Para atender na Estratégia da Saúde da
Família. 40h Semanais. De Segunda a
Sexta-feira. Interessados procurar a Secretaria de Saúde do Município de Pérola-PR.
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Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2020
EXERCÍCIO: 2020

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2021
PÁGINA:1
Exercício Atual

INGRESSOS
Receita

Desdobramento

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Categoria
Econômica

Fonte

Receitas Correntes

1.221.294,87

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições

1.042.320,01

1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições Sociais

1.042.320,01

1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios

1.042.320,01

Receitas derivadas e originárias
Outros ingressos operacionais
DESEMBOLSOS

Pessoal e demais despesas

Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN

1.039.250,97

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.039.250,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

1.042.320,01

CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal
CPSSS do Servidor Civil Inativo

3.069,04

1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00

CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal

3.069,04

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Receita Patrimonial

81.045,94

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Valores Mobiliários

81.045,94

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00

Juros e Correções Monetárias

81.045,94

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

81.045,94

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal

81.045,94

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Outras Receitas Correntes

97.928,92

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Demais Receitas Correntes

97.928,92

1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

97.928,92

1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

97.928,92

1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -

97.928,92

ESTADO DO PARANÁ
Contribuições Sociais

1.975.569,65

Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios

1.975.569,65

Exercício: 2020

7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN

7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo

7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal

7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN

7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo

Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros

7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Outras Receitas Correntes

10.856,04
736.177,82

1.554.929,86

-344.385,62

4.000,00
4.000,00

0,00
0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

1.550.929,86

-344.385,62

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

1.763.441,34

2.107.826,96

3.290.568,83

1.763.441,34

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

1.700.595,63

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

0,00

Receita Tributária

274.974,02

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO MÊS: 12

Desdobramento

0,00

DATA EMISSÃO: 13/03/2021

274.974,02

Receita

7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00

5.207.623,21

770.471,59

1.700.595,63

www.elotech.com.br

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal

5.954.657,07

5.620.531,41

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

1.700.595,63

Período de Janeiro a Dezembro

Data de Emissão: 13/03/2021

7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00

6.401.859,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

1.975.569,65

7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00

736.177,82

FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

5.869.263,04

7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00

93.703,20

770.471,59

DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativo Não-Circulante

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
Receitas
Correntes
FUNDO
MUN.
PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Contribuições

4.780.390,43

95.759,40

10.856,04

Outros desembolsos operacionais

CPSSS do Servidor Civil Ativo

1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00

5.610.271,45

7.090.557,91

Transferências concedidas

1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00

1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00

7.956.788,90

Transferências correntes recebidas

1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Período de Janeiro a Dezembro

PÁGINA:2
Categoria
Página: 1
Econômica

Fonte

64.691,40
210.282,62

Receita de Contribuições

3.017.889,66

2.927.764,52

81.045,94

120.987,11

Receita Patrimonial
Receita Agropecuária

0,00

0,00

Receita Industrial

0,00

0,00
0,00

3.893.693,39

Receita de Serviços

0,00

7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Demais Receitas Correntes

3.893.693,39

Remuneração das Disponibilidades

0,00

0,00

7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

3.893.693,39

7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Outras Receitas Derivadas e Originárias

3.991.622,31

1.731.638,80

3.893.693,39

7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal

3.893.693,39

Total das Receitas Derivadas e Originárias

7.090.557,91

4.780.390,43

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

RESUMO GERAL

Exercício Atual

Receitas Correntes

1.221.294,87

Contribuições

1.042.320,01

0,00

Transferências Correntes

97.928,92

Outras Receitas Correntes
Receitas Correntes

5.869.263,04

Contribuições

1.975.569,65

Outras Receitas Correntes

3.893.693,39

0,00

0,00

0,00

de Estados e Distrito Federal

0,00

0,00

de Municípios

0,00

0,00

95.759,40

93.703,20

Intragovernamentais

7.090.557,91

Total Geral:

0,00

da União

Intergovernamentais

81.045,94

Receita Patrimonial

Outras transferências correntes recebidas

0,00

0,00

Total das Transferências Recebidas

95.759,40

93.703,20

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

0,00

0,00

a União

0,00

0,00

a Estados e Distrito Federal

0,00

0,00

Intergovernamentais

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

CONTADORA

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

a Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências Intragovernamentais

0,00

0,00

10.856,04

10.856,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras transferências concedidas
www.elotech.com.br

Data de Emissão: 13/03/2021

Exercício Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2020

Página: 2

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2021
PÁGINA:3
10.856,04

Total das Transferências Concedidas

10.856,04

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Estado do Paraná

Exercício Atual

Exercício: 2020

Exercício Anterior

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

0,00

143.646,52

94.558,86

Defesa Nacional

0,00

0,00

Segurança Pública

0,00

0,00

Relações Exteriores

0,00

0,00

Administração

Orçado

Arrecadado

D I F E R E N Ç A S
para mais
para menos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Receitas Correntes

1.530.000,00

1.221.294,87

0,00

308.705,13

Assistência Social

0,00

0,00

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições

1.200.000,00

1.042.320,01

0,00

157.679,99

Previdência Social

5.476.884,89

5.113.064,35

1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições Sociais

1.200.000,00

1.042.320,01

0,00

157.679,99

Saúde

0,00

0,00

1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios

1.200.000,00

1.042.320,01

0,00

157.679,99

Trabalho

0,00

0,00

1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00

Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN

1.200.000,00

1.042.320,01

0,00

157.679,99

Educação

0,00

0,00

1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00

CPSSS do Servidor Civil Ativo

1.200.000,00

1.039.250,97

0,00

160.749,03

Cultura

0,00

0,00

Direitos da Cidadania

0,00

0,00

Urbanismo

0,00

0,00

Habitação

0,00

0,00

Saneamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00

CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal

1.200.000,00

1.039.250,97

0,00

160.749,03

1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00

CPSSS do Servidor Civil Inativo

0,00

3.069,04

3.069,04

0,00

1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00

CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal

0,00

3.069,04

3.069,04

0,00

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Receita Patrimonial

180.000,00

81.045,94

0,00

98.954,06

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Valores Mobiliários

180.000,00

81.045,94

0,00

98.954,06

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00

Juros e Correções Monetárias

180.000,00

81.045,94

0,00

98.954,06

Gestão Ambiental

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

180.000,00

81.045,94

0,00

98.954,06

Ciência e Tecnologia

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00

Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal

180.000,00

81.045,94

0,00

98.954,06

Agricultura

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Outras Receitas Correntes

150.000,00

97.928,92

0,00

52.071,08

Organização Agrária

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Demais Receitas Correntes

150.000,00

97.928,92

0,00

52.071,08

Indústria

1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

150.000,00

97.928,92

0,00

52.071,08

1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00

Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

150.000,00

97.928,92

0,00

52.071,08

150.000,00

97.928,92

0,00

52.071,08

1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00FUNDO
Compensações
o RegimePÚB.
Geral e MARILUZ
os Regimes Próprios
de Previdência dos Servidores MUN.Financeiras
PREV.entre
SERV.
- PREVILUZ

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Comércio e Serviços

EXERCÍCIO: 2020

Comunicações

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 13/03/2021

0,00

0,00

0,00

0,00

PÁGINA:4

4.770.000,00

5.869.263,04

1.099.263,04

0,00

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Estado
do Paraná
Contribuições

2.170.000,00

1.975.569,65

0,00

194.430,35

Energia

0,00

0,00

7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00Exercício:
Contribuições
2020Sociais

2.170.000,00

1.975.569,65

0,00

194.430,35

Transporte

0,00

0,00

7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00

Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios

2.170.000,00

1.975.569,65

0,00

194.430,35

Desporto e Lazer

0,00

0,00

7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN

1.700.595,63

0,00

199.404,37

Encargos Especiais

0,00

0,00

7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo

1.700.595,63

0,00

199.404,37

Perdas com Investimentos

0,00

0,00

7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal

1.700.595,63

0,00

199.404,37

Disponibilidades Compensatórias

0,00

0,00

274.974,02

4.974,02

0,00

5.620.531,41

5.207.623,21

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00

Receitas Correntes

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 1.900.000,00
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 1.900.000,00
1.900.000,00
Anexo X da Lei nº 4.320/64
270.000,00
Período de janeiro a dezembro

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

www.elotech.com.br

Data de Emissão: 13/03/2021

Receita

Orçado

Arrecadado

270.000,00

274.974,02

D I F E R E N Ç A Página:
S
1
para mais
para menos

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Exercício Atual

7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal

0,00

5.308,60

CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros

200.000,00

210.282,62

10.282,62

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

0,00

0,00

7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Outras Receitas Correntes

2.600.000,00

3.893.693,39

1.293.693,39

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

0,00

0,00

7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00

Demais Receitas Correntes

2.600.000,00

3.893.693,39

1.293.693,39

0,00

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

2.600.000,00

3.893.693,39

1.293.693,39

0,00

Juros e Encargos da Dívida Intraorcamentária

0,00

0,00

7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

2.600.000,00

3.893.693,39

1.293.693,39

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal
Total:

64.691,40

Exercício Anterior

0,00

7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00

7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00

70.000,00

4.974,02

2.600.000,00

3.893.693,39

1.293.693,39

0,00

6.300.000,00

7.090.557,91

1.307.045,05

516.487,14

Notas Explicativas
-

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

CONTADORA

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

CONTADORA
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DO BALANÇO

Data de Emissão: 13/03/2021

Pat. Social/
Capital Social

ESPECIFICAÇÃO

DEZEMBRO / 2020
Página: 2

Adiantamento
para Futuro
Aumento de
Capital (AFAC)

Reserva de
Capital

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial

Reservas de
Lucros

Demais
Reservas

Resultados
Acumulados

Ações/Cotas
em
Tesouraria

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-67.580.801,60

0,00

-67.580.801,60

Ajustes de exercícios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aumento de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
38.000,00

5.476.884,89
0,00

Resgate/ Reemissão de Ações e Cotas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.473.000,00

Juros sobre capital próprio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.361.322,62

19.040.442,80

Resultado do exercício

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesa Orçamentária:

680.503,99

5.635.387,45

Ajustes de avaliação patrimonial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesa Extra-orçamentária:
Saldo de bancos do Mês/Ano Seguinte:

637.599,23

5.476.884,89
0,00

Constituição/ Reversão de reservas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dividendos a distribuir (R$...por ação)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-67.580.801,60

0,00

-67.580.801,60

Saldos iniciais

NO MÊS
2.685.723,39

Receita Orçamentária:

637.599,23

Receita Extra-orçamentária:
Saldo de bancos do Mês Anterior/Ano Anterior:
Transferências Financeiras:
Total das Receitas..................................................................................................................:

0,00
38.000,00

Transferências Financeiras:

1.356.103,22

Total das Despesas..................................................................................................................:

NO ANO
7.090.557,91

6.473.000,00

Saldos finais

17.585.272,34
6.420.000,00

Total Orçado:
Total Suplementado:
Percentual Suplementado:
Percentual Suplementado por Decreto:

53.000,00
0.8260
0.8260

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
Exercício:

no Período de Janeiro a Dezembro

2020

0.0000

Percentual Suplementado por Lei:

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Notas Explicativas
AUTORIZAÇÕES
LEIS (Número e Data)

Identificação Contábil

Quantidade

Valor
Contratado

Saldo Anterior
em Circulação

MOVIMENTO NO
EXERCÍCIO
Débito

SALDO PARA O
EXERCICIO SEGUINTE

Crédito

Quantidade

Saldo

Natureza:
/

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

Notas Explicativas
-

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA
CONTADORA

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

CONTADORA

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br
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Exercício: 2020

RECEITAS

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

1.221.294,87
1.042.320,01

Contribuições
Receita Patrimonial

81.045,94

Outras Receitas Correntes

97.928,92
5.869.263,04

Receitas Correntes
Contribuições

1.975.569,65

Outras Receitas Correntes

3.893.693,39
0,00

DEFICIT

7.090.557,91

TOTAL

1.459.170,46

SUPERAVIT

5.631.387,45

DESPESAS CORRENTES
5.597.539,10

PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

33.848,35

SUPERAVIT

1.459.170,46

TOTAL

7.090.557,91
0,00
4.000,00

DEFICIT
DESPESAS DE CAPITAL

RECEITAS CORRENTES

1.459.170,46

TOTAL

7.090.557,91

Vinculado

Total

04.000.0000

Administração

158.502,56

0,00

158.502,56

04.122.0000

Administração Geral

158.502,56

0,00

158.502,56

04.122.0050

Regime Próprio de Previdência Municipal

158.502,56

0,00

158.502,56

09.000.0000

Previdência Social

0,00

09.272.0000

Previdência do Regime Estatutário

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

09.272.0050

Regime Próprio de Previdência Municipal

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

5.476.884,89

5.476.884,89

158.502,56

5.476.884,89

5.635.387,45

SUPERAVIT

1.455.170,46

TOTAL

1.459.170,46

RECEITA DE SERVIÇOS
Receita Bruta de Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Outras Alienações de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas Físicas
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas

-

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

5.631.387,45

Despesas Correntes

Receitas Capital

0,00

Despesas Capital

DEFICIT

0,00

SUPERAVIT

1.455.170,46

TOTAL

7.090.557,91

4.000,00

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA
CONTADORA

7.090.557,91

TOTAL

Notas Explicativas
-

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

CONTADORA

Exercício:

2020

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo IX da Lei nº 4.320/64
Período de dezembro a dezembro

Exercício:

Órgão

10

158.502,56

04

Administração

09

Previdência Social

5.476.884,89
Total do Orgão:

5.635.387,45

TOTAL GERAL:

5.635.387,45

Data de Emissão:1013/03/2021
www.elotech.com.br
FUNDO MUN. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARILUZ
- PREVILUZ

680.503,99

TOTAL GERAL:

Página: 1

680.503,99

3.0.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
3.1.90.01.00.00

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E
REFORMAS DOS MILITARES
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR
OU DO MILITAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.1.90.03.00.00
3.1.90.05.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.91.00.00.00

3.1.91.13.00.00
3.3.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.33.00.00
3.3.90.39.00.00
4.0.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00
4.4.90.52.00.00

Desdobramento

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

885.483,16
0,00

SUPERINTENDENTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.241.622,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.241.622,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.090.557,91

790.557,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página:
0,00

6.300.000,00

7.090.557,91

790.557,91
-173.000,00

0,00
7.090.557,91

-

53.000,00

53.000,00

-

Superávit Financeiro

-

53.000,00

53.000,00

-

Reabertura de créditos adicionais

-

0,00

0,00

DOTAÇÃO
INICIAL
(d)

DESPESAS
EMPENHADAS
(f)

DESPESAS
LIQUIDADAS
(g)

6.417.000,00

6.468.000,00

5.631.387,45

5.631.387,45

5.631.387,45

836.612,55

6.387.000,00

6.423.000,00

5.597.539,10

5.597.539,10

5.597.539,10

825.460,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

45.000,00

33.848,35

33.848,35

33.848,35

11.151,65

3.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

3.000,00

5.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

1.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.420.000,00

6.473.000,00

5.635.387,45

5.635.387,45

5.635.387,45

837.612,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.848,35
33.848,35
1.974,64
0,00
333,40
31.540,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.635.387,45

837.612,55

1.455.170,46

-1.455.170,46

7.090.557,91

-617.557,91

Balanço Orçamentário
6.473.000,00
5.635.387,45
5.635.387,45
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
0,00
0,00
1.455.170,46
1.455.170,46
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
6.420.000,00
6.473.000,00
7.090.557,91
7.090.557,91
Período de Janeiro a Dezembro

SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
4.000,00
4.000,00

6.420.000,00

SUPERÁVIT (VIII)

TOTAL (IX) = (VII + VIII)

ESTADO DO PARANÁ

0,00

Dívida Mobiliária

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB.
MARILUZ
0,00
0,00 - PREVILUZ
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Paraná
Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
Exercício: 2020

10.856,04

-

SALDO DA
DOTAÇÃO
(i)=(e-f)

DESPESAS
PAGAS
(h)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO
(VII)
Amortização da Dívida Interna

10.856,04

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)

1

617.557,91

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

CONTADORA

109.798,17

0,00

4.000,00
4.000,00

Exercício: 2020

5.635.387,45

Transferencias Recebidas

95.759,40
0,00

Notas Explicativas
-

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA
CONTADORA

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ

Página: 1

www.elotech.com.br

ESTADO DO PARANÁ
Exercício: 2020

Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado

Descrição
Administração

Projetos

Atividades

Total

0,00

158.502,56

158.502,56

0,00

158.502,56

158.502,56

04.122.0000

Administração Geral

04.122.0050
09.000.0000

Regime Próprio de Previdência Municipal

0,00

158.502,56

158.502,56

Previdência Social

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

09.272.0000

Previdência do Regime Estatutário

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

Regime Próprio de Previdência Municipal

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

0,00

5.635.387,45

5.635.387,45

INSCRITOS

DESPESAS CORRENTES

CRÉDITOS
Orçamentários/
Suplementares

Despesa

Especiais/
Extraordinários

Total

Realizada

Diferença

10.000.00.000.0000.0.000.
6.473.000,00
0,00
6.473.000,00
FUNDO MUN. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARILUZ - PR
10.001.00.000.0000.0.000.
6.473.000,00
0,00
6.473.000,00
FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS D
10.001.04.000.0000.0.000.
173.000,00
0,00
173.000,00
Administração
10.001.04.122.0000.0.000.
173.000,00
0,00
173.000,00
Administração Geral
10.001.04.122.0050.0.000.
173.000,00
0,00
173.000,00
Regime Próprio de Previdência Municipal
10.001.04.122.0050.2.101.
173.000,00
0,00
173.000,00
ADMINISTRAÇÃO E SUPERINTENDENCIA DO FUNDO M
3.0.00.00.00.00.
168.000,00
0,00
168.000,00
DESPESAS
CORRENTES
Data
de Emissão:
13/03/2021
www.elotech.com.br
3.1.00.00.00.00.
123.000,00
0,00
123.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.
111.000,00
0,00
111.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.
111.000,00
0,00
111.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.00.00.00.
12.000,00
0,00
12.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN
3.1.91.13.00.00.
12.000,00
0,00
12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00.
45.000,00
0,00
45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.
45.000,00
0,00
45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.
5.000,00
0,00
5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.30.00.00.
3.000,00
0,00
3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00.
1.000,00
0,00
1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.39.00.00.
36.000,00
0,00
36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
4.0.00.00.00.00.
5.000,00
0,00
5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.
5.000,00
0,00
5.000,00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.
5.000,00
0,00
5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.
5.000,00
0,00
5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.001.09.000.0000.0.000.
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
Previdência Social
10.001.09.272.0000.0.000.
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
Previdência do Regime Estatutário
10.001.09.272.0050.0.000.
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
Regime Próprio de Previdência Municipal
FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
10.001.09.272.0050.2.100.
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
Manutenção do Fundo M. de Previdência
3.0.00.00.00.00.
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
ESTADO DO PARANÁ
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
Exercício: 2020
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.
6.300.000,00
0,00
6.300.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
3.1.90.01.00.00.
5.000.000,00
5.000.000,00
Adendo III a Portaria
SOF nº 08, de0,00
04/02/1985
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD
3.1.90.03.00.00.
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
Anexo XI
da Lei nº 4.320/64
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
Período de200.000,00
Janeiro a Dezembro
3.1.90.05.00.00.
0,00
200.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO

5.635.387,45

837.612,55

Notas Explicativas

5.635.387,45

837.612,55

158.502,56

14.497,44

158.502,56

14.497,44

158.502,56

14.497,44

158.502,56

14.497,44

154.502,56

13.497,44

Data de Emissão: 13/03/2021
Despesa
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120.654,21
109.798,17

2.345,79
1.201,83

109.798,17
10.856,04

1.201,83
1.143,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

10.856,04

1.143,96

33.848,35

11.151,65

33.848,35

11.151,65

1.974,64

3.025,36

0,00

3.000,00

333,40

666,60

31.540,31

4.459,69

4.000,00

1.000,00

4.000,00

1.000,00

4.000,00

1.000,00

4.000,00

1.000,00

5.476.884,89

823.115,11

5.476.884,89

823.115,11

5.476.884,89

823.115,11

5.476.884,89

823.115,11

5.476.884,89

823.115,11

5.476.884,89

823.115,11

5.476.884,89

823.115,11

4.591.401,73

408.598,27

885.483,16

214.516,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

(a)
DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00
0,00
0,00
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0,00

200.000,00

Total

Realizada

Diferença

6.473.000,00

5.635.387,45

837.612,55

CANCELADOS

SALDO
(A PAGAR)

(c)

(d)

(f)=(a+b-c-d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

0,00
0,00

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA
CONTADORA

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria
SOF nº 08, de 04/02/1985
www.elotech.com.br
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

Data de Emissão: 13/03/2021

PERÍODO: 1 a 12

EXERCÍCIO: 2020

Página: 3

DATA EMISSÃO: 13/03/2021
PÁGINA: 1

INGRESSOS

Ordinária
Vinculada

DISPÊNDIOS
Exercício
Atual

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Anterior

7.090.557,91

ESPECIFICAÇÃO

4.780.390,43 Despesa Orçamentária (VI)

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

5.635.387,45

5.218.479,25

5.175,80

9.427,17

Ordinária

158.502,56

105.414,90

7.085.382,11

4.770.963,26

Vinculada

5.476.884,89

5.113.064,35

Transferências do FUNDEB

0,00

0,00

Transferências do FUNDEB

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

Alienação de Bens

0,00

0,00

Alienação de Bens

0,00

Operações de Crédito

0,00

0,00

Operações de Crédito

0,00

Contratos de Rateio de Consórcios Públicos

0,00

0,00

7.085.382,11

4.770.963,26

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

5.476.884,89

5.113.064,35

Transferências de Programas

0,00

0,00

Regime Próprio de Previdência

Valores Restituíveis

0,00

0,00

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

Transferências Voluntárias

0,00

0,00

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

0,00

0,00

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM

0,00

0,00

Cessão Onerosa - Pré-Sal

0,00

0,00

Cessão Onerosa - Pré-Sal

0,00

0,00

Outras Origens

0,00

0,00

Valores Restituíveis

0,00

0,00

Outras Origens

0,00

0,00

0,00

0,00

Para a Execução Orçamentária

0,00

0,00
0,00

95.759,40

93.703,20 Transferências Financeiras Concedidas (VII)

95.759,40

93.703,20

Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

Independentes de Execução Orçamentária

0,00

Para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

Para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

0,00

Para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

0,00

796.991,72

606.080,70

0,00

0,00

DANIELLA MARTINS

Para Aportes de recursos para o RGPS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

Recebimentos Extraorçamentários (III)

773.189,35

Inscrição de Restos a Pagar Processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

Valores Restituíveis

0,00

0,00

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

0,00

0,00

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

0,00

Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.

770.471,59

606.080,70

0,00

0,00

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO

0,00

Outras Operações

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO
Outras Operações

0,00

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa

2.107.826,96 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)

1.763.441,34

2.107.826,96

0,00
9.722.948,00

0,00

0,00

Valores Restituíveis

1.763.441,34

Realizável
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)

606.080,70 Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

2.717,76

Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.

CONTADORA

PAGOS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Receita Orçamentária (I)

DANIELLA MARTINS

CONTADORA

0,00
0,00

0,00
0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL

Para a Execução Orçamentária

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

0,00
0,00

0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)

SUPERINTENDENTE

0,00

0,00

Data de Emissão: 13/03/2021

0,00

0,00

INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS

TOTAL

-

CONTROLE INTERNO

(f)=(a+b-d-e)

0,00
0,00

DESPESAS DE CAPITAL

Notas Explicativas

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

SALDO
(A LIQUIDAR)

(e)

0,00

Transferências de Programas

0,00

CANCELADOS

(d)

0,00

Contratos de Rateio de Consórcios Públicos

6.473.000,00

PAGOS

(c)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Regime Próprio de Previdência

Total Geral:

LIQUIDADOS

INSCRITOS

Página: 1
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Orçamentários/
Especiais/
Suplementares
Extraordinários

EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
(b)

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

CRÉDITOS

-

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS

(a)

5.635.387,45

Transferencias Concedidas

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

5.631.387,45
5.597.539,10
33.848,35
4.000,00
4.000,00
Total Geral:

09.272.0050

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.991.622,31
0,00
0,00
0,00
0,00
3.991.622,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

173.000,00

INVESTIMENTOS

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

04.000.0000

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.473.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

5.586.683,06

Total Subfunção:

Programática

DANIELLA MARTINS

4.591.401,73

RESUMO GERAL

Data de Emissão: 13/03/2021

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

120.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Categoria
Econômica
5.631.387,45
5.597.539,10

Elemento

0,00

6.420.000,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Descrição

0,00
0,00
0,00
0,00
-352.110,34
-352.110,34
0,00
-98.954,06
0,00
-98.954,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.300.000,00

DESPESAS CORRENTES

Programática

790.557,91

0,00
0,00
0,00
0,00
3.017.889,66
3.017.889,66
0,00
81.045,94
0,00
81.045,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)

-
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7.090.557,91

0,00
0,00
0,00
0,00
3.370.000,00
3.370.000,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
www.elotech.com.br

Notas Explicativas
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c=(b-a)

6.300.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
3.370.000,00
3.370.000,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

REFINANCIAMENTO (II)
Operações de Créditos Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Créditos Externas
Mobiliária
Data
de Emissão: 13/03/2021
Contratual

DÉFICIT (IV)

RESUMO POR ÓRGÃO

SALDO

6.300.000,00

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
6.300.000,00
6.300.000,00
Período
de Janeiro a Dezembro

TOTAL (V) = (III + IV)

Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro à dezembro
Valor Empenhado
Data de Emissão: 13/03/2021

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

FUNDO MUN. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARILUZ - PREVILUZ

2020

RECEITAS
REALIZADAS
(b)

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
Exercício: 2020

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PRE
Estado do Paraná

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuição de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)

RECEITA INDUSTRIAL

Notas Explicativas

RESUMO
Receitas Correntes

Ordinário

4.000,00

INVESTIMENTOS
0,00

DEFICIT

Descrição

Programática

PREVISÃO
INICIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS

Receitas Correntes

b7

UMUARAMA, doMingo e segUndA-feiRA, 14 e 15 março de 2021

Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00

26.520,13

0,00

770.471,59

606.080,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3.290.568,83

1.763.441,34

3.290.568,83

1.763.441,34

Realizável

7.588.001,29 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)

0,00

0,00

0,00

9.722.948,00

7.588.001,29

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná
Exercício:

FUNDO MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ
Estado do Paraná

Exercício:

2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

2020

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

RESTOS A PAGAR
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Saldo do
exercício

Movimento no Exercício

Inscrição

Liquidação
Inscrição

Liquidação
Baixa

Cancelado

Saldo para o
exercicio
seguinte

Pago

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIDOR ATIVO

0,00

9.703,33

9.703,33

0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON

0,00

181.066,88

181.066,88

0,00

PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI

0,00

RETENÇÕES - SINDICATOS

0,00

36.659,46

36.659,46

0,00

RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES

0,00

19.941,07

19.941,07

0,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA

0,00

441.192,61

441.192,61

0,00

OUTROS CONSIGNATÁRIOS

35.495,19

35.495,19

0,00

0,00

46.413,05

46.413,05

0,00

Totais

0,00

770.471,59

770.471,59

0,00

0,00

1.974,64

1.974,64

0,00

Totais

0,00

1.974,64

1.974,64

0,00

DIÁRIAS A PAGAR

TOTAL GERAL :

0,00

772.446,23

FUNDO
CONTADORA

EXERCÍCIO ATUAL
7.186.317,31
3.017.889,66
3.017.889,66
4.072.668,25
81.045,94
3.991.622,31
95.759,40
95.759,40

EXERCÍCIO ANTERIOR
5.744.093,63
2.927.764,52
2.927.764,52
1.852.625,91
120.987,11
1.731.638,80
963.703,20
963.703,20

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

12.145.843,79
120.654,21
109.798,17
10.856,04
0,00
5.476.884,89
4.591.401,73
885.483,16
0,00
33.514,95
33.514,95
333,40
333,40
23.802,37
23.802,37
6.490.653,97
6.490.653,97

13.707.577,45
86.523,45
63.404,58
10.856,04
12.262,83
5.100.801,52
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4.151.452,90
831.514,33
117.834,29
30.251,50
30.251,50
844,23
844,23
0,00
0,00
8.489.156,75
8.489.156,75

-4.959.526,48

-7.963.483,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
NOTA

Totais

SUPERINTENDENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
NOTA

Data de Emissão: 13/03/2021

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

0,00

772.446,23

0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
ENCARGOS PATRONAIS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS
E ASSISTENCIAIS
Data
de Emissão:PREVIDENCIÁRIOS
13/03/2021
www.elotech.com.br
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES
Resultado Patrimonial Do Período

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Notas Explicativas
-

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Exercício: 2020
Programa
Trabalho
de Governo
FUNDO MUN. PREV.
SERV.dePÚB.
MARILUZ
- PREVILUZ
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
ESTADO DO PARANÁ
Anexo VII da Lei nº 4.320/64
Data de Emissão: 13/03/2021
www.elotech.com.br
Período de Janeiro
a Dezembro
Exercício: 2020
Valor Empenhado
Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII da Lei nº 4.320/64 Projetos
Descrição
Programática
04.000.0000.0000
Administração
Período de Janeiro a Dezembro 0,00
0,00
04.122.0000.0000
Administração Geral
Valor Empenhado

EXERCÍCIO ANTERIOR

4.000,00

0,00

0,00

0,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

0,00

0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

0,00

0,00

Página: 1

Atividades

Total

158.502,56

158.502,56

158.502,56

158.502,56

04.122.0050.0000

Regime Próprio de Previdência Municipal

0,00

158.502,56

158.502,56

04.122.0050.2101

ADMINISTRAÇÃO E SUPERINTENDENCIA DO FUNDO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-PREVILUZ
ADMINISTRAÇÃO E SUPERINTENDENCIA DO FUNDO
Descrição
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-PREVILUZ
Administração
ADMINISTRAÇÃO
E SUPERINTENDENCIA DO FUNDO
AdministraçãoDE
Geral
MUNICIPAL
PREVIDÊNCIA-PREVILUZ
Regime Próprio
de Previdência Municipal
Previdência
Social

0,00

120.654,21

120.654,21

0,00
Projetos

33.848,35
Atividades

33.848,35
Total

0,00
0,00
0,00

158.502,56
4.000,00
158.502,56

158.502,56
4.000,00
158.502,56

0,00

158.502,56
5.476.884,89

158.502,56
5.476.884,89

0,00

120.654,21
5.476.884,89

120.654,21
5.476.884,89

0,00
0,00
0,00

5.476.884,89
33.848,35
5.476.884,89

5.476.884,89
33.848,35
5.476.884,89

0,00
0,00

4.000,00
5.635.387,45

4.000,00
5.635.387,45

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

Notas ExplicativasPrevidência do Regime Estatutário
09.272.0000.0000

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

09.272.0050.0000
09.272.0050.2100

Regime Próprio de Previdência Municipal

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

Manutenção do Fundo M. de Previdência

0,00

5.476.884,89

5.476.884,89

0,00

5.635.387,45

5.635.387,45

04.122.0050.2101
Programática
04.000.0000.0000
04.122.0050.2101
04.122.0000.0000
04.122.0050.0000
09.000.0000.0000
04.122.0050.2101
09.272.0000.0000
09.272.0050.0000
04.122.0050.2101
09.272.0050.2100
04.122.0050.2101
09.000.0000.0000

EXERCÍCIO ATUAL

MUN. PREV. SERV. PÚB. MARILUZ - PREVILUZ

ESTADO DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO
E SUPERINTENDENCIA
DO FUNDO
Previdência
do Regime
Estatutário
MUNICIPAL
DE
Regime
Próprio
dePREVIDÊNCIA-PREVILUZ
Previdência Municipal
ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA
DO FUNDO
Manutenção
do FundoEM.
de Previdência
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-PREVILUZ
ADMINISTRAÇÃO E SUPERINTENDENCIA DO FUNDO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA-PREVILUZ
Previdência Social

Notas Explicativas
-

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA
CONTADORA

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA
CONTADORA

www.elotech.com.br

JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA

DANIELLA MARTINS

CONTROLE INTERNO

SUPERINTENDENTE

BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA
JUNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA
CONTADORA
CONTROLE INTERNO

DANIELLA MARTINS

Página: 1
BEATRIZ AP. DE OLIVEIRA

SUPERINTENDENTE

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 14 e 15 de Março de 2021

IMercado

Polo Automotivo Jeep alcança marca
de 1 milhão de veículos produzidos
Perto de completar seis
anos de operação, o Polo
Automotivo Jeep comemora
a marca de 1 milhão de
veículos produzidos em
Pernambuco. Referência no
setor automotivo, a planta é
responsável pela produção
de três modelos sucesso de
mercado: os Jeep Renegade
e o Compass, e a picape
Fiat Toro. Agora, se prepara para lançar um novo
modelo inédito da Jeep
ainda esse ano.
O marco de 1 milhão de
veículos produzidos foi celebrado durante a primeira
visita do CEO mundial da
Stellantis, Carlos Tavares,
ao Polo desde a fusão que
deu origem ao grupo. Também estiveram presentes
o COO da Stellantis para
América do Sul, Antonio
Filosa, e o Diretor de Manufatura para a América
do Sul, Pierluigi Astorino.
“Temos muito orgulho do
que estamos construindo
no Polo Jeep. Esse marco é
reflexo do trabalho de excelência em manufatura do
nosso time. O desafio agora
é continuar com a trilha de
desenvolvimento de nossos
talentos”, destaca Astorino.
O polo tem capacidade para
produzir até 280 mil unidades por ano e, atualmente,
opera a plena capacidade,

Sucesso de mercado
Os modelos produzidos
em Pernambuco são destaque em suas categorias.
Sinônimo de SUV, a Jeep
encerrou o ano de 2020 na
liderança do segmento pelo
quinto ano consecutivo. No
acumulado do ano, alcançou 5,7% de participação
de mercado, posicionando a
Jeep como a quinta marca
mais vendida no Brasil.
O Jeep Renegade está
entre os cinco modelos mais
vendidos no acumulado de
2021, com o equivalente a
4% das vendas totais nos
meses de janeiro e fevereiro.
O Jeep Compass soma 3%
de participação de vendas.
Com o resultado, a marca
avança na liderança do
segmento de SUVs. Em fevereiro alcançou 22,5% nas
vendas do segmento, totalizando 23,9% de participação
no acumulado do ano.
Já a picape Fiat Toro é
um dos destaques da marca
e coleciona recordes de
participação de mercado
desde o seu lançamento,
com 3% até o momento.
No segmento de picapes,
junto com a Nova Strada, é
responsável também pelo
recorde histórico da Fiat
de 57,8% de participação
de mercado no último mês
de fevereiro.

Os modelos produzidos em Pernambuco são destaque em suas categorias

mos continuar evoluindo
e dando ênfase ao desenvolvimento de produtos, à
contínua melhoria de processos e investindo nas
nossas pessoas, que são
o principal diferencial da
Jeep”, comemora Juliana
Coelho, Plant Manager
da Jeep. Atualmente, o

chegando à média de produção de mil carros por dia.
“Estive presente quando produzimos o primeiro
carro aqui no Polo e fico
feliz em ver essa marca. O
Polo Automotivo Jeep está
em um ciclo importante de
aprimoramento em excelência em qualidade. Va-

polo emprega mais de 14
mil colaboradores, entre
planta principal, Parque
de Fornecedores e terceiros.
No atual ciclo de investimentos, estão sendo
investidos R$7,5 bilhões
nas atividades em Pernambuco até 2025. O montante é

destinado principalmente à
inovação e desenvolvimento de novo produtos e para
atração de novos fornecedores para a cadeia automotiva. “Certamente esse
movimento vai ampliar ainda mais o desenvolvimento
industrial pernambucano”,
conclui Juliana.

VENDAS
RESIDÊNCIAS

LOCAÇÕES
RESIDÊNCIAS

TERRENOS

JD. ARATIMBÓ - PRÓX. CID. CANÇÃO DA AV. PARANÁ
ÁREA CONSTRUÇÃO

TERRENO COM

GARAGEM PARA

VALOR R$

126,50m2

195,00m2

2 VEÍCULOS

490.000,00

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE IPORÃ/PR

CONDOMÍNIO PORTAL DAS ÁGUAS

OPORTUNIDADE
IMPERDÍVEL:
R$ 600,00 / m²

TOTALMENTE MODERNIZADA

SOBRADO RESIDENCIAL - AO LADO DA HONDA
VALOR: R$ 1.450,00
Sobrado Residencial localizado na Rua dos Pampas, 2132, Jardim Birigui,
contendo: 1 Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala, Despensa, área de
serviço e churrasqueira. Totalmente reformado!

OUTROS
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO BURLE MARX - FRENTE PÇ. MIGUEL ROSSAFA
VALOR: R$ 2.500,00
Q20, L6. Terreno de esquina, com 450,00 m², dimensões 15x30 e excelente
topografia. Localizado no Centro da cidade. Ótima oportunidade de
investimento.

Contendo 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, despensa, edícula com copa e
garagem para 2 carros. Próximo ao Cidade Canção e Lago Aratimbó.

VALOR: R$ 480.000,00

VALOR: R$ 454.200,00 À VISTA

ÁREA PRIVATIVA

TERRENO COM.

PRÓXIMO AO NOVO

VALOR R$

107,00m2

183,75m2

ATACADÃO

260.000,00

FOTO ANTES DA REFORMA!

Q120, L19. Terreno com 506,25m², excelente topografia. Localizado
próximo a supermercado, igreja, escola e farmácia. Dimensões 15x30.

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Av. Castelo Branco, em frente a Sanepar/Corpo de Bombeiros.

VALOR: R$ 87.120,00

VALOR: R$ 39.000,00

GARAGEM NO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO - CEMED
VALOR: R$ 180,00 (MENSAIS)

VALOR: R$ 462.000,00

TERRENO COMERCIAL PARQUE INTERLAGOS

Q8, L3. Terreno com 653,76m². Localizado na rua Nivaldo Turcato, de frente
com a nova Rodoviária. Excelente topografia. Dimensões: 13,62X48,00

Garagem exclusiva - em frente ao Hospital Cemil

VALOR: R$ 817.200,00

PARQUE DA GÁVEA
QUADRA 4, LOTE 2. Terreno comercial com 267,50m². Localizado no
Parque da Gávea. Próximo Móveis Stilo e Av. Portugal, com vias de acesso
facilitadas. Excelente Topografia. Dimensões 10,70X25,00

APARTAMENTOS

ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
VALOR: R$ 2.500,00

TERRENO COMERCIAL EM IVATÉ/PR

QUADRA 1, LOTE 11. Terreno comercial com 600m². Localizado no
Metropolitano 1. Dimensões: 20,00x30,00

Residência em alvenaria, com 107m² de construção e terreno com 183,75m².
Localizada na rua Vereador Arecidio Cassiano, 2064 / Esq. com Rua Canário. Pertinho
do novo Atacadão, escolas e creches. Contendo: 03 quartos (1 suíte), sala, cozinha,
BWC social, lavanderia, espaço gourmet com churrasqueira, lavabo e garagem para
2 carros. Obs.: Em reforma. Pronta em 60 dias! - Aproveite esta oportunidade e
faça um excelente negócio.

Espaço na torre para instalação de antena de INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS.
Com ambiente refrigerado para acomodação de transmissores.

QUADRA 29-A, LOTE 9. Terreno residencial com 240m². Localizado no
Metropolitano 1. Dimensões: 10,00x24,00

PARQUE METROPOLITANO - PRÓX. AO SHOPPING PALLADIUM

JD. ALPHAVILLE - PRÓX. ATACADÃO, ESCOLAS E CRECHES

Q1, L33. Terreno residencial com 757,45m². A metragem do terreno permite
a construção de uma bela residência e oferece ainda um amplo espaço para
uma área de lazer que melhora sua qualidade de vida. Quadra 4, lote 33.
Excelente Topografia.

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

Q20, L11. Terreno residencial com 200,00m². Localizado no Jardim Belo
Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões:
10,00X20,00

VALOR: R$ 49.900,00

VALOR: R$ 290.000,00

A Morena oferece os melhores
apartamentos nas melhores localizações!

JARDIM BELO HORIZONTE - ATRÁS DA HAVAN

TERRENO RESIDENCIAL EM CRUZEIRO DO OESTE/PR

Invista em imóveis
e ganhe até 10x mais
que a poupança!

Q162, L1/2-A. Terreno com 185,10m². Localizado na Av. Palmas, Bairro da
Luz - prox. ao INSS. Excelente Topografia.

Q19, L27/28-B. Terreno residencial com 133,00m². Localizado no Jardim
Belo Horizonte. Topografia impecável. Pronto para construção. Dimensões:
6,66X20,00

VALOR: R$ 55.900,00

VALOR: R$ 39.000,00

SALA COMERCIAL

COMPRE OU ALUGUE!

TERRENOS NO PARQUE FIRENZE A PARTIR DE R$ 63.000,00

EDIFÍCIO RESIDENCIAL PREMIUM - CENTRO DA CIDADE
ÁREA TOTAL

ÁREA PRIVATIVA

GARAGEM PARA

VALOR A VISTA R$

232,68m2

143,76m2

2 VEÍCULOS

799.000,00

SALAS COMERCIAIS
SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO
BURLE MARX

SALÕES COMERCIAIS NO PARQUE DA GÁVEA
Salões comerciais com 207,90m² (sendo
138,60m² de térreo e 69,30m² de mezanino.
Terreno com 185,40m²
Dimensões: 7,41 x 25,00m

ALTO PADRÃO DE QUALIDADE!
Apto 802, com 03 suítes, 1 closet, lavabo, sala de estar, lavanderia, cozinha e espaço
gourmet com churrasqueira. Frente para o sol da manhã e excelente vista panorâmica do centro e da Zona 2. Obs: vários armários embutidos e cozinha planejada.

Pavimento térreo, salas 16 e 17, conjugadas, totalizando 111,46 m² com
várias divisórias em excelente estado.
Imóvel alugado por R$ 1.650,00. Fica
bem no centro da cidade, em frente a
Praça Miguel Rossafa.

Com 02 vagas de garagem cada, 16 meses
a partir da data da compra. Av. Valdomiro
Frederico, entre Uopeccan e Av. Portugal.

Excelente oportunidade de investimento!

Excelente oportunidade de investimento!

VALOR: R$ 660.000,00

Salões em construção | Condições facilitadas!

ÁREA TOTAL

111,46m2

ATENÇÃO
INVESTIDOR!

VALOR A VISTA R$

399.000,00

EM FRENTE A UOPECCAN - Sala 303 - 3º ANDAR, com 72,42m² de área
privativa. Ótimo ponto comercial para escritório médico e odontológico. 3º
Andar, Sol da Manhã.

APROVEITE A OPORTUNIDADE:

VALOR PARA VENDA:

R$ 290.000,00

VALOR PARA LOCAÇÃO:

R$ 1.200,00

