ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DE JORNAIS

R$ 2,00

ANO: 48
UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 16 de Fevereiro de 2021

Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho

DESDE: 1973 - Nº: 12.082

Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Governo do PR lança pacote de
incentivo à geração de empregos
O Governo do Estado divulgou ontem um conjunto de ações que busca ampliar a empregabilidade e a qualificação profissional dos paranaenses nos próximos meses.
Entre as novidades apresentadas pelo secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, estão a nova campanha do aplicativo Paraná Serviços, a
parceria com Google para qualificação em Tecnologia da Informação (TI), a volta dos cursos das Carretas do Conhecimento e programas Emprega Mais Paraná e
Recomeça Paraná. Além disso, ele destacou a volta do atendimento presencial nas Agências do Trabalhador do Paraná a partir de segunda-feira (22). Página A2
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PONTE DO SÃO CRISTÓVÃO AMEAÇADA - Quem passa pela ponte sobre o ribeirão Pinhalzinho, no acesso ao Jardim São
Cristóvão em Umuarama, deve ficar atento pois a travessia está sendo feita em meia pista. Uma parte do aterro cedeu no final
de semana, em virtude das fortes chuvas, e a Prefeitura informou que será necessário aguardar o solo se estabilizar para que
sejam feitos os reparos necessários. A previsão é iniciar a recuperação já nesta quarta-feira, se o tempo se firmar. Página A3

MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS - Pelo menos 14 cães em situação

de maus tratos foram apreendidos ontem em Umuarama durante uma operação
conjunta das Polícias Ambiental, Civil, Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e com o apoio da Sociedade de Amparo aos Animais. Página A6

Prefeita de Cruzeiro do Oeste se
compromete em ajudar empresa
A prefeita de Cruzeiro do Oeste, Helena Bertoco, vereadores e outras lideranças se
reuniram ontem com funcionários e diretores da Estofados Requinte e garantiram incentivos para a empresa continuar gerando empregos e renda no município. Página A5
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CONCENTRAÇÃO PARA O TÍTULO -

A equipe do Flamengo
venceu o Corinthians com um gol duvidoso e agora se concentra para
vencer o Inter no próximo fim de semana e ficar mais perto do título.
Além da “ajuda” ao Mengo, o VAR teria prejudicado o Vasco. Página A8
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INCENTIVOS

Governo apresenta pacote de
estímulo ao emprego no Paraná

Curitiba - O Governo do Estado divulgou nesta
segunda-feira um conjunto de ações que busca
ampliar a empregabilidade e a qualificação profissional dos paranaenses nos próximos meses.
Entre as novidades apresentadas pelo secretário
de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney
Leprevost, estão a nova campanha do aplicativo
Paraná Serviços, a parceria com Google para
qualificação em Tecnologia da Informação (TI), a
volta dos cursos das Carretas do Conhecimento e
o desenvolvimento dos programas Emprega Mais
Paraná e Recomeça Paraná.
Além disso, o secretário destacou o retorno do
atendimento presencial nas Agências do Trabalhador do Paraná a partir da próxima segundafeira (22), que passarão a funcionar também como
agentes financeiros, oferecendo a possibilidade
de contratação de empréstimos de até R$ 10 mil
para pequenos empreendedores, em parceria com
a Fomento Paraná.
“A linha estabelecida pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior é para que se crie e ofereça
oportunidades de emprego aos trabalhadores
do Paraná. Estamos todos empenhados nisso. O
objetivo é colocar o Estado no caminho da empregabilidade. Estamos otimistas em relação a 2021”,
disse Leprevost.
Ele ressaltou que o objetivo é repetir os bons números de 2020, quando o Estado liderou o ranking
nacional de colocação de profissionais por meio
das agências. Foram 74.615 trabalhadores encaminhados para vagas de emprego com carteira
assinada. “Adotamos uma postura pró-ativa dentro
das agências. Paramos de ficar esperando e fomos
até as empresas oferecer oportunidades”, afirmou.
RECOMEÇA
A principal medida fica por conta do programa
Recomeça Paraná. Com previsão para iniciar em
abril, o projeto tem como objetivo estimular a geração de emprego e renda com apoio das Agências
do Trabalhador. Mais um passo para a retomada
do Paraná visando o fortalecimento da economia,
debilitada pela pandemia da Covid-19.
De acordo com a diretora do Departamento do
Trabalho e Estímulo à Geração de Renda, Suelen
Glinski, as agências ampliarão o raio de atuação,
oferecendo microcrédito, qualificação profissional
e inovação a partir deste ano. As agências são
vinculadas à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. “É uma parceria com a Fomento Paraná. Em
cada agência haverá uma pessoa especializada
oferecendo crédito para quem quer empreender,
sempre com juros subsidiados”, explicou.
Parceria que pode ser ampliada no longo prazo.
A intenção, destacou a diretora, é trazer também
o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE) para dentro dos postos, garantindo
crédito para empresários de maior porte.

EMPREGA MAIS
O secretário Leprevost destacou, ainda, que a
secretaria vai intensificar a ação Emprega Mais
Paraná, disponibilizando oportunidades de trabalho para os moradores de diferentes municípios
do Paraná.
As Agências do Trabalhador de 15 municípios,
disse ele, já estão atuando na colocação de trabalhadores em 679 vagas ofertadas pela C.Vale
- Cooperativa Agroindustrial, em Palotina (Oeste)
e região. As vagas estão sendo oferecidas nas
Agências do Trabalhador de Alto Piquiri, Altônia,
Assis Chateaubriand, Cafezal do Sul, Formosa do
Oeste, Guaíra, Iporã, Maripá, Nova Santa Rosa,
Palotina, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio,
Terra Roxa e Toledo.
GOOGLE
Além disso, a secretaria acaba de firmar uma
grande parceria com o objetivo de proporcionar
uma qualificação profissional para jovens de famílias de baixa renda. O Governo do Estado, com
o apoio do Google, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e da empresa JA Brasil,
vai oferecer um curso de Tecnologia da Informação
(TI). A expectativa é formar 300 pessoas em TI em
2021. As vagas são direcionadas para jovens que
tenham vínculo com os Centros da Juventude de
seus municípios. A primeira turma será aberta em
março e vai ofertar 60 vagas no formato online. As
inscrições podem ser feitas até 23 de fevereiro. O
programa é totalmente gratuito para o participante
e no final do curso haverá certificação pelo Google.
CARRETAS
O Governo do Paraná também retomará o
projeto Carretas do Conhecimento, suspenso em
março de 2020 pela intensificação da pandemia da
Covid-19. O programa funciona em parceria com
a Fundação Volkswagen e o Senai-PR.
A nova proposta terá início em março, em 30
municípios do Paraná, totalizando 90 turmas.
No primeiro semestre a Carreta do Conhecimento vai passar por Curitiba, Campo Largo, Colombo,
São José dos Pinhais, Paranaguá, Ponta Grossa,
Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Palmas, Francisco Beltrão, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Toledo, Umuarama,
Paranavaí, Londrina e Santo Antônio da Platina.
APLICATIVO
Uma nova campanha do aplicativo Paraná
Serviços será lançada nesta terça-feira (16) com
objetivo de aumentar o número de cadastrados. A
ferramenta foi desenvolvida para fazer a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo
de serviços dentro do Paraná. São mais de 100
categorias de serviços beneficiadas. A plataforma
digital conta com diferentes áreas de atuação, com
mais de 150 opções de serviços.

Quando o legal não é moral
•Eliseu Auth

•(Eliseu Auth
é promotor
de justiça
inativo,
atualmente
advogado).

A nossa Constituição pode ser detalhista, mas é republicana e democrática. Vou ao
artigo 37, onde ela diz os princípios que os atos
administrativos, em qualquer órgão público,
devem ter, pena de não serem válidos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência. Vou me ater ao mais abrangente:
a moralidade. Nela estão o bom senso, os bons
costumes, a lógica, o razoável e o justo. Pronto.
Lembro de um caso em que um juiz
da lava-jato do Rio de Janeiro e sua mulher
recebiam auxílio-moradia. Consta que ambos
recebiam. A questão foi resolvida depois, mas
se o auxílio era para terem moradia, não seria
moral ambos receberem a benevolência tornada
legal pelo Conselho Nacional de Justiça. Se era
legal, seria moral? Interpreto que não. Taí um
exemplo.
No dia 12.02.2021, na seção A10 do
jornal O Estado de São Paulo, li que o “PSB
vai à PGR por gasto militar com picanha e
cerveja”. Segundo os deputados, as Forças
Armadas teriam licitado em 2020, a compra
de 700 toneladas de picanha (a R$ 84,14 o
quilo) e 80 mil cervejas (a R$ 9,80 cada). Tem
lei que autoriza a compra de alimentos para a

caserna. Agora, olhando o fato sob o ângulo da
natureza dos produtos e da moralidade, é que
são elas. Isso me lembra os gastos com cartões
corporativos da Presidência, no ano de 2020
quando o “carrinho de compras” custou nada
menos que 1,8 bilhão, segundo noticiado. O
valor seria 20% maior que em 2019. Há lei que
pode gastar, mas há itens como vinho, goma de
mascar, pizza, uvas-passa e refrigerantes que
podem demandar uma análise sob o prisma da
moralidade.
De casa, aprendi a ser econômico e viver
com pouco. Não quero ser piegas e nem pousar
de exemplo. Intransigente, talvez tenha exagerado. Não ligava o ar condicionado do gabinete.
E justificava não querer conforto às custas do
erário e da gente humilde que batia marreta
ao sol do meio dia. Afinal, somos todos iguais,
E na Democracia os poderes se fiscalizam no
sistema de freios e contra pesos. Há instituições
para isso. Precisa que funcionem. São elas que
devem agir quando o legal não é moral.
(Eliseu Auth é promotor de justiça inativo,
atualmente advogado).

Coluna Ilustradas
Busca por crédito no País cai
8% no 1º mês do ano, mas
sobe 22% ante janeiro 2020
A taxa que mede a busca por financiamento no Brasil
cresceu 22% em janeiro na comparação com igual mês de
2020, informa a Neurotech. No entanto, o Índice Neurotech
de Demanda por Crédito (INDC) fechou o primeiro mês
de 2021 com queda de 8% em relação a dezembro do ano
passado. O declínio do indicador, que mede mensalmente
o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços, foi motivado por fatores
sazonais, conforme a nota. O setor de serviços liderou
a demanda por crédito em janeiro no confronto com o
mesmo mês de 2020, ao mostrar expansão de 62%. Na
sequência, aparecem bancos e financeiras, com alta de
19%, enquanto o varejo apresentou crescimento de 17% na
comparação interanual. Já em relação a dezembro, houve
queda de 30% na busca por crédito no varejo brasileiro.
Em contrapartida, bancos e financeiras registraram alta
de 3%. O recuo observado no setor varejista em janeiro em
relação ao mês anterior é considerado “normal” devido à
sazonalidade, afirma o diretor de Produtos e Sucesso do
Cliente da Neurotech, Breno Costa.

Com doses se esgotando,
governadores e Congresso
cobram Pazuello por mais vacinas
Com doses de vacina contra a covid-19 se esgotando,
governadores e congressistas preparam uma ofensiva sobre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para acelerar
a chegada de novos imunizantes ao País. A pressão sobre o
general aumentou após Pazuello prometer que todo o País
será imunizado ainda neste ano, mesmo com o governo
federal patinando para ampliar a oferta de vacinas.
O Fórum dos Governadores reúne-se com Pazuello
na quarta-feira, 17. Os chefes dos Estados e do Distrito
Federal vão cobrar, novamente, um cronograma para a
entrega das doses. “Nos aproximamos de 30 dias do início
da vacinação com perspectiva de alcançar apenas 3% da
população brasileira vacinada. Neste ritmo, não vai se concretizar o plano do governo de vacinar, até junho, metade
da população”, disse o governador do Piauí, Wellington
Dias (PT), que coordena trabalhos do Fórum sobre vacina.
O Ministério da Saúde afirma que 11,1 milhões de doses
já foram entregues. Este volume serve para vacinar cerca
de 6,5 milhões de pessoas. Segundo dados reunidos pelo
consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde, o número de pessoas vacinadas no País
chegou a cerca de 5 milhões no domingo, 14. Os dados do
Ministério da Saúde, que estão desatualizados, apontam
cerca de 3 milhões de pessoas que receberam ao menos
a primeira dose.

Anvisa receberá em breve pedido
para análise de spray contra
covid, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira,
15, em duas redes sociais que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receberá em breve um pedido
de análise para uso emergencial de um medicamento israelense no combate à covid-19. O presidente já havia citado
possibilidade de importar a droga, chamada EXO-CD24,
na última quinta-feira (11), após conversa por telefone
com o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
“EXO-CD24 é um spray nasal desenvolvido pelo Centro
Médico Ichilov de Israel, com eficácia próxima de 100%
(29/30), em casos graves, contra a Covid. Brevemente será
enviado à Anvisa o pedido de análise para uso”, afirmou
Bolsonaro nesta segunda-feira, sem deixar claro quando
e quem enviará o pedido à agência.
Como mostrou o Estadão/Broadcast, acadêmicos israelenses afirmaram que 29 dos 30 pacientes com casos
moderados a graves de covid-19 tratados com EXO-CD24
tiveram uma recuperação completa em cinco dias. Mais
testes em humanos são necessários para provar que a
droga inalada - desenvolvida como um medicamento para
combater o câncer de ovário - realmente funciona. O estudo não comparou a droga a um placebo, o que significa
que os cientistas não podem afirmar com certeza se o
medicamento está por trás da rápida recuperação dos
pacientes. Bolsonaro defende que o Brasil participe da 3ª
fase de testes do medicamento.
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Recuperação da ponte deve ser iniciada
na quarta-feira, no Jardim São Cristóvão
Umuarama - Motoristas que cruzam a ponte
sobre o ribeirão Pinhalzinho, no acesso ao Jardim
São Cristóvão (próximo
à estação de tratamento
de esgoto da Sanepar),
devem ficar atentos pois a
travessia está sendo feita
em meia pista. Uma parte
do aterro cedeu no final
de semana, em virtude das
fortes chuvas, e será necessário aguardar o solo
se estabilizar para que
sejam feitos os reparos
necessários.
A previsão da Prefeitura é que o serviço seja
iniciado na quarta-feira,
17. Uma equipe da Secretaria Municipal de Obras,
Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação
realizou uma vistoria no
local, na manhã desta segunda-feira, 15, e começou
a dimensionar o problema.
“Tudo indica que o rio está
‘roubando’ terra do aterro
por baixo das fundações

PREVISÃO DO TEMPO
Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR) a
chuva em Umuarama deve dar um trégua até
o dia 23 deste mês, o que pode atrapalhar a
conclusão da obra. A previsão do site é que a
chuva permaneça do dia 23 até o dia 26. Hoje as
condições de instabilidade enfraquecem no interior do Paraná. Predomínio de sol e sensação
de tempo abafado em grande parte do Estado.
da ponte. Teremos uma
avaliação mais aprofundada quando removermos o
aterro”, disse o secretário
Isamu Oshima.
O mesmo problema
ocorreu no aterro do outro
lado, que recebeu reparos
em janeiro de 2018. “O
serviço realizado na época
resolveu, pois não tivemos
mais afundamento do aterro desde então, daquele
lado da ponte. Agora, devemos fazer praticamente
o mesmo serviço no outro

Com UTIs lotadas,
Umuarama registra mais
duas mortes por covid-19

Umuarama - Mais
duas mortes em decorrência de complicações
da covid-19 foram confirmadas em Umuarama, nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Dois pacientes do sexo
masculino, de 57 e 69
anos, que estavam internados no Hospital
Cemil, não resistiram à
doença. Desde o início
da pandemia, 83 umuaramenses já perderam
a batalha contra o coronavírus.
Já são 19.027 as notificações de síndromes
gripais desde março do
ano passado, das quais
9.644 foram descartadas para coronavírus,
2.238 suspeitas seguem
em investigação (com
dois pacientes internados) e 7.145 pessoas testaram positivo

para a doença – das
quais 4.429 se recuperaram, 83 morreram,
2.625 positivados estão
atualmente em isolamento domiciliar e 20
seguem hospitalizados
(12 deles em unidades
de terapia intensiva e
oito em enfermarias de
Umuarama, Cianorte,
Campo Mourão, Maringá e Sarandi).
Nesta segunda foram 35 novos casos,
sendo 20 mulheres, 14
homens e uma criança.
Nos dois hospitais da
cidade, a ocupação de
leitos de UTI batem
em 100% neste final
de semana – todos os
20 leitos estão ocupados – e chegou a 95%
nas enfermarias, com
pacientes em 27 dos
30 leitos contratados
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

lado do aterro. Escavar
até as fundações, construir uma laje de concreto,
preencher a base com
pedra razão e depois um
aterro bem compactado”,
explicou o secretário. “Por
fim, colocaremos nova
capa asfáltica”, disse.
O diretor de Obras da
Prefeitura, Renato Caobianco, informou que uma
empresa especializada,
contratada para executar
serviços para o município,
já foi destacada para a

A previsão da Prefeitura é que o serviço seja iniciado na quarta-feira, 17

ponte. “Vamos precisar
de tempo bom para que
o serviço seja realizado
de forma rápida e segura, restabelecendo essa

importante ligação para
os moradores do São Cristóvão, operários da Sanepar e também ao Colégio
Agrícola e à fazenda da

Sobe para 62 o número de casos
confirmados de dengue em Umuarama
Umaurama - A Coordenadoria de Vigilância em
Saúde (Covisa) divulgou
ontem a atualização do boletim epidemiológico sobre
a situação da dengue em
Umuarama. Desde julho de
2020 até o último sábado,
13, a cidade acumula 651
notificações de suspeita
de dengue, das quais 552
foram descartadas (85%),
62 casos foram confirmados (dois importados e
os demais autóctones) e
32 suspeitas seguem em
investigação.
As confirmações ocorreram por exames laboratoriais (58) e critérios clínico
-epidemiológicos (quatro).
Do total de notificações
registradas até agora, 9%
tiveram confirmação, 85%
não se confirmaram e 5%
estão em investigação. Um
dos casos positivos de dengue teve sinais de alarme.
Ainda não houve casos
com maior gravidade nem
mortes no atual ano epide-

miológico.
Regiões de 19 Unidades
Básicas de Saúde (UBS)
contam com casos positivos
de dengue. A maior incidência é registrada na UBS
Panorama (oito casos),
seguida pela UBS Guarani/
Anchieta (sete) e pelas
UBS 26 de Junho e Posto
de Saúde Central (cinco
em cada). A UBS de Serra
dos Dourados e o Centro de
Saúde Escola aparecem em
seguida com quatro casos.
Seis UBSs registraram três
casos, quatro unidades
anotaram dois positivos
e três tiveram apenas um
caso até a última semana.
A situação é considerada
de alerta (código amarelo)
na UBS Jardim Panorama
e nas demais a avaliação
é baixa incidência (verde).
Apenas na UBS Cidade Alta
ainda não houve registro
da doença. Os dados estão sujeitos a alterações,
pois casos suspeitos são
investigados diariamente

através de laudos laboratoriais, sintomas relatados
pelo paciente e por laudos
médicos, além de duplicidades que eventualmente
são excluídas do sistema e
de novas informações que
podem alterar o resultado
final.
Alguns bairros da cidade
contam com alta infestação
do mosquito transmissor da
dengue. “Nossas equipes
estão nas ruas, visitando,
orientando e fiscalizando,
mas cada morador precisa cuidar do seu quintal
e da sua casa”, alerta a
secretária municipal de
Saúde, Cecília Cividini,
que reforça: “Elimine qualquer recipiente que possa
acumular água, limpe as
calhas, troque a água dos
animais, coloque areia nos
pratinhos dos vasos de
plantas e tome todos os
cuidados possíveis. Um
único caso de dengue pode
contaminar rapidamente
todo o bairro”, completa.

Estado soma 585.135 casos de
covid-19 e 257.305 pessoas vacinadas
Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde
divulgou ontem mais
1.404 novos casos confirmados de Covid-19
e 27 mortes em decorrência da doença no
Paraná. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o
Estado soma 585.135
diagnósticos e 10.683
óbitos desde o início
da pandemia. Os casos
divulgados nesta segunda-feira são de fevereiro (1.342) e janeiro (50)
de 2021 e dos seguintes
meses de 2020: agosto
(3), setembro (1), outubro (1) e dezembro (7).
VACINA

O Pa r a n á v a c i n o u
257.305 pessoas contra
a c ovid-19 até a manhã
de segunda-feira. Ao
todo, até o momento, o
Estado recebeu 538.900

doses do Governo Federal.
INTERNADOS

O boletim da Secretaria da Saúde informa
que 1.465 pacientes com
diagnóstico confirmado
estão internados. São
1.219 pacientes em leitos SUS (634 em UTI e
585 em enfermaria) e
246 em leitos da rede
particular (109 em UTI
e 137 em enfermaria).
Há outros 1.297 pacientes internados, 454 em
leitos UTI e 843 em enfermaria, que aguardam
resultados de exames.
Eles estão nas redes
pública e particular e
são considerados casos
suspeitos de infecção
pelo Sars-CoV-2.
ÓBITOS

A Secretaria Estadual da Saúde informa

a morte de mais 27 pacientes. São 17 mulheres e 10 homens, com
idades que variam de
37 a 94 anos. Os óbitos
ocorreram entre 18 de
janeiro de 2021 a 15 de
fevereiro de 2021.
Os pacientes que foram a óbito residiam
em Cascavel (4), Boa
Vista da Aparecida (2),
Foz do Iguaçu (2). Também foi registrada uma
morte em cada um dos
seguintes municípios:
Anahy, Andirá, Campo
Largo, Campo Magro,
Céu Azul, Curitiba,
Grandes Rios, Guarapuava, Imbituva, Irati,
Jacarezinho, Marechal
Cândido Rondon, Maringá, Palotina, Ponta
Grossa, Santo Antônio
do Caiuá, São Jerônimo
da Serra, São José dos
Pinhais e Wenceslau
Braz.

UEM. A estimativa é de
que de sete a 10 dias o
serviço seja concluído,
desde que não ocorram
chuvas”, disse.

UMUARAMA

Aciu dá
suporte a
produtores
rurais
interessados
em emitir
NFP-e
Umuarama - Desde
1º de janeiro os produtores rurais precisam
emitir Nota Fiscal de
Produtor Eletrônica
(NFP-e) em todas as
operações interestaduais e de exportação.
A medida é obrigatória
para produtores que
tiverem faturamento
anual superior a R$
200 mil. A partir de 1º
de janeiro de 2022 será
válida para todos os
produtores, independente do faturamento.
“A Aciu disponibiliza todo o suporte
para os interessados.
Vale ressaltar que a
medida atinge mais
de 19 mil produtores
paranaenses nesse
primeiro momento”,
explica o presidente da
Associação Comercial,
Industrial e Agrícola,
Orlando Luiz Santos.
“Todo o processo é
feito exclusivamente
de forma online, o que
dispensa o produtor
de se deslocar até a
prefeitura para buscar
ou entregar os talões
de notas, por exemplo.
Outros benefícios são
a redução de erros de
escrituração, o incentivo ao uso de novas
tecnologias e também
a redução de gastos
públicos”, ressalta.
Todas as informações fornecidas
pelos produtores
rurais precisam necessariamente passar
pela homologação da
Receita Estadual. É
importante também
manter em dia o cadastro na prefeitura, pois
a emissão da NFP-e
está condicionada ao
registro atualizado.
Informações complementares podem
ser obtidas pelo telefone (44) 3621-6700.

Papo rápido

Metafísico
Já imaginou o troco irônico caso a defesa de Lula
resolvesse apresentar em PowerPoint as mensagens
entre Moro de Dallagnol?
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- Que tristeza para o futebol do Paraná; o
Coritiba caiu...
- Não, o Coritiba não caiu; o Coritiba não se
levantou...

Aragão Filho
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Visita ao

Ilustrado
O vereador por Umuarama, João
Paulo Rodrigues Maciel de Oliveira
(PP), o popular Sorrisal, esteve
ontem no Ilustrado, acompanhado
do presidente do Partido Progressista (PP) em Umuarama, Sandro
Gregório. Eles foram recepcionados
pelo diretor deste diário, Ilídio Coelho Sobrinho. Aproveitaram para
agradecer a votação das últimas
eleições e citaram que o PP está se
fortalecendo ainda mais em Umuarama, agora com dois vereadores,
sendo o próprio Sorrisal e o Clebão
dos Pneus, e já pensa nas eleições de
deputado estadual no próximo ano.

Policromático
O Brasil inteiro descobriu só agora
como é o clima do famoso carnaval
curitibano...

Macedão radical
Que vacina eu vou tomar?
- A primeira que aparecer! Se for
da Coréia do Norte, tomo e ainda corto o cabelo igual ao nanico brabinho
e armado, o ditador Kim Jong-um...
Deixa de treta, só estamos vivos
graças as vacinas, começando pelo
leite materno...

Arrumou a base
Todas as dificuldades que
Bolsonaro enfrentava com um
Congresso hostil desapareceram depois da chegada de
Ricardo Barros a liderança do
governo na Câmara.
O chega prá lá em Rodrigo
Maia foi coisa de profissional.
Ele prometeu arrumar a
casa, e arrumou.
Aliás, Ricardo Barros garante que a base de apoio ao
governo Bolsonaro tem hoje
384 parlamentares, firmes nas
difíceis votações que virão.

Para pensar
Faz sentido

De Cidade Gaúcha
Em destaque na coluna de hoje o vereador Luiz
Rogério, de Cidade Gaúcha, que também esteve visitando ontem à direção deste jornal

Temor
O que já não estava bom pode
piorar; ensino remoto pode provocar aumento de evasão escolar no
retorno presencial.
O que fará na vida os sem
escolarização?
É de preocupar o evidente resultado que virá disso tudo.

Aproxime
a câmera
do seu celular

O Instituto Brasil Transportes
(IBT) não quer a participação das
atuais concessionárias no novo leilão
de estradas que cortam o Estado.
O ex-deputado Acir Mezzadri
dirige a IBT e repete aquilo que é
mantra entre pessoas sérias que se
preocupam com o futuro do Paraná:
- “Quem é réu confesso não
pode disputar uma nova concessão
pública”.

E, se, de repente, a Globo fez
um acordo ‘branco’ com o governo Bolsonaro para botar a Karol
Konká no BBB a fim de desviar a
patuléia dos assuntos mais que
urgentes que estão levando este
país ao colapso, hein?
Mesmo quem não vê BBB, é
bombardeado diariamente na
timeline com os barracos da
casa mais vigiada do Brasil...
Pois é, o Brasil de olho na casa
e a “casa” do Brasil caindo...
Sem querer inticar, mas não
parece muito ensaiado?

É fake que é fake
A notícia que circula nas redes sociais informa que o
governo do Maranhão vai construir “motéis” nos presídios
do estado.
A informação foi analisada pela agência de checagem
Lupa que conclui que a notícia é falsa.
A Lupa informa que, na verdade, o governo do Maranhão
autorizou, em 28 de janeiro, a construção de módulos íntimos,
e não de “motéis”, em 11 unidades prisionais do estado.
Ah, tá, é módulos íntimos o nome agora...
Obrigado agência Lupa, vocês são, vocês são, não posso
dizer...

www.ilustrado.com.br

Fora de hora

Na sucessão presidencial,
já iniciada de forma precipitada, a especulação do DEM,
PSB, Cidadania, Podemos, e
até mesmo do estafe que faz
o programa “Domingão” é:
para onde vai Luciano Huck
em 2022?
É a grande questão partidária nacional.
Não se ouve falar nas emergências do povo brasileiro.
O que move os interesses
gerais é a sucessão em 2022.
Sequer questionam se haverá 2022...

Ele disse:
“60% de todos os problemas
administrativos resultam da
ineficácia da comunicação”.
Isso acontece porque os “desencontros” da comunicação
unidos ao desentendimento
de uma informação, como uma
reação em cadeia começam de
forma simples até impactarem
nos resultados finais de um
negócio.”
De Peter Ferdinand Drucker, considerado o Pai da
Administração.

Escrito apenas
ontem...
Então devemos deixar o
leitor responder a esta pergunta por si mesmo: quem é
o homem mais feliz, aquele
que enfrentou a tempestade
da vida e viveu ou aquele que
permaneceu com segurança
em terra e apenas existiu?
- Hunter S. Thompson.

E já que
perguntar
não ofende...
Alguém sabe dizer por que o
assunto pedágio sempre volta
forte em véspera de eleição?

Cidades
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Ampliação na drenagem pluvial da Av. Castelo
Branco em Umuarama próximo da conclusão
Umuarama - Caso
não haja mais atraso por questões climáticas, a Prefeitura
de Umuarama espera
concluir nesta semana
a ampliação da drenagem pluvial em implantação na Avenida Presidente Castelo Branco,
na região central da
cidade. A parte mais
volumosa do trabalho
já foi cumprida, com a
instalação de cerca de
400 metros de galeria
dupla com tubos de
1,20 de diâmetro, entre
a Avenida Apucarana e
a Rua Piauí.
Agora, a empresa
contratada pelo município vai construir as
caixas de ligação, implantar quatro ramais
para ligar novas bocas
de lobo à rede principal e também conectar
a tubulação às redes
existentes nas ruas
Maranhão e Piauí. “O
projeto vai ampliar de
forma substancial a
captação de água das
chuvas sobre a pista,
nos dias de chuva forte.
Com isso, queremos
eliminar o alagamento
que ocorre na parte baixa da Castelo Branco,
na entrada do Bosque
dos Xetá”, explicou o
secretário de Obras,
Planejamento Urbano,

51.462,79 m² de recape
em avenidas de grande
movimento, muito utilizadas pela população.
O asfalto desgastou-se
pela ação do tempo e
tráfego intenso, exige
manutenção constante.
Por isso o prefeito Celso
Pozzobom optou pelo
recape e o município
conseguiu os recursos
junto à Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu)”,
informou o secretário
Isamu Oshima.
O recapeamento está
sendo executado em
trechos das avenidas
Dr. Ângelo Moreira da
Fonseca (entre as avenidas Rondônia e Padre José Germano Neto
Júnior), na Padre José
Germano Neto Júnior
Parte mais volumosa do trabalho já foi cumprida, com a instalação de cerca de 400 metros
de galeria dupla com tubos de 1,20 de diâmetro

Projetos Técnicos e Habitação, Isamu Oshima.
O serviço foi iniciado ainda em janeiro
(22/01). Enquanto uma
frente de trabalho seguiu implantando a tubulação, outra equipe
adiantou o recapeamento asfáltico entre a
Praça Santos Dumont e
a Parigot de Souza/ Avenida Flórida, e a partir

da Avenida Pernambuco até a Tiradentes.
“Com a conclusão das
galerias, a empreiteira
vai aplicar solo-cimento
no trecho em que o asfalto foi removido e em
poucos dias teremos a
colocação da nova capa
asfáltica, no sentido Av.
Pernambuco, bem como
o recapeamento na
pista sentido centro”,

Avicultores da região de Umuarama realizam
assembleia para discutir preço do frango
Pérola – A Comissão
para Acompanhamento,
Desenvolvimento e Conciliação da Integração de
Umuarama (CADEC) realiza na quinta-feira (18),
às 19h, no Centro Cultural
de Pérola, a assembleia
geral com os avicultores
participantes da comissão.
São 128 produtores que
estão negociando melhorias no preço pago pelo
frango com a empresa
integradora.
Segundo o avicultor e
coordenador da CADEC,
Wanderlei Dias, devido
os reajustes contínuos
da energia elétrica, gás,
combustíveis e demais insumos, continuar na atividade está cada dia mais
difícil. “Tivemos reajustes
em praticamente todos
insumos usados na cadeia
da criação do frango. Cal,
papel, energia, gasolina
entre outros. Tudo subiu”,
ressaltou o produtor.
Dias ressaltou que na
reunião do dia 18 segue um

Segundo o avicultor e coordenador da CADEC, Wanderlei
Dias, continuar na atividade está cada dia mais difícil

roteiro de negociação e no
encontro será repassada a
proposta da empresa aos
produtores. “A comissão
vai repassar a proposta da
empresa para avaliação
dos integrados. Conforme
a informação for recebida
pelos produtores realizamos uma contraproposta”,
disse.

Conforme a assessoria
da empresa integradora, as
negociações estão em fase
preliminar e em setembro
já houve um repassa de
reajuste de 5% no valor
pago pelo frango. Ainda segundo a assessoria, mesmo
com o repasse de setembro
a empresa está aberta a
negociações.

Melhorias são realizadas
no centro da cidade de Guaíra
Guaíra - A secretaria
de Agropecuária, Infraestrutura e meio ambiente,
realiza neste feriado, Intervenções no centro da
cidade para melhorar o
escoamento de água na
região.
Devido as fortes chuvas
recentes, foram percebidos
focos de alagamento nos
cruzamentos das ruas, Alvorada e Castro Alves com
avenida Mate Laranjeiras,
a intenção é colocar duas
novas bocas de lobo em
cada cruzamento, para
assim aumentar a vazão de

Obras melhoram a infra-estrutura no centro de Guaíra

água no local.
Ontem(15) a intervenção foi realizada em frente

a farmácia Santa Cruz, e
hoje 16) em frente ao Doces
Fronteira.

acrescentou o diretor
de Obras da Prefeitura,
Renato Caobianco.
PACOTE
As obras na Castelo
Branco integram um
pacote de serviços de
recapeamento e galerias que soma R$
3.029.361,84, em recursos provenientes do governo do Estado. “Serão

(da Praça Tamoio até
a Rua Walter Kreiser);
na Castelo Branco (da
Santos Dumont até a
Avenida Tiradentes); e
a Rua Irati, entre a Rua
Tomás Gonzaga e a Av.
Rio Grande do Norte.
Os motoristas devem
ficar atentos às interrupções e adequações
no trânsito para aplicação da capa asfáltica,
sinalizadas pela empresa responsável pelo serviço. “Com o tempo bom
queremos concluir as
obras em poucos dias
e findar o transtorno
causado pelas intervenções. A qualidade
do asfalto vai melhorar
significativamente as
condições de trânsito
das vias beneficiadas”,
completou.

ALAGAMENTO
O alagamento é um problema antigo da Castelo Branco. “A impermeabilização urbana e a
falta de planejamento no passado criaram um
ponto que concentra água de praticamente toda
a Zona Dois sem as condições adequadas de escoamento. O resultado é um ‘rio’ correndo sobre
o asfalto nos dias chuvosos”, avaliou o prefeito
Celso Pozzobom. “Contamos com a compreensão
dos motoristas e sugerimos que se evite transitar
pela região, mas logo teremos a avenida em ótimas condições e o fim do alagamento”, finalizou.

Prefeita Helena Bertoco recebe
equipe da Estofados Requinte

A prefeita Helena Bertoco, vereadores e outras lideranças com a equipe da Estofados
Requinete

Cruzeiro do Oeste - Na
tarde desta segunda-feira
(15), funcionários e representantes da empresa Estofados Requinte estiveram
em frente ao Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste,
realizando um manifesto
com a seguinte hashtag
“FicaRequinte”.
A prefeita Helena Bertoco fez questão de atender
cerca de 10 manifestantes,
incluindo os proprietários
da empresa, em seu gabinete, juntamente com os
vereadores Cleverson Chagas, Priscila Cavalcante,
Rosy Anne Bertoco, e com
a secretária de indústria e
comércio, Francielle Carvalho e o chefe de gabinete,
José Carlos Gigante André.
Durante a reunião, a
prefeita esclareceu quais
foram os incentivos emergenciais já conferidos à
empresa pela Prefeitura
Municipal, como a isenção
das taxas de Alvará, a cessão de uso de um barracão
onde a empresa funciona
hoje, na antiga Bratac, bem
como amparo social, no que
tange a entrega de cestas
básicas aos funcionários

Prefeita Helena e a vereadora Rosy Anne durante a reunião

indicados pela empresa.
A prefeita reafirmou o
compromisso de cedência
gratuita de um terreno
no Parque Industrial pelo
período de 15 anos, com
possibilidade de compra.
Porém não houve adesão
imediata, ficando estabelecido o prazo de 10 dias
para realização de uma
nova reunião, onde os representantes do legislativo
e do executivo se comprometeram a providenciar
pareceres formais sobre

a legalidade de efetuar a
doação do terreno.
A Prefeita Helena finalizou a reunião ressaltando
a importância da empresa
para o Município, e que
também participa da #FicaRequinte, pois tem total
interesse na permanência
da empresa em Cruzeiro
do Oeste/PR. Por isso, em
conjunto com o legislativo,
não medirá esforços para
buscar todos os caminhos
possíveis dentro da legalidade.
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A cadela pit bull estava desnutrida e com os 9 filhotes recém-nascidos mantidos sem abrigo
e sem alimentação (foto divulgação SAAU)

Pelo menos 14 animais acabaram recolhidos a SAAU por causa de maus tratos (foto divulgação Polícia Ambiental)

ICASO DE POLÍCIA

Operação conjunta ﬂagra 14 animais em
situação de maus tratos em Umuarama
Pelo menos 14 cães
em situação de maus tratos, sendo nove filhotes
recém-nascidos, foram
apreendidos na manhã
desta segunda-feira (15)
em Umuarama, durante
uma operação conjunta
das Polícias Ambiental,
Civil, Secretaria Municipal
do Meio Ambiente e com
o apoio da Sociedade de
Amparo aos Animais.
Os animais foram recolhidos a SAAU e passaram por avaliação de
uma médica veterinária e
possivelmente posteriormente serão castrados e
colocados para adoção.
Flagrantes
Dois homens e uma mulher chegaram a ser conduzidos para a delegacia da
Polícia Civil. Apenas um ho-

REGIÃO

Enteado atira
em padrasto
por discordar
de romance
com mãe
Um homem de 29
anos foi preso em
flagrante acusado de
lesão corporal após
agredir e e efetuar
um disparo de arma
de fogo contra o padrasto, um homem
de 51 anos, segundo
a Polícia Militar. A
situação ocorreu na
noite de domingo (14)
em uma residência
na rua Vergilino Vieira Pinto, no centro de
São Jorge do Patrocínio, segundo a PM. A
vítima foi atendida no
hospital municipal e
passa bem.
Segundo a PM a
vítima contou que foi
surpreendido dentro
de sua residência por
quatro homens que o
agrediram e na saída
efetuaram disparos
de arma de fogo, o
atingindo na mão. A
seguir fugiram em
um veículo. No local
os policiais encontraram estojos de munições deflagradas.
Pouco depois a PM
encontrou um dos
agressores, que afirmou que a agressão
foi porque o autor
não aceita o relacionamento de sua mãe
com a vítima. Diante
dos fatos foi conduzido até a Delegacia de
Altônia.

mem foi preso em flagrante
acusado de abuso e maus
tratos com pena prevista
de dois a cinco anos.
Segundo o delegado adjunto da 7ª SDP, Gabriel
Menezes o flagrante foi
encaminhado a Justiça que
avaliará a manutenção da
prisão ou não. Já o casal foi
liberado por não ter caracterizado a situação de maus
tratos, segundo o delegado.
Maus tratos
Segundo nota emitida pelo tenente Voltolini,
comandante do Pelotão
da Polícia Ambiental de
Umuarama, as denúncias
verificadas foram feitas
pelo canal 181, além do
canal de atendimento da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, totalizando
15 denúncias atendidas

durante a operação.
“Felizmente muitas das
denúncias não se caracterizaram como maus tratos,
cabendo apenas orientação
aos proprietários dos animais quanto a melhoria
dos cuidados e mudanças
possíveis a serem realizadas
visando o bem-estar animal”,
enfatizou por nota o tenente.
Desnutridos
Segundo a presidente
da SAAU, Ana Polaquini, os
animais recolhidos estavam
desnutridos, a maior parte
mantida presa de forma
inadequada, sem água e
comida, além de estarem
no tempo.

Animais foram encontrados amarrados e sem alimentação
(foto divulgação Polícia Ambiental)

Flhotes
“A cachorra que estava
com os nove filhotinhos
estavam no tempo. A cadela

estava desnutrida e todos
expostos a chuva e a sol,
sem qualquer forma de proteção”, explicou. O flagrante
foi feito em uma residência
no Parque D. Pedro II. Segundo Polaquini a cachorra
seria da raça pit bull.
De acordo com a presidente da SAAU a entidade
recebe em média de 30 a 40
denúncias por mês. Os casos mais frequentes são de
espancamentos, seguidos
de manutenção em condições impróprias, como sem
água e comida, sem abrigo
do tempo ou preso.
Canais de denúncias
As denúncias podem ser
feitas pelo telefone 181 da
polícia, para o What’sApp
da SAAU o 99945-8902 e
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.

Caminhão com cigarros tomba em Icaraíma durante fuga da PM
Um caminhão carregado com pelo menos
500 caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai tombou na área
urbana de Icaraíma,
durante a noite deste
domingo (14), quando
tentava fugir da Polícia
Militar. O condutor de 26
anos não se feriu e foi
encaminhado juntamente
com a carga e o veículo
para a delegacia da Polícia Federal, em Guaíra.
Também foi apreendido
R$ 1.044 em dinheiro.
Segundo a Polícia Militar era por volta das 22

horas quando uma equipe
tentou realizar a abordagem a dois caminhões na
Estrada do Porto. Os condutores empreenderam
fuga por cerca de 20 km e
no trecho urbano de Icaraíma um dos motoristas acabou perdendo o controle do
caminhão e tombou.
Quando os militares
realizaram a abordagem
encontraram as caixas
com o contrabando. O outro caminhão conseguiu
fugir sentido a Alto Paraíso e até o fechamento
da edição não havia sido
encontrado.

PRF apreende cigarros eletrônicos de maconha líquida Homem morre após colisão frontal

entre moto e carro em Maria Helena
Um homem de 43 anos
perdeu a vida após a motocicleta Honda Bros que
conduzia se envolver em
uma colisão frontal com um
Ford EcoSport às 20 horas
deste domingo (14) na PR680, entre Maria Helena
e Douradina, segundo a
Polícia Rodoviária Estadual
de Cruzeiro do Oeste. Uma
ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas o

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na
noite de domingo (14), 408
cigarros eletrônicos de maconha líquida em Imbituva
(PR), na região centro sul
do estado. A droga era transportada por uma mulher
num ônibus que faz a linha
entre Foz do Iguaçu e São
Paulo (SP).
Por volta das 23h, uma

equipe da PRF realizava
fiscalização de combate à
criminalidade quando abordou um ônibus na BR-373. Ao
verificarem o compartimento
de bagagens foi encontrada
uma bolsa com 408 cigarros eletrônicos de maconha
líquida, além de 13 pacotes
de cigarros eletrônicos de
tabaco.
A mulher, de 23 anos,

moradora de Foz do Iguaçu
(PR), foi identificada e liberada. A mercadoria foi encaminhada para a Polícia Federal
de Ponta Grossa (PR), onde
passará por perícia para
confirmar se possuía THC
e o seu teor. Se instaurado o
inquérito, responderá pelo
crime de tráfico de drogas,
com pena prevista de 5 a 15
anos de reclusão.

médico apenas constatou o
óbito de L.F.
Segundo a PRE a motocicleta, de Tapira, seguia de
Douradina sentido a Maria
Helena quando houve o acidente com a EcoSport que
estava no sentido contrário.
O condutor da EcoSport
não ficou ferido. As causas
do acidente serão apuradas
em inquérito pela Polícia
Civil.
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Vacina Sim

Fernanda Montenegro é um dos rostos da campanha “Vacina Sim”, que tem o objetivo de ajudar
a amplificar a informação de que a vacina protege
todos. Aos 91 anos, a atriz global recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 na semana
passada. E falou com otimismo da imunização.
“Vacina é a nossa esperança ativa”.

Romântico

“Playlist”, o novo álbum de Mumuzinho, é perfeito para os
apaixonados ou para quem estiver sofrendo por amor. Com
sete faixas, o projeto marca o retorno à música romântica do
expoente do novo samba brasileiro, que hoje soma mais de 8
milhões de fãs nas redes sociais. “Todo mundo estava me cobrando um álbum romântico, depois de muito tempo gravando
canções como ‘Fulminante’, ‘Fala’ e ‘Te Amo’. Começamos a
pensar e chamei os produtores Bruno e Lelê para fazer esse
trabalho. Esta parceria é importante porque eles fazem parte
da minha carreira, estão comigo desde o início e voltam agora
para que a gente possa ter resultados como os do primeiro
trabalho”, comemora Mumuzinho. Nas plataformas musicais,
Mumuzinho se consolidou como um dos maiores sambistas da
atualidade. “Playlist”, o primeiro single do novo álbum, ultrapassou 1,9 milhão de streams no Spotify em apenas um mês.
O EP “Mantra”, lançado em fevereiro de 2020, registrou 3,1
milhões de reproduções e emplacou o hit “Mantra”, com mais
de 2,5 milhões de acessos. Outro sucesso de 2020 foi “Guerra
de Almofada”, do EP “Live Vol. 1”, com mais de 1,5 milhão de
execuções.

VOCÊ PRONTO PARA AS
OPORTUNIDADES QUE VIRÃO

2021

Áries
Lute contra o desânimo e tenha
sempre em mente os seus objetivos.
A força está dentro de você mesmo e
não na vontade de outras pessoas.
Pense nisso.

Libra
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.

Touro
Poderá pensar numa mudança significativa para sua vida, pois anda cansado das mesmas coisas, dos mesmos
afazeres, das mesmas pessoas.
Sendo assim, uma transformação
poderá ocorrer.

Escorpião
Este período será muito bom para
o trabalho, já que uma série de respostas deverá chegar agora. Assim,
tenha um pouco mais de paciência e
evite a ansiedade.

Gêmeos
A vaidade pode ser uma grande traiçoeira. Lembre-se de que o espírito
não pode ficar descuidado. Alimente a
sua fé. Tire um momento só para você.
Meditar pode ser muito bom.

Sagitário
O dia transcorre bem e você vai se
sentir ótimo. Ainda que não saia de
casa ou faça um programa especial,
estar em seu lar com quem ama será
muito animado, divertido e especial.

Câncer
Hoje pode se sentir um tanto perdido,
sem saber como agir diante do ser
amado. E, se não parar para refletir,
poderá provocar uma briga feia, por
conta de seu temperamento imperioso.

Capricórnio
Não negligencie com sua saúde e
cuide mais das coisas do coração.
Cultive a fé e tenha sempre muita
esperança. Cumpra suas obrigações
e observe seus horários.

Leão
Evite exigir demais de seu organismo,
pois costuma se deixar levar pelo
ritmo do dia a dia. Saiba que o corpo
é o mais precioso bem que possui.
Por isso, mais carinho e cuidado no
trato diário.

Aquário
É bom que dê atenção à sua aparência
e ao seu corpo. Observe-se e veja o
que o espelho reflete. Muitas vezes,
tem uma imagem irreal daquela que é
a verdadeira. Preste atenção em você.

Virgem
Poderá apresentar alterações de
humor, ora muito introspectivo, ora
extremamente extrovertido. Esses altos
e baixos são oriundos de sua mente,
que o leva a pontos de alegria e tristeza.

Peixes
O bom momento o deixa sereno, alegre
e ao mesmo tempo cheio de energia. É
um dia excelente para sair, trabalhar
ou estar em lugares que agradem aos
seus olhos e lhe tragam bem-estar.

Casamento a vista

Solange Almeida e o empresário Monilton Moura não
escondem que pretendem se casar. No entanto, o casal não
revelou a data e explicou que a pandemia precisa acabar
antes de decidirem quando oficializarão o romance.

No remake de “Pantanal”

(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS
ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA
EDIÇÃO DAS NOVELAS)

O nome de José de Abreu teria sido lembrado para o
elenco do remake de “Pantanal”. Por enquanto, nada
confirmado, lembrando que atualmente o ator está morando fora do Brasil. É esperar e conferir.

TRIUNFO DO AMOR - 17h30, no SBT
Vitória fica em choque ao descobrir que sua nova sócia
é dona Bernarda, que como primeira exigência Helena
lembra Alonso que o relacionamento deles foi superficial
e que é dona de seu próprio corpo. João Paulo diz a Osvaldo que Vitória não abandonou sua filha e que a perdeu
depois de sofrer um acidente. João Paulo pede a Osvaldo
que não acredite no que diz sua mãe e Padilha, por que
ele segue fielmente suas ordens. Max diz a dona Bernarda
que mesmo sendo a sócia majoritária, não permitirá que
humilhe sua mãe.

Carnaval com a família

Marina Ruy Barbosa se refugiou em Búzios, Região
dos Lagos do Rio de Janeiro, acompanhada pela família
e de um de seus pets, um gato de quem ela publicou
uma foto, nestes dias durante os quais seria o Carnaval.
A atriz mostrou alguns desses momentos de descanso
numa rede social.

Novela para 2023

O novelista Daniel Ortiz, o mesmo que fez “Haja Coração” e “Salve-se Quem Puder”, está trabalhando em uma
nova história para a Globo. A previsão para a produção do
folhetim é 2023.

Carinho na barriga

Ella Felipa, a filha de Fábio Assunção, fez questão de
acariciar a barriga de Ana Verena, atual mulher do ator e
que está grávida da primeira criança do casal e terceira
de Fábio Assunção que além de Ella tem também o João
Assunção. Ana Verena e Ella Felipa estavam curtindo
o sol juntas quando aconteceu o momento de carinho.
Bonito de se ver.

Isolada com a
família

A cantora Wanderléa,
nosso eterna “Ternurinha”, continua isolada
em seu sítio, localizado
na cidade mineira de
Gonçalves, ao lado da
filha Jade e não tem
a intenção de sair de
lá tão cedo. Agora, ela
tem motivos para comemorar, a sua outra
filha, Yasmin, que mora
na Holanda, chegou ao
Brasil trazendo consigo
a netinha de Wanderléa.

César Filho
hospitalizado

O apresentador César Filho, diagnosticado
com Covid-19, está
hospitalizado. O médico
que está cuidando dele
aconselhou a internação depois que alguns
sintomas se agravaram.
Força, menino!

Conflitos
ambientais

O diretor Dennis
Carvalho trabalha na
produção de uma série
para o Globoplay cuja
história focará conflitos
ambientais e relações
familiares. Consta que
o projeto ainda não foi
aprovado pela plataforma. Paralelamente,
Dennis se prepara para
comandar o folhetim
“Feira Das Vaidades”,
cujo texto é assinado por
Gilberto Braga.

Acesse pos.unipar.br e conheça os cursos ofertados

INSCREVA-SE JÁ!

0800 601 4031

MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Karina discute com Pedro. Zé e Marcão, Sol e Wallace,
Guta e Max se surpreendem por terem se beijado no escuro. Karina lembra-se do beijo de Duca e Bianca e tem
uma crise de choro. Jeff se encanta com a voz de Mari.
Wallace se declara para Sol, mas ela o repudia. Cobra é
insistente com BB, e Rico, Lírio, Guta e Jade intercedem
pela amiga. Karina pede para lutar com Cobra. Gael deixa
escapar que está apaixonado por Dandara. Sol apresenta
Jeff para Lucrécia e Edgard. Cobra se identifica com
Karina. Jeff dança para Lucrécia, que o convida para
assistir a suas aulas. Mari se sente mal e deixa a Ribalta.
Sol se desculpa com Wallace. Gael questiona suas filhas
ao ver Bianca chorando e Karina com o rosto machucado.
AMORES VERDADEIROS - 18h15, no SBT
Nikki diz à mãe que quer ver o guarda-costas para
agradecer por ter salvado sua vida. Mas, quando Francisco entra no quarto ela lhe dá uma bofetada. Surpreso e
furioso ele exige uma explicação. Kendra, hipócrita, diz
a Nelson que ficou preocupada com o que aconteceu
com sua esposa, mas acredita que esses bandidos não
se atreverão a tentar novamente. Liliana pede a Vitória
que libere seu pai da dívida que tem com ela. Nelson,
surpreso, pede explicações. Vitória exige que a filha se
desculpe com Francisco. Santino se irrita ao saber que
Francisco vai ficar na mansão e que José Ângelo vai embora. Kendra, furiosa, chama Santino de incompetente.
FLOR DO CARIBE - 18h20, na Globo
Candinho se recorda de um episódio de sua infância
e demonstra aversão pelo pai. Manolo revela ao delegado
que Dionísio era conhecido como Klaus Wagner. Marizé
fica feliz ao ver Cristal e o jogador Fred na festa de seu
aniversário. O delegado diz a Samuel e Manolo que irá
ajudá-los a impedir qualquer tentativa de fuga de Dionísio. Aurora liga para Manolo e avisa que conseguiu reunir
toda a documentação sobre Klaus Wagner. Dionísio diz
a Guiomar que Alberto está lhe traindo. Ester não se
sente bem.
QUANDO ME APAIXONO - 18h30, no SBT
Álvaro está organizando um grupo de Alcoólicos Anônimos na cadeia supervisionado por Antônio. A fundação
de Inês "Aqui ninguém se rende" é inaugurada. Renata e
Jerônimo dizem a Alison e Aníbal que vão custear seus
estudos. Durante a festa, Josefina chega disfarçada e
ninguém a reconhece. Roberta ainda não sabe que não
é a filha biológica de Regina. Gonçalo e Regina pensam
em contar a verdade depois da festa. Roberta ouve Renata
chamar Regina de mamãe, e Regina chamá-la de filha.
HAJA CORAÇÃO - 19h30, na Globo
Flávia foge de Apolo. Shirlei conhece Guido sem
saber que o padrasto de Felipe é seu pai. Jéssica orienta
Carmela em seu plano contra Shirlei. Shirlei tenta se
aproximar de Vitória. Bruna convida Giovanni para
morar na Argentina com ela. Isabel conta a Apolo que
eles descobriram uma prima de Afonso que mora no
exterior. Enéas avisa a Bruna que Camila não se recorda
dos fatos, mas ainda nutre amor por Giovanni. Leozinho
segue em transe, sob o efeito do feitiço de Safira. Murilo
visita Carol no abrigo. Tancinha comenta com Apolo sua
ideia de pedir a guarda das crianças.
CHIQUITITAS – 21h00, no SBT
Neco sai de dentro do posto médico, pois os capangas
da prisão da Amazônia apareceram lá. Carol e Fernando
namoram e veem filme na casa dela. Na escola, Janu senta no lugar de Cris e gera uma nova discussão. Samuca
realiza uma prova de conhecimentos gerais. A professora (Flávia Viana) avisa que ele não pode mais ficar no
sétimo ano como as demais chiquititas e que a banca
avaliadora da escola chegou a conclusão que ele deve ir
para o primeiro colegial, pois além de responder todas
as perguntas com exatidão, ainda dissertou sobre elas.
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IEM BUSCA DO TÍTULO

Flamengo se concentrará na recuperação
física na preparação para jogo decisivo
Rio (AE) - Trabalhar
para recuperar jogadores
com problemas físicos deverá ser o principal foco
do Flamengo nos dias que
antecedem o duelo com o
Internacional, domingo, no
Maracanã, pela penúltima
rodada do Campeonato
Brasileiro. Afinal, quatro titulares deixaram o
triunfo sobre o Corinthians
reclamando de dores: Rodrigo Caio, Gabriel, Arrascaeta, Gérson e Bruno
Henrique.
As situações que mais
preocupam são as de
Gabigol e Arrascaeta. O
centroavante sofreu uma
entorse no joelho esquerdo,
enquanto o meia uruguaio
reclamou de dores no tornozelo direito. Por isso, ambos
vão passar por reavaliação
no Ninho do Urubu.
Gabigol, inclusive,
precisou ser substituído
por Rogério Ceni durante
o triunfo sobre o Corinthians, no último domingo,
para a entrada de Pedro,
o favorito para assumir
a sua vaga caso seja vetado pelo departamento
médico. Já para o lugar
de Arrascaeta, Vitinho e

Inter quer Rodinei
O Internacional avalia a possibilidade de desembolsar R$ 1 milhão para utilizar Rodinei no
decisivo duelo com o Flamengo, domingo, pelo
Campeonato Brasileiro. O valor está estipulado
no contrato de empréstimo do lateral-direito,
que foi cedido pelo clube carioca ao time gaúcho
até o final de maio. A possibilidade de pagamento se dá pelo caráter do confronto, que dará o
título nacional ao Inter em caso de vitória, mas
irá tirá-lo da liderança em caso de derrota, a
apenas uma rodada do fim do Brasileirão. Além
disso, Rodinei tem status de titular absoluto da
lateral direita do time gaúcho. O clube não precisa avisar previamente o Flamengo da intenção
de usar Rodinei, o que deve deixar a situação
sob mistério até o momento do anúncio da
escalação do Inter. “Quem vai jogar, quem não
vai cabe à comissão técnica. nós teremos essa
discussão conjuntamente a partir de agora. Mas
o Inter não está preocupado com os valores, mas
em buscar esse título”, afirmou o presidente do
Inter, Alessandro Barcellos.
Flamengo quer garantir mais um título no Brasileirão

Michael são os principais
candidatos.
Ceni, porém, acredita
que ambos devem ser aproveitados diante do Inter.
A situação é semelhante
para Rodrigo Caio, Bruno
Henrique e Gerson. E o
próprio treinador destacou

ser natural que os atletas
convivam com dores, especialmente em momentos
decisivos. "Esporte de alto
rendimento é isso. As dores fazem parte do dia a
dia. Tinha dia que eu levantava e o joelho não queria
ir. Para ser campeão, tem

que ser assim", disse.
O confronto do próximo
domingo terá ares de decisão antecipada do Brasileirão, pois envolve os dois
primeiros colocados, com
o Inter em vantagem de um
ponto - 69 a 68 - e podendo
ser campeão em caso de vi-

Sem Fagner no clássico, Corinthians
usará Michel Macedo pela 1ª vez com Mancini
São Paulo (AE) - O Corinthians terá uma grande
novidade na escalação
sob o comando de Vagner
Mancini no clássico contra
o Santos, quarta-feira,
na Vila Belmiro, em compromisso adiado da 33ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. Com o titular
absoluto Fagner suspenso,
o treinador vai acionar,
pela primeira vez, Michel
Macedo. Ele não atua há
mais de quatro meses.
Mancini já dirigiu o
Corinthians em 22 jogos.
E Fagner foi o titular da
lateral-direita em todos
eles. Mas com o defensor
indisponível, por ter recebido o terceiro cartão
amarelo na derrota por 2
a 1 para o Flamengo, no
domingo, terá de acionar o
seu reserva imediato.
A inatividade, porém,
será um desafio para Michel Macedo. O lateral-direito ainda não atuou sob
o comando de Mancini.
Sua última partida foi em
30 de setembro, quando
o Corinthians empatou
por 0 a 0 com o Atlético

OUTRAS MUDANÇAS
Além de Michel Macedo, o Corinthians deve ter outras novidades em
sua escalação diante do Santos. Os
meio-campistas Gabriel e Mateus
Vital estavam suspensos diante do
Flamengo e voltam a ficar à disposição do treinador. Recuperado
de estiramento muscular, Cazares
também deve retornar ao time. No
treino desta segunda, tanto Cazares
quanto o zagueiro Jemerson treina-

Goianiense, na Neo Química Arena, em duelo
que havia sido adiado da
primeira rodada do Brasileirão. Curiosamente,
naquele momento o time
de Goiás era dirigido por
Mancini.
Na atual temporada,
Michel Macedo atuou oito
vezes pelo Corinthians.
Aos 31 anos, está no Corinthians desde o começo da
temporada 2019, após passagem pelo espanhol Las
Palmas. E possui contrato
com o clube até o final de
2021. No total, são 28 jogos

ram normalmente, na atividade que
contou somente com os reservas,
em campo. Assim, a dupla tem boas
chances de voltar ao time justamente no clássico. O Corinthians
é o décimo colocado do Brasileirão,
com 49 pontos, logo atrás do Santos,
o nono, com 50. Assim, o confronto
é decisivo por uma vaga nas fases
preliminares da próxima edição da
Libertadores.

disputados e apenas um
gol marcado.
“É muito cedo ainda
para a gente falar do jogo
do Santos, mas a possibilidade maior, é óbvio, sem
a presença do Fagner, é o
Michel, que é da posição
e está esperando. Fagner
teve uma sequência de 25
jogos de titular, jogando
os 90 minutos em todos
eles. Michel deve entrar na
lateral, não há prognóstico
para a mudança de esquema”, adiantou Mancini.
A chance a Michel Macedo deve vir logo em um

clássico no qual os laterais
do Corinthians - o outro é
Fábio Santos -, pois o
Santos tem os seu pontas,
Marinho e Soteldo, como
principais opções ofensivas. Algo que preocupa o
treinador corintiano.
“Neste clássico precisamos ter uma estrutura
bem montada e organizada para que a gente possa
enfrentar o Santos em
igualdade de condições.
Eles têm Soteldo e Marinho, mas também temos
jogadores capazes de decidir a partida”, disse.

Após título mundial, Bayern leva
susto em casa e só empata no Alemão
Munique (AE) - No
primeiro jogo após a
conquista do título do
Mundial de Clubes, na
semana passada, o Bayern de Munique levou
um susto nesta segunda-feira, em duelo válido pela 21ª rodada do
Campeonato Alemão. Os
campeões mundiais saíram perdendo por 2 a 0 e
sofreram para empatar
por 3 a 3 com o Arminia
Bielefeld, ameaçado de
rebaixamento.
Com o tropeço, na
Allianz Arena, o Bayern
teve reduzida a vanta-

gem sobre o vice-líder
RB Leipzig. Soma agora
49 pontos, contra 44 do
segundo colocado. Já o
Arminia ocupa somente
o 16º lugar, dentro da
zona da degola, com
apenas 18 pontos.
Sem contar com alguns titulares no começo da partida, como
Benjamin Pavard, Thomas Müller e Joshua
Kimmich, que entrou
na etapa final, o Bayern
começou muito lento,
confessando certo desgaste após a “ressaca”
do título conquistado no

Catar, na quinta-feira
passada.
Demonstrando falta
de intensidade, o time
da casa foi surpreendido ao levar dois gols em
menos de 30 minutos.
Aos 9, Michel Vlap abriu
o placar. E, aos 37, Amos
Pieper, com assistência
de Vlap, ampliou a vantagem dos visitantes.
A situação só não
ficou mais complicada
porque Robert Lewandowski descontou logo
aos três minutos do segundo tempo. Mas, apenas um minuto depois, o

Arminia voltou à carga.
Aproveitando nova hesitação da defesa bávara,
Christian Gebauer anotou o terceiro gol dos
visitantes.
O Bayern, então, “acordou” no jogo. Passou a
controlar as ações, em
busca ao menos do empate. Aos 13, Corentin Tolisso aproveitou assistência
de Leroy Sané e marcou
o segundo dos anfitriões.
Na sequência, aos 25,
Alphonso Davies decretou
o empate no marcador,
assegurando um ponto ao
favorito na tabela.

tória. Mas o Flamengo vai
ultrapassá-lo caso ganhe,
o que o levaria a chegar
à rodada final em ótimas
condições na briga pelo
bicampeonato nacional.
"Nosso time joga em
busca da vitória sempre. O
Flamengo não sabe jogar

para empatar. Desde sempre, é um time que joga
ofensivamente. Jogar pela
vitória não é novidade, mas
ser obrigado a vencer é uma
pressão a mais. Aqui no
Flamengo, independentemente da situação, jogamos
sempre pela vitória", disse.

CBF mantém decisão do
juiz em jogo do Vasco e
pede explicações sobre
falha no VAR
Rio (AE) - A CBF se manifestou na noite deste
domingo sobre a polêmica da rodada, envolvendo
Vasco e Internacional. A vitória do time gaúcho,
por 2 a 0, foi ofuscada por reclamações e questionamentos por parte da equipe carioca quanto à
uma falha do árbitro de vídeo (VAR) no lance do
primeiro gol do jogo, disputado em São Januário,
no Rio de Janeiro.
Em breve comunicado, a entidade disse que
vai manter a decisão do juiz de campo no polêmico lance. E reiterou que o VAR fez a checagem da
jogada, descartando o impedimento de Rodrigo
Dourado Na jogada, ele escorou de cabeça para
as redes, após cobrança de falta na área.
O gol demorou quatro minutos para ser validado por análise da posição do volante. O VAR deu
problema com “linhas descalibradas” e a decisão
do campo acabou valendo. No comunicado, a CBF
confirmou esta decisão.
“A Comissão Nacional de Arbitragem destaca
que o lance, do primeiro gol do Internacional,
mesmo assim foi checado pela equipe do VAR,
não sendo constatado nenhum erro claro da
arbitragem de campo. Portanto, conforme os
princípios do Protocolo do VAR, foi corretamente
mantida a decisão de campo de validar o gol”,
afirmou a CBF.
A entidade disse também que vai pedir explicações à empresa Hawk-Eye, responsável pela
operação do VAR. “A Comissão solicitou à empresa Hawk-Eye, responsável pela operação dos
equipamentos do VAR, esclarecimentos sobre a
questão técnica que prejudicou a utilização das
linhas de impedimento em um dos lances do jogo
entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, dia 14.”
O lance do primeiro gol do Inter foi questionado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo na
saída para o intervalo. Ao fim da partida, o clube
carioca soltou nota para informar que pediria a
anulação do confronto.
Um ofício assinado pelo presidente Jorge
Salgado foi anexado à súmula do jogo, afirmando
que “VAR disfuncional não anula gol do Internacional em flagrante impedimento”. O documento
estava com o ano de 2020 e erro no sobrenome
do presidente: “Sagado”.
O Vasco avisou que vai reunir provas para
acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas dificilmente terá sucesso por
causa do regulamento do Brasileirão. O protocolo da CBF diz que “quando houver qualquer
problema técnico ou lance inconclusivo no VAR,
prevalecerá a decisão de campo”. Justamente o
ocorrido diante do Inter.
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CHEVROLET
CHEVROLET

32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

ASTRA HATCH
ADVANTAGE

STRADA 1.4
2007

11/11, completo, preto.
R$ 28.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

Cabine estendida, prata,
completa 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

CELTA LT 1.0

UNO WAY
12/13

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

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

FORD
FORD
FOCUS 1.6
08/08

MONTANA
SPORT 06/06

Prata, completo, R$
17.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

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

IMPORTADOS
IMPORTADOS

ONIX LTZ
13/14, branco, automático.
R$ 40.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ONIX LTZ 1.4
18/18, branco, rodas
de liga leve.39.000 km,
R$ 47.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / (44)
99976-0563.

ZAFIRA 2.0
08/08

Elegance, flex, prata. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FIAT FIAT
STRADA 1.4
13/13
Branco, completo, R$

CIVIC LXS
11/11
Flex, preto. R$ 43.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
// 99976-0563

COROLLA
ALTS 15/15
Completo, prata, 50km.
R$ 75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

COROLLA SEG
09/09
Preto. R$ 40.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

COROLLA XEI
14/14
Prata, R$ 56.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

HRV ELX 18/18

Branco
perolizado,
16.000kM. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/
99976-0563

L200 TRITON
GLX 14/15
Flex, branco, mecânico.
R$ 61.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

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

POLO 1.6 18/18
Branco, 60.000km R$
50.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CAMINHOES
CAMINHÕES
CAMINHÃO
8150 2003
Prata. R$ 85.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563

DIVERSOS

DIVERSOS

OPORTUNIDADE
Vendo ou troco por terreno
ou carro, 02 máquinas
de Sorvete Italiano nova
na Garantia. Falar com
Nicolau. Fones: (44)
3620 - 3071 ou 44 9
9976-0191

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI

B1

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,
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.

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS			 VALOR

EQUINOX LT

18/19 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

EQUINOX PREMIER

18/18 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 137.900,00

FORD KA 1.0 SE

16/17

VERMELHO COMPLETO

R$ 38.900,00

ONIX PLUS 1.0 PREMIER 20/20 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 82.900,00

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.

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!

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!
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.

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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Estado do Paraná

EDITAL Nº 013/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2020

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal
de Alto Piquiri – Edital n° 001/2020, constituída através do Decreto nº 1359, de 11 de novembro de 2020,
no uso de suas atribuições legais e, conforme decisão exarada pela instituição responsável pela realização
do Processo Seletivo Simplificado – Edital 001/2020, nos recursos interpostos pelos candidatos, contra o
resultado das avaliações dos títulos, resolve
Tornar público que recursos dos candidatos abaixo relacionados, foram julgados e indeferidos
pelos os seguintes motivos:
Protocolo

Candidato

FELISBERTO

Cargo

5-54-6132-720

FRANCIELE
LIMA BINATI

DE

5-54-6030-721

LUCIANA DA SILVA PEDROSO

PROFESSOR

5-54-6120-722

JESSICA SANTOS DA SILVA

PROFESSOR

PROFESSOR

5-54-5993-723

MILENE AMARAL STABILI
FERNANDES

PROFESSOR

5-54-6125-724

IZABEL APARECIDA DA SILVA

PROFESSOR

5-53-6178-725

MARIE JANE RIBEIRO DE
MATOS

5-54-6143-726

ALEXANDRA PEDRO MORO

5-54-5998-727

ANDRÉA DE OLIVEIRA SOUZA
LUIZ

5-54-6188-728

5-53-6189-729

VERA CAMBUI DA SILVA
RODRIGUES

VERÔNICA DOS SANTOS
SOUZA

Apresentou para pontuar
como título, formação em
Pedagogia, porém deixou de
apresentar certificado de
conclusão do magistério a nível
PROF. EDUCAÇÃO de ensino médio, conforme
determina o Edital.
INFANTIL
Certificado de conclusão do
magistério é pré-requisito
conforme consta do edital,
razão pela qual não foi
pontuado como título.
PROFESSOR
PROFESSOR

A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura
Municipal de Alto Piquiri – Edital n° 001/2020, constituída através do Decreto nº 1359, de 11 de
novembro de 2020, no uso de suas atribuições legais e, considerando que houve erro de digitação
por parte da instituição responsável pela realização do processo seletivo simplificado na avaliação de
títulos do candidato Gustavo Henrique Rondis Cruvinel,

NUBIA DOS SANTOS GOMES

O certificado de conclusão do
magistério foi enviado fora do
prazo determinado em edital.

A instituição confirma o
recebimento dos documentos,
porém não estão autenticados
conforme exigência prevista
em Edital.
PROFESSOR
Certificado de conclusão do
magistério é pré-requisito e
declaração de matrícula no
curso de pedagogia não pode
ser pontuado como título, já
PROF. EDUCAÇÃO que o curso não foi concluído,
conforme determina o edital.
INFANTIL

ERRATA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2020
5-54-6192-730

Motivo do Indeferimento
A instituição confirma o
recebimento dos documentos,
porém não estão autenticados
conforme exigência prevista
em Edital.
A instituição confirma o
recebimento dos documentos,
porém não estão autenticados
conforme exigência prevista
em Edital.
A instituição confirma o
recebimento dos documentos,
porém não estão autenticados
conforme exigência prevista
em Edital.
Apresentou para pontuar
como título, formação em
Pedagogia, porém deixou de
apresentar certificado de
conclusão do magistério a nível
de ensino médio, conforme
determina o Edital.
A instituição confirma o
recebimento dos documentos,
porém não estão autenticados
conforme exigência prevista
em Edital.

PROFESSOR

Alto Piquiri/PR, 12 de fevereiro de 2021.

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

Tornar público a seguinte ERRATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL

No Edital n° 012/2020, de 09/02/2021, onde SE LÊ
Inscrição
6208

Candidato
Gustavo Henrique Rondis Cruvinel

Pontuação
2

LEIA-SE
Inscrição
6208

Candidato
Gustavo Henrique Rondis Cruvinel

Pontuação
0

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Expirado o prazo recursal, sem que tenha havido impugnação e recursos, já adjudicado as licitantes vencedoras
anteriormente, declaro homologado o presente Processo Licitatório nº 003/2021 - Pregão Presencial nº 003/2021, para
que produza os devidos efeitos legais e jurídicos esperados, para as empresas seguintes:
- PARDINHO & SOUSA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA ME– CNPJ 02.950.593/0001-82
- RAFAEL AGUIAR CORREIA MOTA 09230375942– CNPJ 40.384.542/0001-20
A fim de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E PERIÓDICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS/ORIGINAIS
E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS LEVES QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL DE
BRASILÂNDIA DO SUL.
Brasilândia do Sul-PR, 12 de Fevereiro de 2021.
Alex Antônio Cavalcante
Prefeito do Município

Alto Piquiri/PR, 12 de fevereiro de 2021.

prefeitura Municipal de douradina

Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado
Decreto n° 1359/2020

Câmara Municipal de Icaraíma

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 013/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das prerrogativas regimentais
conferidas pelo art. 23, da resolução nº 006/91, art. 17, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município, atendendo
ainda ao disposto na Resolução nº 023/2019 e Resolução nº 025/2020, tendo em vista o requerimento/solicitação nº
030/2021 formulado pelo Vereador Agnaldo Alberto Cardoso, requerimento/solicitação nº 031/2021 formulado pelo
Vereador Gilmar Girão, requerimento/solicitação nº 033/2021 formulado pelo Vereador Laércio Bulgaron Domingos e
requerimento/solicitação nº 032/2021 formulado pelo Vereador Manoel Timóteo de Almeida.
RESOLVE:
Ficam os Vereadores LAÉRCIO BULGARON DOMINGOS (devidamente inscrito no RG sob nº 7.839.580-0 SESPPR), MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA (devidamente inscrito no RG sob nº 3.428.049-5 SSP-PR), GILMAR GIRÃO
(devidamente inscrito no RG sob nº 5.825.688-9 SESP-PR) e AGNALDO ALBERTO CARDOSO (devidamente
inscrito no RG sob nº 4.207.932-4 SESP-PR), autorizados a viajar a cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná,
representando este Poder Legislativo nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de 2021, para participarem do curso:
“Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal – Teoria e Prática em Início de Mandato”, local do curso: Hotel
Foz do Iguaçu, Avenida Brasil – nº 97, Centro, Foz do Iguaçu – PR, curso este realizado pela empresa Schneider
Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, na Cidade de Foz do Iguaçu – PR, durante os dias 17 à
19 de Fevereiro de 2021, cabendo-lhes o recebimento de 3 (três) diárias (valor total das diárias para cada R$ 1.308,30
(mil trezentos e oito reais e trinta centavos)).
Após a conclusão da viagem, conforme o art. 4º, § 3º § 4º da Resolução de nº 023/2019, para comprovar a
realização do referido deslocamento deverão os Vereadores apresentar a Mesa Diretora, no prazo de cinco dias os
seguintes documentos: Notas de refeição, recibos de inscrição do curso e certificado do mesmo, além do relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, ao 15 dia do mês Fevereiro de 2021.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
DILENE MARIA DA SILVA
2º Secretária

Câmara Municipal de Icaraíma

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 012/2021
Ratifica e adjudica Processo de Inexigibilidade de Licitação
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
PROCESSO Nº 012/2021
OBJETO: Contratação de serviço referente a 4 (quatro) inscrições, de 4 (quatro) Vereadores da Câmara Municipal de
Icaraíma – Pr, para participação no curso: “Processo e Técnica em Redação Legislativa Municipal – Teoria e Prática
em Início de Mandato”. Curso este realizado pela empresa Schneider Treinamento e Capacitação Profissional em
Gestão Pública, na Cidade de Foz do Iguaçu, durante os dias 17, 18 e 19 de Fevereiro/2021, valor da inscrição R$
1.190,00 (mil cento e noventa reais), valor total R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais).
Considerando as informações, pareceres e documentos contidos neste processo administrativo, RATIFICO E
ADJUDICO o Processo de lnexigibilidade de Licitação nº 005/2021 quanto à contratação da Empresa Schneider
Treinamento e Capacitação Profissional em Gestão Pública, CNPJ nº 12.137.995/0001-16 no valor total de R$
4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais) referente ao objeto acima referido, com fundamento no artigo 25,
II da Lei nº 8.666/93.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 12 dias do mês Fevereiro de 2021.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
DILENE MARIA DA SILVA
2º Secretária

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

SEOLIM COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA (CNPJ Nº10.887.822/0001-90) torna público que irá requerer ao IAT, a
Licença Prévia para fabricação de rações balanceadas, de alimentos preparados para animais e comércio atacadista
de cereais e leguminosas beneficiados a ser implantada Rua José Dias Bicaio, Nº 1308 - Parque Industrial Vereador
Sebastiao de Mendonca X, na cidade de Umuarama - PR.

prefeitura Municipal de mariluz

Estado do Parana
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 51/2021
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: MARINGÁ/PR
SAÍDA: 11/02/2021 ás 18:02 horas
RETORNO: 11/02/2021 ás 00:48 horas
Pagamento de 1/8 (UM OITAVO) diária, conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na
importância de R$ 38,55 (TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) como reembolso de despesas
de viagem realizada até o município de MARINGÁ, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal
EMERSON FIDELIS
Recebi em ___/___/____
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 53/2021
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: MARINGÁ E ARAPONGAS/ PR
SAÍDA: 11/02/2021 ás 04:00 horas
RETORNO: 11/02/2021 ás 16:00 horas
Pagamento de 1/4 (UM QUARTO) diária conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na
importância de R$ 77,11 (SETENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS) como reembolso de despesas de viagem
realizada até o município de MARINGÁ E ARAPONGAS/ Pr, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal
Recebi em ___/___/____
MARCIO ROBERTO SOLERA
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 52/2021
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: CASCAVEL/PR
SAÍDA: 11/02/2021 ás 04:00 horas
RETORNO: 11/02/2021 ás 17:00 horas
Pagamento de 1/4 (UM QUARTO) diária, conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na
importância de R$ 77,11 (SETENTA E SETE REIAS E ONZE CENTAVOS) como reembolso de despesas de viagem
realizada até o município de MARINGÁ, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal
JAIME MARQUES CARDOSO
Recebi em ___/___/____
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 49/2021
RELATÓRIO DE VIAGEM			
DESTINO: CASCAVEL/PR			
SAÍDA: 09/02/2021 ás 16:10 horas				
RETORNO: 09/02/2021 ás 15:50 horas 					
Pagamento de 1/8 (UM OITAVO) diária, conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância
de R$ 38,55 (TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) como reembolso de despesas de viagem
realizada até o município de CASCAVEL, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal
MAURO PEREIRA DA SILVA
Recebi em ___/___/____

EDITAL Nº 02
De 15/02/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021
Súmula: DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO-PSS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF.
A Presidente da Comissão Especial de Organização/Avaliação do PSS -Processo Seletivo
Simplificado, aberto através do Edital nº 01/2021, na cidade de Douradina, Estado do
Paraná, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria nº 62, de
21/01/2021:
RESOLVE
HOMOLOGAR as inscrições do PSS-Processo Seletivo Simplificado, para os cargos
de Farmacêutico-NASF, Fisioterapeuta-NASF, Nutricionista NASF e PsicólogoNASF, como segue:
CARGO: FARMACÊUTICO-NASF
INSCRIÇÃO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

NOME DO CANDIDATO
Valter Lopes Filho
Caroline Fernandes da Silva Braga
Maria Luíza dos Santos
Lindomar Shigueyuki Ito
Jaqueline Vançato Silva
Viviane Aparecida da Silva Granucci Spolador
Ana Caroline Ferraro Vivian
Luana Gobo Pessanha
Solange Inês Sandri Ramos
Thaís Arantes de Oliveira
Maiara Ritieli Santiago Roberti
Juliana Zaguini de Oliveira

CARGO: FISIOTERAPEUTA-NASF

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 30/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E ELZA FERREIRA DA COSTA CANELA
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público,
com sede nesta Cidade, à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º
78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA, a
seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Sra. ELZA FERREIRA DA COSTA CANELA brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua Antonio Joaquim Fernandes, 35, Parque Ana Laura, no Município de DouradinaPR, portadora da C.I.R.G-nº-8.387.773-1/SSP-PR e do CPF-037.891.169-47, de ora em diante denominada
CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fim de alteração de prazo de vigência.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO, com base no artigo 1, parágrafo 1.2, do Edital n.º
53/2019-Abertura de PSS-Processo Seletivo Simplificado, tem por objetivo prorrogar até 20/05/2021 o Contrato de
Trabalho por Prazo Determinado n.º 30/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Trabalho originário.
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 03 (três) vias, para um só efeito
legal.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
(15/02/2021).
P/MUNICÍPIO DE DOURADINA
OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
ELZA FERREIRA DA COSTA CANELA
Contratada
Testemunhas:
TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 31/2019, QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E ELZA FERREIRA DA COSTA CANELA
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público,
com sede nesta Cidade, à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º
78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA,
a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Sra. SÍLVIA ALMEIDA MESQUITA MINGOTE brasileira,
casada, residente e domiciliada na Rua José Beraldi, 245, Centro, no Município de Douradina-PR, portadora da
C.I.R.G-nº-4.225.309-0/SSP-PR e do CPF-016.620.049-23, de ora em diante denominada CONTRATADA, firmam o
presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fim de alteração de prazo de vigência.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO, com base no artigo 1, parágrafo 1.2, do Edital n.º
53/2019-Abertura de PSS-Processo Seletivo Simplificado, tem por objetivo prorrogar até 20/05/2021 o Contrato de
Trabalho por Prazo Determinado n.º 31/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Trabalho originário.
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 03 (três) vias, para um só efeito
legal.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
(15/02/2021).
P/MUNICÍPIO DE DOURADINA
OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
SÍLVIA ALMEIDA MESQUITA MINGOTE
Contratada
Testemunhas:
TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO N.º 29/2020, QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E ELIANA BARBOSA NOVAIS
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, pessoa jurídica de direito público,
com sede nesta Cidade, à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º
78.200.110/0001-94, representado na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA,
a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Sra. ELIANA BARBOSA DE NOVAIS, brasileira, união
estável, residente e domiciliada na Rua Londrina, 3801, Centro, no município de Ivaté, Estado do Paraná, portadora
da C.I.R.G-nº-7.595.707-6/SSP-PR e do CPF-055.837.449-28, de ora em diante denominada CONTRATADA, firmam
o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fim de alteração de prazo de vigência.
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO, com base no artigo 1, parágrafo 1.2, do Edital n.º
50/2019-Abertura de PSS-Processo Seletivo Simplificado, tem por objetivo prorrogar até 15/02/2022 o Contrato de
Trabalho por Prazo Determinado n.º 29/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato de Trabalho originário.
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 03 (três) vias, para um só efeito
legal.
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.
(15/05/2021).
P/MUNICÍPIO DE DOURADINA
OBERDAM JOSÉ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
ELIANA BARBOSA DE NOAIS
Contratada
Testemunhas:

prefeitura Municipal de mariluz

Estado do Paraná
DECRETO Nº 2040/2021
Súmula: Concede Pensão por Morte.
Paulo Armando da Silva Alves, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que
lhe são conferidas por lei, e
Considerando o processo de pensão por morte, do servidor José Carlos Pereira.
D E C R ETA
Art. 1º - 1 Fica concedida a Kilma Oliveira Pereira, brasileira, viúva, residente e domiciliada na cidade de Mariluz-PR,
portadora CIRG nº 8.983.674-3 e CPF/MF 039.602.239-19, cota vitalícia no percentual de 50% referente PENSÃO
POR MORTE, em razão do falecimento do servidor JOSÉ CARLOS PEREIRA e KAMYLA SANTOS PEREIRA,
brasileira, solteira, residente e domiciliada na cidade de Mariluz-PR, portadora CIRG 13.827.907-3 nº e CPF/MF
107.906.549-76, cota temporária no percentual de 50% referente PENSÃO POR MORTE, em razão do falecimento do
servidor JOSÉ CARLOS PEREIRA, conforme inciso II, § 7º do artigo 40 da C.F./88.
Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal de sua pensão, o valor de R$ 2.241,97 (dois mil duzentos quarenta e
um reais e noventa e sete centavos), conforme planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º - A pensão será reajustada anualmente na mesma data em que for dado reposição salarial aos servidores ativos
e inativos com fundamento no § 8º do artigo 40 da C.F./88.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mariluz – Pr 12 de fevereiro de 2021
PAULO ARAANDO DA SILVA ALVES
PREFEITO

prefeitura Municipal de maria helena

Estado do Paraná
Processo Licitatório/ Edital nº 015/2021 – Dispensa de Licitação nº 006/2021.
Ref. Oficio nº 038/2021, pelo qual a Secretária de Administração solicita ratificação do ato praticado pelo mesma,
para contratação da empresa GUILST – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 26.065.881/0001-12, estabelecida na Rua Avenida Paraná, 491. Zona 01, na cidade de
Cianorte-PR, para prestação de serviços de elaboração, organização, planejamento e execução de PSS, no valor
global de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), por dispensa de licitação com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93
e suas alterações.
FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme constam as informações contidas no Oficio da
Secretária de Administração fl. 003 e termo de referência anexo ao processo, e parecer jurídico fls nº 039-042, com
base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
RATIFICO a contratação por dispensa de licitação com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos
do que dispõem os princípios que regem a Administração Pública, com base nas razões expostas no presente
processo.
Maria Helena - PR, 11 de fevereiro de 2021.
MARLON RANCER MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO STELLA MARIS II LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença de Operação
para COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser
implantada AV. PARANÁ, 5481, CENTRO, UMUARAMA–PR.

N.º DO DOCUMENTO
005.538.799-36
035.814.319-55
931.845.819-34
995.520.439-72
322.701.618-40
016.302.879-62
116.038.619-63
047.468.339-74
066.630.129-83
080.681.919-76
089.485.069-51
073.718.199-00

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO
001
Kyana Martins Fattore
002
Marília de Dirceu Salmazo Lourenço Fabril

N.º DO DOCUMENTO
106.950.929-95
032.325.119-61

INSCRIÇÃO
001
002
003
004
005
006

NOME DO CANDIDATO
Carolina Kuntzer Schemberger
Ana Paula da Silva
Andréia Passaglia Novais
Thamara Magaly Barboza Silva
Ricardo Fernandes de Souza
Gabriela Martins Ângelo

N.º DO DOCUMENTO
042.183.349-19
052.216.549-46
006.117.399-17
067.250.099-05
069.199.749-75
093.696.319-09

INSCRIÇÃO
001
002
003
004
005

NOME DO CANDIDATO
Fernanda Castelini Antunes
Kamila Moreira Scaco
Cínthya Camyla da Silva
Nádia Alessandra da Silva
João Carlos Gomes Fabrini

N.º DO DOCUMENTO
031.949.329-69
105.681.999-52
071.294.049-90
081.255.109-58
045.800.729-36

CARGO: NUTRICIONISTA-NASF

CARGO: PSICÓLOGO-NASF

006
007
008
009
010

Gabriel Henrique da Silva Honório
Hortência Fagundes Fraire
Jacqueline da Silva Miranda
Daiara Ferreira de Oliveira
Raquel Baleeiro Mantovani

Douradina-PR, 15 de fevereiro de 2021
Adriana Batista Dalla Vecchia
Presidente da Comissão Especial de Organização/Avaliação

100.747.689-30
092.932.369-66
066.421.221-27
418.211.038-23
089.768.499-06

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
CNPJ: 76.404.136/0001-29
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ

O título de Pedagogia enviado
conta como pré-requisito, já
que não foi apresentado o
certificado de conclusão do
magistério a nível de ensino
médio, conforme determina o
edital.

Decreto n° 1359/2020

RESOLVE

prefeitura Municipal de douradina

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 007/2021

HOMOLOGO e ADJUDICO o Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2021 por entender que
cumpriu as formalidades legais instituídas pelo Art. 24 da Lei 8.666/1993.

OBJETO: O presente Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2021, refere-se à locação de
imóvel, localizado na Avenida Marília, nº 1369, com metragem total de 1.148,65 m², e área
construída de 647,46 m², bem como os utensílios pertencentes ao LABORATÓRIO, conforme
lista em anexo ao processo. O referido imóvel tem como proprietário o Sr. Luiz Lucacin,
portador do RG. Nº 1.508.321 – SSP/PR; cadastrado com o CPF nº 004.660.429-49, que figurará
no processo como fornecedor/proprietário. Tal locação se justifica em virtude de o Município
não possuir prédios próprios que possa atender a exigências para o funcionamento do PAM
(Pronto Atendimento Municipal). Justificando que o imóvel em questão já se encontra locado
para o atendimento do PAM (Pronto Atendimento Municipal), e que o mesmo se encontra em
boas condições de uso, situado em local de fácil acesso, com instalações suficientes e adequadas a
que se destina a sua locação. Tal locação se faz necessária em atendimento a solicitação
formulada pela Secretaria Municipal de Saúde, a Senhora Angela Maria de Almeida. Tal locação
terá vigência de 04 (quatro) anos, a iniciar em 01 de fevereiro de 2021 e término 31 de janeiro
de 2025; com valor total de R$ 307.713,12 (trezentos e sete mil e setecentos e treze reais e doze
centavos), divididos em pagamentos mensais de R$ 6.410,69 (seis mil e quatrocentos e dez reais
e sessenta e nove centavos)
CONTRATADO:
FORNECEDOR/PROPRIETÁRIO
LUIZ LUCACIN
RG. 1.508.321
CPF: 004.660.429-49

PERÍODO/VIGÊNCIA

48 (Quarenta e oito) meses

VALOR MENSAL
R$ 6.410,69 (seis mil
e quatrocentos e dez
reais e sessenta e
nove centavos

VALOR TOTAL
R$ 307.713,12
(trezentos e sete mil e
setecentos e trezes
reais e doze centavos

Mariluz, 15 de fevereiro de 2021.
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PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de mariluz

Estado do Parana
AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 50/2021
RELATÓRIO DE VIAGEM
DESTINO: MARINGÁ/PR
SAÍDA: 09/02/2021 ás 04:00 horas
RETORNO: 09/02/2021 ás 17:00 horas
Pagamento de 1/4 (UM QUARTO) diária, conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na
importância de R$ 77,11 (SETENTA E SETE REIAS E ONZE CENTAVOS) como reembolso de despesas de viagem
realizada até o município de MARINGÁ, para transportar paciente para fins de tratamento médico.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal
JAIME MARQUES CARDOSO
Recebi em ___/___/____

prefeitura Municipal de tapejara

Estado do Parana
Decreto nº 009 de 01 de fevereiro de 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar do Orçamento do Instituto de Previdência – Tapejara-Prev
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica
do Município, e tendo em vista o Art. 30, Inciso III da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 2.147/2020 e a Lei Orçamentária
Anual nº 2.170/2020.
DECRETA
Art. 1o Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Instituto de Previdência –
Tapejara-Prev para o corrente exercício o valor de R$: 10.000,00 (Dez mil reais ) destinados a ocorrer com despesas
classificadas na atividade e no elemento a seguir discriminado:
13 – Instituto de Previdência do Município de Tapejara
01 – IPMT – Instituto de Previdência do Município de Tapejara
09 Previdência Social
122 Administração Geral
0007 Previdência Social ao Servidor Público
2.0137 – Manutenção e Encargos do Instituto de Previdência do Município de Tapejara – Administração Geral
Fonte: 001 (Recursos do Tesouro Descentralizados)
4.4.90.52.00.00 (11) - Equipamentos e Material Permanente. . . . . . . . . . . . . . . . . R$: 10.000,00
Art. 2o Para cobertura do crédito aberto no art. 1º, será utilizado como recurso o superávit financeiro do exercício
anterior:
Fonte: 001 (Recursos do Tesouro Descentralizados). . . .. . . . . . . . . . . . . R$: 10.000,00
Tapejara, em 01 de Fevereiro de 2021.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

prefeitura Municipal de tapejara

Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 025/2021
O Pregoeiro Oficial do Município de Tapejara/PR, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº.
016, de 06 de janeiro de 2021, através da Divisão de Licitação e Compras, faz saber que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021, visando à aquisição de gêneros alimentícios e de materiais
de limpeza para atendimento no SCFV - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos onde são desenvolvidas
as atividades socioeducativas, por um período de 01 (um) ano ou enquanto durar o estoque, conforme descrição
constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 03 de março de 2021, às 08:30, e será regido consoante a Lei Federal nº.
10.520/02, o Decreto Municipal nº. 001/06, e tendo a aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo
das demais regras aplicáveis ao caso.
Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e
Compras.
Tapejara/PR, 15 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE SOAVE
Pregoeiro Oficial
Portaria n° 016/2021

prefeitura Municipal de tapira

Estado do Paraná
DECRETO Nº 1907/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Nomear de acordo com a Lei nº 121/2009, de 13 de Fevereiro de 2009, a Senhora VANESSA CINTRA, portadora da
carteira de identidade RG sob n.º 12.648.994-3 SESP/PR, e cadastro de pessoa física CPF sob nº. 084.447.379-09,
para exercer o Cargo em Comissão de Diretor da Divisão de Compras, nomeação a partir de 08 (oito) de fevereiro
de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 1908/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Nomear de acordo com a Lei nº 121/2009, de 13 de Fevereiro de 2009, o Senhor JOHN CHARLES DE OLIVEIRA,
portador da carteira de identidade RG sob n.º 9.866.013-5 SESP/PR, e cadastro de pessoa física CPF sob nº.
081.818.989-40, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor da Divisão de Obras, nomeação a partir de 15 (quinze)
de fevereiro de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tapira

Estado do Paraná
O Município de Tapira, Estado do Paraná, torna público que requereu ao IAT, a Renovação de sua Licença de
Operação com validade por mais 02 (dois) anos Para a atividade de Aterro Sanitário na rodovia Pr-482, km2.

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

UMUARAMA, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021

Publicações legais
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TAPEJARA
C.N.P.J . 04.026.123/0001-52
TAPEJARA - PARANÁ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TAPEJARA
C.N.P.J . 04.026.123/0001-52
TAPEJARA - PARANÁ
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - IPMT, autarquia municipal
responsável pelo sistema previdenciário dos servidores públicos dos poderes Legislativo e
Executivo do Município de Tapejara, Estado do Paraná, regularmente inscrita no CNPJ nº
04.026.123/0001-52, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442,
centro, na cidade de Tapejara – PR, CERTIFICA que a Instituição Financeira Banco Bradesco
S.A, regularmente inscrita no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, encontra-se CREDENCIADA E
APTA para o exercício profissional de administração de fundos de investimentos, integrando
o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMT para prestação de serviços
especializados em administração de carteira de investimentos, prevista na resolução CMN nº
3922/2010.
Atesta-se ainda, que o credenciamento não possui caráter vinculante, exclusividade ou
mesmo qualquer ordem de preferência ou seqüência às instituições financeiras, cujos
investimentos e aplicações ocorrerão conforme interesse, necessidade e oportunidade da
Autarquia de Previdência de Tapejara, não fazendo ensejando qualquer tipo de indenização
ao interessado em caso de não aplicação.
Tapejara 15, de Fevereiro, de 2021.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - IPMT, autarquia municipal
responsável pelo sistema previdenciário dos servidores públicos dos poderes Legislativo e
Executivo do Município de Tapejara, Estado do Paraná, regularmente inscrita no CNPJ nº
04.026.123/0001-52, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442,
centro, na cidade de Tapejara – PR, CERTIFICA que a Instituição Financeira Banco
Cooperativo Sicredi, regularmente inscrita no CNPJ nº 01.181.521/0001-55, encontra-se
CREDENCIADA E APTA para o exercício profissional de administração de fundos de
investimentos, integrando o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMT para
prestação de serviços especializados em administração de carteira de investimentos,
prevista na resolução CMN nº 3922/2010.
Atesta-se ainda, que o credenciamento não possui caráter vinculante, exclusividade ou
mesmo qualquer ordem de preferência ou seqüência às instituições financeiras, cujos
investimentos e aplicações ocorrerão conforme interesse, necessidade e oportunidade da
Autarquia de Previdência de Tapejara, não fazendo ensejando qualquer tipo de indenização
ao interessado em caso de não aplicação.
Tapejara 15, de Fevereiro, de 2021.
Ronei Jacyr Faxina
Presidente do IPMT
ANGELA LUCI BARBOSA SERRA RODRIGUES
Membro do CI do IMPT

Ronei Jacyr Faxina
Presidente do IPMT

HELTON PABLO PACÍFICO DA SILVA
Membro do CI do IMPT

ANGELA LUCI BARBOSA SERRA RODRIGUES
Membro do CI do IMPT

RIVALDO LUIZ DA SILVA
Membro do CI do IMPT

HELTON PABLO PACÍFICO DA SILVA
Membro do CI do IMPT

RIVALDO LUIZ DA SILVA
Membro do CI do IMPT

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TAPEJARA
C.N.P.J . 04.026.123/0001-52
TAPEJARA - PARANÁ
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021
CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - IPMT, autarquia municipal
responsável pelo sistema previdenciário dos servidores públicos dos poderes Legislativo e
Executivo do Município de Tapejara, Estado do Paraná, regularmente inscrita no CNPJ nº
04.026.123/0001-52, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442,
centro, na cidade de Tapejara – PR, CERTIFICA que a Instituição Financeira BB Gestão de
Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, regularmente inscrita no CNPJ nº
30.822.936/0001-69, encontra-se CREDENCIADA E APTA para o exercício profissional de
administração de fundos de investimentos, integrando o cadastro de gestores dos recursos
financeiros do IPMT para prestação de serviços especializados em administração de carteira
de investimentos, prevista na resolução CMN nº 3922/2010.
Atesta-se ainda, que o credenciamento não possui caráter vinculante, exclusividade ou
mesmo qualquer ordem de preferência ou sequencia às instituições financeiras, cujos
investimentos e aplicações ocorrerão conforme interesse, necessidade e oportunidade da
Autarquia de Previdência de Tapejara, não fazendo ensejando qualquer tipo de indenização
ao interessado em caso de não aplicação.
Tapejara 15 , de Fevereiro, de 2021.

Ronei Jacyr Faxina
Presidente do IPMT

ANGELA LUCI BARBOSA SERRA RODRIGUES
Membro do CI do IMPT

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste

Estado do Paraná
5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador
da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE, e por outro lado à empresa R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob nº 04.375.328/0001-43, com estabelecimento à Rua Projetada A, 1670, Pq. Industrial 111, na cidade
de Umuarama, Estado de Paraná, representada neste ato por Cleber Ruiz Martinez, brasileiro, empresário, portador
da CI/RG nº 6.925.696-1 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 021.110.919-36, doravante denominada CONTRATADA,
tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2018, oriundo da TOMADA DE
PREÇOS Nº 012/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018), com as seguintes condições:
1.0 – CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo
da TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2018), considerando a vantajosidade
à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a
economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto licitado.
2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO ADITIVADO:
2.1 O prazo da vigência contratual que findaria em 12/02/2021, fica prorrogado por 120 dias, findando, portanto, em
12/06/2021.
2.2 O prazo de execução contratual que fundaria em 12/02/2021, fica prorrogado por 120 dias, findando, portanto,
em 12/06/2021.
3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no artigo 57, II da Lei nº 8.666/93,
e Cláusula Décima Primeira do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2018.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 121/2018.
Tuneiras do Oeste, 12 de fevereiro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Cleber Ruiz Martinez
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________
2. _______________________________
Nome: Isabela Loiola Pompolo
Nome: Juliana C. Santos Tamura Bispo
R.G. : 13.950.034-2 SSP/PR
R.G. : 9.205.965-0 SSP/PR

HELTON PABLO PACÍFICO DA SILVA
Membro do CI do IMPT
RIVALDO LUIZ DA SILVA
Membro do CI do IMPT

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TAPEJARA
C.N.P.J . 04.026.123/0001-52
TAPEJARA - PARANÁ
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021
CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - IPMT, autarquia municipal
responsável pelo sistema previdenciário dos servidores públicos dos poderes Legislativo e
Executivo do Município de Tapejara, Estado do Paraná, regularmente inscrita no CNPJ nº
04.026.123/0001-52, com sede na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, nº 442,
centro, na cidade de Tapejara – PR, CERTIFICA que a Instituição Financeira Caixa Econômica
Federal, regularmente inscrita no CNPJ nº 00.306.305/0001-04, encontra-se CREDENCIADA E
APTA para o exercício profissional de administração de fundos de investimentos, integrando
o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMT para prestação de serviços
especializados em administração de carteira de investimentos, prevista na resolução CMN nº
3922/2010.

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 01/03/2021, às 14h00min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09,
Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº
15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409
– Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da
Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 15 de fevereiro de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria n° 023/2021

Atesta-se ainda, que o credenciamento não possui caráter vinculante, exclusividade ou
mesmo qualquer ordem de preferência ou seqüência às instituições financeiras, cujos
investimentos e aplicações ocorrerão conforme interesse, necessidade e oportunidade da
Autarquia de Previdência de Tapejara, não fazendo ensejando qualquer tipo de indenização
ao interessado em caso de não aplicação.

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste

Tapejara 15, de Fevereiro, de 2021.
Ronei Jacyr Faxina
Presidente do IPMT
ANGELA LUCI BARBOSA SERRA RODRIGUES
Membro do CI do IMPT

HELTON PABLO PACÍFICO DA SILVA
Membro do CI do IMPT

RIVALDO LUIZ DA SILVA
Membro do CI do IMPT

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021

prefeitura Municipal de tapira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº: 3440/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor CESAR FINCATI MIRANDA Motorista, portador do cadastro
de pessoa física CPF sob nº 274.090.738-96 e carteira de identidade RG sob nº 27.401.422-1
SSP-SP, com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº
723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) Diária, no valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), que será creditada em Conta Corrente Especifica, para
custos de alimentação e hospedagem na cidade de Curitiba - Paraná, onde transportou paciente
para realização de consulta e tratamento médico no IOP – INSTITUTO DE ONCOLOGIA DO
PARANÁ, no dia 14 de janeiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 12 (doze) dias do mês de
fevereiro de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tapira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 3439/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora ROSA APARECIDA GOULART OTAVIANO, portadora do
cadastro de pessoa física CPF sob nº 630.992.099-53 e carteira de identidade RG sob nº 5.108.451-9 SSP-PR,
com matricula 3307, correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 15 (quinze) de fevereiro a 16
(dezesseis) de março de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº: 3441/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor GILBERTO APARECIDO GALORO PICOLOTTO Motorista, portador do cadastro
de pessoa física CPF sob nº 911.090.789-00 e carteira de identidade RG sob nº 510.483-5 SSP-PR, com base na Lei
Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada,
a concessão de 02 (duas) Diárias, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) cada, que serão creditadas em
Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação e hospedagem na cidade de Campo Largo - Paraná, onde
transportou paciente para a realização de consulta e tratamento médico no Hospital do Rocio, no dia 03 de fevereiro
de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 005/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 005/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,
CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE COM A
DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA ON LINE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses (15/02/2021 a 15/02/2022)
VALOR: R$-9.900,00
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tuneiras do Oeste, em 15 de fevereiro de 2021.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI – COMPRA TUNEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA COMPOSIÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 03/03/2021, às 08h30min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09,
Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº
15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409
– Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da
Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 15 de fevereiro de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria 023/2021

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E ESTOPAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
E MÁQUINAS DA FROTA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PR.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 05/03/2021, às 08h30min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09,
Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº
15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409
– Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da
Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste/PR, 15 de fevereiro de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria 023/2021

prefeitura Municipal de tuneiras do oeste

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI – COMPRA TUNEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS DE COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA
E DE COPA E COZINHA, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 08/03/2021, às 08h30min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar Municipal nº 001/09,
Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº
15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, situado na Rua Santa Catarina, 409
– Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da
Transparência no site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 15 de fevereiro de 2021.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria 023/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste
Estado do Paraná
DECRETO Nº 307 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS, Edital
nº 001/2019 e prorrogação de contratos de trabalho.
O Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
especialmente, o disposto na Lei Orgânica Municipal, e,
CONSIDERANDO, o item 13.3, do Edital n 001/2019, publicado em 04 de Dezembro de 2019, que
prevê a prorrogação dos contratos por mais 12 (doze) meses;
CONSIDERANDO, a manifesta necessidade excepcional para manutenção dos contratos de
trabalho em regime administrativo decorrente do PSS/2019, para continuidade do serviço público,
com vistas ao atendimento do interesse público.
DECRETA:
Art. 1º. Fica Prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de validade do Processo Seletivo
Simplificado – PSS – Edital nº 001/2019, para contratação excepcional de pessoal para prestação
de serviço público temporário, bem como todos os contratos decorrentes do referido certame, nos
termos do Edital.
Parágrafo Único. A prorrogação do prazo de que trata caput deste artigo, refere-se ao cargo de
Professor – Ensino Fundamental e Educação Infantil, por se tratar dos únicos contratos atualmente
em vigência.
Art. 2º. Findo o prazo, ficam todos os contratos oriundos do Processo Seletivo Simplificado, Edital
nº 001/2019, automaticamente, rescindidos, sem prejuízo das garantias previstas no Edital.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 05 de Fevereiro de 2021.
Gabinete do Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês
de Fevereiro do ano de 2021.
TAKETOSHI SAKURADA
Prefeito Municipal

CNPJ: 76.404.136/0001-29
AVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTRO
CEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000
MARILUZ – PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 008/2021
HOMOLOGO e ADJUDICO o Processo de Dispensa de Licitação nº 008/2021 por entender que cumpriu as
formalidades legais instituídas pelo Art. 24 da Lei 8.666/1993.
OBJETO: Contratação de empresa para conserto do Ar Condicionado da Van Renault (2017), Placa: BBT-4698. Tal
contratação emergencial, justifica-se pelo fato deste veículo ser de uso exclusivo para o transporte dos pacientes que
apresentam doença renal crônica, que se caracteriza pela perda progressiva e irreversível da função renal, da mesma
forma, a maior parte desses pacientes apresentam quadro clínico fragilizado devido ao tratamento, necessitando
então, que o Veículo esteja em condições adequadas para o transporte dessas pessoas. Por outro lado, utilizar um
único veículo para essa finalidade se faz extremamente necessário, pois ajuda a minimizar a transmissão de doenças
infectocontagiosas, a exemplo o Corona vírus.
EMPRESA: CAMILA REGINA SALES GORRI 03096772975 - CNPJ: 14.890.234/0001-66
PROPOSTA: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Mariluz, 15 de fevereiro de 2021.
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de IVATÉ

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 064/2021
DESIGNA ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. DESIGNAR ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS, portador da Cédula de Identidade
RG. nº. 3.832.060-2 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Controlador
Interno– Função Gratificada, lotado na Unidade de Controle Interno, a partir de 01 de Janeiro de
2021, para cumprir todas as atribuições e requisitos previstos no Art.5° da Lei Complementar n°
90/2018, responsável pela Controladoria Interna.
Art. 2°. CONCEDER ao ora designado, em consonância ao disposto na Lei Complementar
89/2018, FUNÇÃO GRATIFICADA de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento do cargo
efetivo do servidor, a partir da data de sua publicação.
Art. 3°. Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 15 dias do mês de Fevereiro
do ano de 2021.
MISAEL ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal em exercício

prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO
DECRETO Nº 72/2021
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, da Dispensa por Justificativa nº 09/2021, dando outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE Cruzeiro do Oeste, PR, no uso de suas atribuições legais;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 1390/2020 de
03/12/2020, publicado em 04/12/2020, sobre o Processo de Licitação nº 68/2021, que tem por objeto a contratação
de empresa para prestação de serviços e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares
e odontológicos.
Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada
PROPONENTE
VALOR TOTAL VALOR POR EXTENSO
Allegro Manutenção de Aparelhos Eletromédicos EIRELLI
R$ 16.000,00 Dezesseis mil reais
Art. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 12 de Fevereiro de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

Umuarama Ilustrado
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Publicações legais
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Convênio
com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
FONE / FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samaemariluz@hotmail.com
Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ-PR
CNPJ: 74.015.611/0001-40
Ajudante de Serviço
numeração
Nº Inscrição:
Nome Completo
01
26
Ana Rita Ferreira Moço Lira
02
38
Alessandro Pereira da Silva
03
07
Altamiro Menezes
04
54
Antonio Estercio Novais
05
30
Emerson Antonio de Souza
06
23
Genivaldo dos Santos
07
08
Geohani Paulo Wakami
08
24
Givaldo dos Santos
09
27
Fernando Oliveira da Silva
10
56
Iuri Rafael
11
62
Josiel Marques de Oliveira
12
39
Matheus Mendonça de Lima
13
63
Marcelo Botin
14
40
Lucas Felipe Martins
15
45
Lucas Ribeiro da Silva
16
49
Paulo Rocha de Oliveira
17
01
Regiane Ribeiro da Silva
Encanador:
numeração
Nº Inscrição:
Nome Completo
01
03
Alexandre Gomes da Silva
02
05
Antonio Gonçalves da Rocha
03
15
Emerson Alves do Nascimento
04
34
Gilson Henrique Walz
05
20
Ivo Serralvo Telles
06
55
Mauro Sergio Bezerra
07
51
Roberto Carlos da Silva
Pedreiro:
numeração
Nº Inscrição:
Nome Completo
01
57
Claricio de Jesus Almeida
02
35
Jhonn Lenon Geovane Salles
03
37
Roseli Aparecida dos Santos
Leiturista:
Numeração
Nº Inscrição:
Nome Completo
01
65
Agdemar de Oliveira
02
41
Alessandra da Silva
03
36
Ana Carla Pensin de Oliveira
04
16
Ana Caroline Teixeira Pereira
05
17
Cauany Harui Santos
06
44
Cristiane Aparecida dos Santos
07
18
Débora Keila Ribeiro Pereira Bruneta
08
48
Danielly da Silva Cadan
09
22
Gabriel Antonio Vieira Ferreira
10
09
Gabriela Aparecida Vieira da Conceição
11
13
Guilherme Alves Landim
12
59
Guilherme de Oliveira Jesus
13
47
Guilherme Fernandes Soares
14
28
Ivanildo Cardoso Campos
15
02
José Aparecido de Sá
16
58
Josiele Cristina da Silva
17
43
Josiele Morais Ferreira Assunção
18
29
Larrissa Bieti Dourado
19
50
Leonardo Henrique Fernandes Moura
20
19
Lucas Ventura Frazão
21
06
Luciane Aparecida Marcon Bonfim
22
33
Luiz Henrique Rossetto
23
25
Maiara Souza Plácido
24
12
Marcio Fernando Ferreira
25
53
Marcos Luiz dos Santos
26
04
Maria Madalena Fidelis
27
10
Matheus Pedro Fernandes Seitz
28
31
Merielle Elaine Claro
29
11
Natali da Silva Quinas
30
32
Rafael Faccini Faustino
31
60
Renan Inacio Ribeiro
32
46
Renata de Melo Cardoso
33
61
Rodrigo dos Santos Motta
34
52
Suzane da Silva Monteiro
35
14
Tays Pamila da Silva
36
42
Vanessa de Souza
37
64
Viviane Aparecida Vicente
38
21
Weverton Ferreira

Estado do Paraná

Nº do CPF
292.123.178-63
100.442.289-02
857.772.269-49
537.312.399-49
064.086.749-92
101.414.249-07
088.124.019-29
101.413.969-46
118.258.999-59
129.586.369-33
289.346.648-60
124.595.299-45
060.800.629-76
103.376.599-66
122.894.199-82
819.686.639-91
072.823.809-89
Nº do CPF
044.359.499-62
309.861.028-06
288.819.158-64
066.077.749-54
794.656.689-15
025.453.409-01
069.306.676-84
Nº do CPF
072.028.829-06
072.215.869-69
070.260.759-26
Nº do CPF
029.672.857-81
108.323.529-48
063.535.559-03
136.022.639-75
010.101.069-96
009.359.079-20
080.197.359-76
061.382.319-29
106.159.539-05
062.987.119-10
456.806.218-78
086.255.599-00
081.480.939-11
099.595.009-18
572.223.639-04
071.865.589-33
049.286.979-01
095.948.349-78
450.642.468-97
107.528.919-01
272.210.268-40
081.100.369-88
075.971.659-51
045.670.109-45
289.582.682-04
072.028.759-69
108.372.849-02
078.424.429-40
102.812.739-10
097.480.509-20
107.604.739-43
094.286.279-17
068.065.869-61
083.127.549-97
058.635.799-86
071.998.299-57
092.413.559-05
068.901.779-08

Estado do Paraná

prefeitura Municipal de Umuarama

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 002 ao Contrato N° 227/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 01 de fevereiro de 2022.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do contrato de até R$ 50.645,00 (cinquenta mil seiscentos e quarenta
e cinco reais), mensais, perfazendo o valor total do presente contrato em até R$ 658.385,00 (seiscentos e cinquenta
e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.122.0002.2.159 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:17 – F: 303
70.001.10.301.0024.2.145 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:102 – F: 0001
70.001.10.301.0024.2.145 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:103 – F: 303
70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:135 – F: 0001
70.001.10.302.0025.2.096– ED:3.3.90.39.00.00 – D:136 – F: 303
70.001.10.302.0025.2.277 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:147 – F: 0001
70.001.10.302.0025.2.277– ED:3.3.90.39.00.00 – D:148 – F: 303
70.001.10.303.0026.2.146 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:167– F: 303
70.001.10.304.0027.2.098 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:192 – F: 0001
70.001.10.305.0027.2.196 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:204 – F: 303
Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas..
Data: 01/02/2021
Umuarama, 15 de fevereiro de 2021.
CLEBER BOMFIM
Secretário Municipal de Administração

Estado do Paraná

prefeitura Municipal de Mariluz

EDITAL Nº 001/2021
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Objeto: Audiência Pública para apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
TERCEIRO QUADRIMESTRE de 2020, do Município de Mariluz, Paraná.
O Chefe do Poder Executivo, com fundamento no § 4º, do art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tornam público
que fará realizar no dia 25 de fevereiro de 2021, com início às 16:00 horas, no recinto da Câmara Municipal de Mariluz,
a AUDIÊNCIA PÚBLICA, estendida a toda população, com fim específico de apresentar os relatórios de avaliação
do cumprimento das Metas Fiscais, referente ao TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020, do Poder Executivo,
Legislativo, SAMAE e Fundo de Previdência.
O objetivo especial é revelar o desempenho econômico-financeiro do Município de Mariluz, com base na realização
das receitas e despesas, apresentação dos limites de gastos constitucionalmente exigidos, variação do patrimônio,
resultados: orçamentários, financeiros e patrimoniais, Saldo da dívida pública, e outros indicadores da gestão
relacionados à Administração Pública local.
Mariluz, 15 de fevereiro de 2021.
Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal
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prefeitura Municipal de Mariluz

EDITAL Nº 002/2021
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE ÀS AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020
Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 141/2012, de 13 de janeiro de 2012, e demais normas vigentes,
a Prefeitura Municipal da Mariluz, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, dia 25 de fevereiro de 2021, às
17:00 horas nas dependências da Câmara Municipal de Mariluz, a AUDIÊNCIA PÚBLICA, estendida a toda população,
com a finalidade de apresentar a prestação de contas dos valores recebidos e aplicados referente aos recursos
financeiros, bem como a oferta e serviços na área da SAÚDE PÚBLICA prestados pelo Município de Mariluz, no
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020.
Mariluz, 15 de fevereiro de 2021.
Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal
Ângela Maria Almeida
Secretária Municipal de Saúde
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prefeitura Municipal de XAMBRÊ

PORTARIA Nª 068/2020
Nomeias Servidor que especifica
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE
Art. 1º NOMEIA: O servidor Municipal THIAGO VINICIO DE OLIVEIRA, portador do RG sob nº 9.344.242-30 SSP/PR,
ocupante do cargo de provimento efetivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, para responder pelo cargo em comissão de
CONTROLADOR INTERNO – CC 02, revogando as disposições em contrário em especial a portaria nº 167/2020 a
contar de 08/02/2021, esta portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se
Anote-se
Publique-se
Xambrê, 15 de fevereiro de 2021
DÉCIO JARDIM
-Prefeito MunicipalPORTARIA Nª 069/2021
Concede Gratificação a Servidor que especifica
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE
Art. 1º CONCEDER: Ao servidor Municipal FRANCIELE APARECIDA DE NOVAES, portadora do RG sob nº 9.763.5870 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, gratificação de função no
percentual de 100% sobe o salário base por responder cumulativamente pela ouvidoria junto a secretaria de saúde
do município e fiscal de Vigilância Sanitária na atuação covid-19, a contar de 08/02/2021, esta portaria entra em vigor
nesta data.
Registre-se Anote-se Publique-se
Xambrê, 15 de fevereiro de 2021
DÉCIO JARDIM
-Prefeito Municipal-

Conselho Municipal dos Direitos
da
Criança
e do Adolescente de Umuarama
RESOLUÇÃO Nº 05, de 15 de fevereiro de 2021
Súmula: Aprova a liberação dos recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA, para custear curso de capacitação para Conselheiro Tutelar e rede de atendimento.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Umuarama, de acordo com as competências
estabelecidas na Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, Lei Municipal nº 4.069, de 15 de abril de 2015,
Regimento Interno, e
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário, em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, online,
via Google Meet – endereço eletrônico: meet.google.com/rzy-bcua-eqr;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a liberação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para realização de capacitação para Conselheiras Tutelares
e toda rede de atendimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único. A capacitação objetiva a proporcionar a prática profissional dos conselheiros tutelares, e dos
demais membros do Sistema de Garantias de Direitos, alinhada ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e as
atuais normativas do Conselho Nacional dos Diretos da Criança e do Adolescente – CONANDA, com ênfase para a
operacionalização das intervenções no cotidiano com a rede de atendimento.
Art. 2º. A Secretaria Municipal de Assistência Social ficará responsável para efetuar a contratação da empresa que
ministrará do curso, com a responsabilidade de apresentar, para este Conselho de Direitos, a prestação de contas
dos recursos utilizados.
Art. 3º. Todas as despesas com a capacitação serão subsidiadas com Recursos Financeiros do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama-PR, 15 de fevereiro de 2021.
Dennis Aluizio Zafaneli Molina

Conselho Municipal dos Direitos
da
Criança
e do Adolescente de Umuarama
RESOLUÇÃO Nº 04, de 15 de fevereiro de 2021
Súmula: Aprova a liberação dos recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA para custear a instalação de passarela metálica.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Umuarama, de acordo com as competências
estabelecidas na Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, Lei Municipal nº 4.069, de 15 de abril de 2015,
Regimento Interno, e
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário, em reunião ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, online,
via Google Meet – endereço eletrônico: meet.google.com/rzy-bcua-eqr;
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a liberação de R$ 28.276,00 (vinte e oito mil duzentos e setenta e seis reais), alocados no Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, para instalação de uma passarela metálica para dar
acesso a crianças e adolescentes com deficiência ou com dificuldade de locomoção, na nova sede da Associação
Assistencial e Promocional Casa da Paz.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Umuarama-PR, 15 de fevereiro de 2021.
Dennis Aluizio Zafaneli Molina

Câmara Municipal de Tapejara

ATO DA MESA Nº 007/2021
SÚMULA: Autoriza viagem e concede diária.
A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DE SUA
PRERROGATIVA LEGAL BAIXA O SEGUINTE ATO:
Art. 1º - Fica autorizado o vereador Aluizo Rodrigues de Morais, viajar para a cidade de Toledo PR, no dia 18 de
fevereiro de 2021, onde cumprirá agenda junto ao Escritório do Deputado Estadual Wilmar Reichembach, (conforme
requerimento anexo), cabendo-lhe o pagamento antecipado de 01 (uma) diária no valor de R$ 300,00 (Trezentos
reais), para cobertura das despesas com transporte e alimentação, em conformidade com a RESOLUÇÃO nº
001/2011, promulgada por essa Casa.
Art. 2º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Tapejara, em 15 de fevereiro de 2021.
JAIR PEREZ				
MARIA APARECIDA CALDEIRA NUNES
Presidente			
1º Secretária
JOEL FELICIANO DA SILVA
2º Secretário

Estado do Paraná

prefeitura Municipal de tapira

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 07/2021
O Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados, que
promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA
CASA DO TRABALHADOR VOLANTE, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos.
Valor máximo: R$ 220.832,45 (duzentos e vinte mil e oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão – O credenciamento e o
recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia 26 de Fevereiro de 2021 até 09:00
hr (nove horas), e o início da sessão com a respectiva abertura dos envelopes dar-se-á ás 09:00 hr (nove horas), nas
dependências da Prefeitura Municipal de Tapira, sito na Rua Paranaguá, 518, na cidade de Tapira, Estado do Paraná.
Esclarecimentos e Retirada do Edital – A cópia completa do Edital poderá ser obtida no site www.tapira.pr.gov.br.
Maiores esclarecimentos por parte dos interessados serão obtidos exclusivamente junto a Divisão de Licitações da
Prefeitura Municipal, de segunda à sexta feira, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:00
horas, na Rua Paranaguá, 518, em Tapira/PR ou pelo telefone (44) 3679-8000, até 24 (vinte e quatro) horas do horário
fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
Tapira/PR, 15 de Fevereiro de 2021.
EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Pregoeiro
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prefeitura Municipal de tapira

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 007/2021
Processo nº. 012/2020
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
CONTRATADO:
SPITTER- IND. E COM. DE REDES E CORDAS- EIRELI- EPP
CNPJ
82.672.221/0001-70
VALOR TOTAL:
8.788,40 (oito mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO DE 692M² DE REDES DE
PROTEÇÃO ESPORTIVA QUE SERÃO INSTALADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES ALNEI CEZAR DO MUNICÍPIO
DE TAPIRA.
BASE LEGAL:
ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
Tapira, em 12 de Fevereiro de 2021.
Claudio Sidiney de Lima
Prefeito Municipal
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prefeitura Municipal de mariluz

PORTARIA Nº 081, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.
Concede Licença Especial de 90 dias a servidora Rosemeire Scarpeta.
Paulo Armando da Silva Alves, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e considerando o disposto no art. 138, § 3º, da Lei nº 1.095/93, com alterações posteriores, e o contido no processo
protocolizado na Divisão de Recursos Humanos sob nº 006/2021,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder a servidora Rosemeire Scarpeta, matrícula nº 2.015, ocupante do cargo efetivo de Cirurgião Dentista,
Licença Especial de 90 (noventa) dias, referente ao quinquênio 2014/2019, sem prejuízo de sua remuneração, a partir
de 16 de fevereiro de 2021.
Edifício do Paço Municipal, em 15 de fevereiro de 2021.
Paulo Armando da Silva Alves
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná

prefeitura Municipal de XAMBRÊ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 004
REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE XAMBRÊ
CONTRATADO: EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA - EPP
Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência disposto na clausula sexta do presente contrato, para o dia
05/02/2022.
Cláusula Segunda: Fica aditado na Clausula Quinta do presente contrato o acréscimo no valor de R$ 19.200,00
(dezenove mil e duzentos reais), do valor do contrato inicialmente firmado, totalizando a importância do contrato com
valor de R$96.000,00 (noventa e seis mil reais), correspondendo ao acréscimo de serviços como descrito na clausula
primeira deste aditivo.
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Xambrê, PR 15 de fevereiro de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

Estado do Paraná

prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que realizará no dia 26 de fevereiro de 2021,
às 08h30min no anfiteatro Municipal, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço unitário para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL COMUM E DIESEL S10) E AQUISIÇÃO DE
ARLA 20 LTS, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ., Informações sobre o presente edital poderão ser obtidas através
do fone 44 – 3634-8000, no Departamento de Licitações, de 2ª à 6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos
Spanhol, 164, ou através do site http://www.sjpatrocinio.pr.gov.br/.
São Jorge do Patrocínio-PR, 15 de fevereiro de 2021.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de mariluz

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº. 001/2021
DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES, PROVA DE TÍTULOS.
A SECRETARIA MINUCUPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste edital. Resolve, TORNAR PÚBLICO:
1º RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS HOMOLOGADOS, DISTRIBUÍDOS POR CARGO, CONFORME
SEGUE:
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CANDIDATO
DATA DE NASCIMENTO
INSCRIÇÃO
Carlos Eduardo de Paula
03/07/1986
Deferida
Cristiane Arnaldes da Silva Moura
05/01/1984
Deferida
Edmara Rocha Lopes
30/08/1985
Deferida
CARGO: PSICÓLOGO
CANDIDATO
DATA DE NASCIMENTO
INSCRIÇÃO
Ana Carolina de Souza Alves
03/11/1990
Deferida
Ana Claudia Delfino de Oliveira
22/06/1993
Deferida
Andressa Caroline Frasson
11/01/1996
Deferida
Cinthia Camyla da Silva
17/11/1996
Deferida
Declan Geska Fernandes
27/11/1994
Deferida
Dhulia Amanda Costa
17/10/1994
Deferida
Evellyn Caroline Wirbowiski
12/05/1995
Deferida
Gabriel Henrique da Silva Honório
19/11/1996
Deferida
Kamila Moreira Scaco
04/06/1996
Deferida
Letícia Nascimento Vasques de Souza
03/05/1997
Deferida
Roseli Nunes Fenner
04/01/1982
Deferida
Tiáina Ziroldo Moreira
02/12/1991
Deferida
CARGO: EDUCADOR SOCIAL
CANDIDATO
DATA DE NASCIMENTO
INSCRIÇÃO
Danielly da Silva Cadan
24/04/1987
Deferida
Giovana Almeida da Silva
29/04/1999
Deferida
Mario Sebastião de Araújo
22/01/1992
Deferida
Rafaela Caroline Amora Domingos
11/02/2000
Deferida
Weverton Ferreira
13/08/1989
Deferida

leis@ilustrado.com.br
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CNPJ 76.381.854/0001-27 IE ISENTO
Rua João Ormindo de Rezende, 686, CEP: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

PORTARIA Nº. 187 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021
SÚMULA: Concessão de Diária.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO
OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
ART. 1º - Fica autorizado o Senhor EDÉLCIO DEL QUIQUI, Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, com base na Lei Municipal Nº. 133/2005 e tendo em vista
solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) Diária +30% para custear de despesas com
hospedagem, alimentação e transporte nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, onde o este
estará cumprindo a seguinte agenda: REUNIÃO PARA TRATATIVAS SOBRE O
ORÇAMENTO DE 2021 DO GOVERNO FEDERAL JUNTO AS REPRESENTAÇÕES DO
LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO

FEDERAL
DE

NO

ESTRDAS

ESTADO
RURAIS

DO

PARANÁ

A

E

OUTRAS

DEMANDAMAS

SEREM

DESTINADAS
PARA

O

DESENVILVIMENTO AGRÍCOLA SUTENTÁVEL, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
ART. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, AOS 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2021.

PORTARIA Nª 071/2021
Designa Servidor que especifica
O PREFEITO MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE
DESIGNAR: O servidor Municipal FLAVIO FABRINI, portador do RG sob nº 5.325.661-9 SSP/PR e inscrito no CPF
sob nº 943.364.909-53, ocupante do cargo de provimento efetivo de OFICIAL ADMINISTRATIVO, para responder
pelo Portal de Transparência, revogando as disposições em contrário em especial a Portaria nº 023/2019, a contar de
15/02/2021. Esta portaria entra em vigor nesta data.
Registre-se Anote-se Publique-se
Xambrê, 15 de fevereiro de 2021
DÉCIO JARDIM
-Prefeito Municipal-

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal

prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

Estado do Paraná

D E C R E T O Nº 069/2021
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - NOMEAR cargo em comissão a contar do dia 02 de Fevereiro de 2021, a servidora ANDRESSA BRANDANI
RIBEIRO CPF nº 063.788.219-92, para exercer o cargo de Assessor de Imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita,
conforme anexo I, II e III da Lei Complementar nº 06/2019 publicado em 23 de agosto de 2019 no Jornal Oficial
Umuarama Ilustrado.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 15 de Fevereiro de 2021.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-

ROSANA JESUS DE SOUZA
Secretária Municipal de Finanças

Estado do Paraná

prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO Nº 24 /2021
REF. CONTRATO Nº 17/2020
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente
e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a
Empresa REMOBRÁS RETÍFICA DE MOTORES LTDA EPP - 10.423.698/0001-01 - Comercial: AV. DEZENOVE DE
DEZEMBRO, 4163, ZONA I, CEP 87503700, Umuarama - PR , doravante denominado CONTRATADO, neste ato
representada pelo (a) Guilherme Fujikawa Bressiani Residencial e domiciliado na cidade de Umuarama, sito a rua Frei
Caneca, 2749, Zona IV, CEP 87504-420 inscrito CPF 112.210.989-00 tem entre si justo e acertado na melhor forma de
direito, o presente Contrato, mediante as clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato refere-se a AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS, VEICULOS
PESADOS, TRATORES E SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES , da(o)Pregão 1 /2020, que passa a fazer parte
integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade Pregão
1 /2020, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma, subsidiariamente o
Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 17 /2020, a contar do dia 04 de Fevereiro de 2021 com vencimento em 04 de Fevereiro de
2022, para dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando
2021000198
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Pregão
1/2020, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº17/2020
Cruzeiro do Oeste, 03 de Fevereiro de 2021
REMOBRÁS RETÍFICA DE MOTORES LTDA EPP
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

prefeitura Municipal de umuarama

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Faz saber a todos quantos o presente Edital de notificação virem, ou dele conhecimento tiverem, que, por esta
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, tramita o Processo Administrativo n. 41.029.001.200002708 em face do BRASIL CURSOS CNPJ n. 20.150.440/0001-32, atualmente em local incerto e não sabido,
ficando o mesmo NOTIFICADO para comparecer em AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, em 24/03/2021 às 11hr00,
na sede deste Órgão, salientando que deverá trazer carta de preposição ou instrumento de mandato emitido pela
empresa fornecedora e na mesma oportunidade APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ao referido processo administrativo,
anexando relatório econômico (receita auferida no ano com o produto de venda e bens e serviços da pessoa jurídica,
nos mercados interno e externo), de preferência dos últimos doze meses e com período de três meses, na forma
dos artigos 42, §2° e 44 do Decreto Federal n. 2.181/97, indicando em sua defesa: I- a autoridade julgadora a quem
é dirigida; II- a qualificação do impugnante; III- as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação; IV- as
provas que lhe dão suporte.
Ainda, nos termos do artigo 45 do Decreto Federal nº 2.181/97, REQUISITA-SE no mesmo prazo, a apresentação de
documento comprobatório da receita operacional bruta anual ou anualizada, (receita auferida no ano com o produto de
venda e bens e serviços da pessoa jurídica, nos mercados interno e externo), de preferência dos últimos doze meses e
com período mínimo de três meses, sob pena de ser estimado pelo Órgão em Decisão Administrativa.
Cabe salientar que a recusa na prestação de informações requisitadas pelo Procon caracteriza crime de desobediência,
na forma do artigo 55, §4°, da Lei Federal 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, artigo 33, §2º, do Decreto
Federal 2.181/97 e artigo 330 do Código Penal Brasileiro.
Umuarama/PR, 15 de fevereiro de 2021.
João Paulo Souza Oliveira
Secretário de Proteção e Defesa do Consumidor
Procon - Umuarama

Estado do Paraná

prefeitura Municipal de tapira

PORTARIA Nº. 3444/2021
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor WANDERLEI DOS SANTOS ALMEIDA, portador do cadastro
de pessoa física CPF sob nº 042.522.479-18 e carteira de identidade RG sob nº 5.105.585-3 SSP-PR, com matricula
3004, correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 16 (dezesseis) de fevereiro a 17 (dezessete)
de março de 2021.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2021.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

prefeitura Municipal de mariluz

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - UASG: 987689
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2021
O MUNICÍPIO DE MARILUZ torna público o certame licitatório, na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, com participação exclusiva de MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, com prioridade de contratação para as microempresas
e empresas de pequeno porte locais até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, em
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, Leis 8.883/94, 9.648/98, 9.854/99 e
10.520/02, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014.
DATA DAABERTURA: 02 de março de 2021. HORÁRIO: 09:00 horas - LOCAL: www.comprasgovernamentais.
gov.br - OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios, para o
preparo da merenda das Escolas e CMEIS do Município de Mariluz, conforme descrição contida no termo
de referência e no edital. O presente edital poderá ser retirado no Portal Transparência do Município, no
Portal de Compras Governamentais (Compras Net) ou na Divisão de Compras, situada à Avenida Marília,
nº 1920, Centro. Informações pelo fone (44) 3534-8000 com Karina.
Mariluz, 15 de fevereiro de 2021.
Karina Costa Pensin
Pregoeira
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UMUARAMA, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021
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Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
Dispensa de Licitação nº 01/2021
Considerando o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da
Assessoria Jurídica, que emitiu pareceres favoráveis RATIFICO a contratação da empresa GOVBR
S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, CNPJ: 00.165.960/0001-01, para prestação
de serviços de solução através de emprego da tecnologia da informação, a modernização da
Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Xambrê, Estado do Paraná, Software: ARCBR – cobrança registrada, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), por um período
de 12 meses, com Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021, tendo como fundamento o art. 25, da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Xambrê, PR 15 de fevereiro de 2021
DÉCIO JARDIM
Prefeito Municipal de Xambrê

Estado do Paraná
Homologação de Inscritos no Processo Seletivo Simplificado 2021
Operário Masculino
Numeração
Nome Completo
01
Alessandro Sutil Cardoso
02
Alisson Estevan da Silva
03
Antonio Carlos Estevan
04
Bruno Eduardo Rodrigues da Silva
05
Cesar Pinto de Melo
06
Felipe Rossi de Almeida
07
Fernando Antonio Ragação
08
Gedeon Lourenço da Silva
09
Jair Rodrigues Oliveira
10
Lanício Christino Maioral
11
Luiz Carlos de Oliveira
12
Mario Sebastião de Araújo
13
Natalino da Silva Oliveira
14
Paulo José da Silva
15
Reginaldo João Damasceno
16
Valdecir Diniz da Silva
17
Vinícius Ramos Pinho
18
Welington Junior Fidelis
19
Wenderson Mendonça da Cruz
20
Willian Motta dos Santos
Operador de Pá Carregadeira
Numeração
Nome Completo
01
Ademir Zacarias
02
André Rogério Venancio
03
Eliel Nogueira dos Santos
04
Fernando Rodrigues dos Santos
R.G.: 15.303.191-6
05
Hélio Rogério Ferreira
06
João Pedro dos Santos
07
Luciano Paes
08
Querubim Dias Lopes
09
Rafael Guedes dos Santos
10
Rafael Leonato
11
Reinaldo Leonato Martins
12
Rodrigo Eduardo Fiais de Oliveira
13
Valmir Soares de Oliveira
14
Wagner Edson Gonçalves
15
Wesley Junior da Cruz
Servente de Obras
Numeração
Nome Completo
01
Amarildo de Souza
02
Bruno Calastro Marcelino
03
Carlos Alexandre da Silva
04
Fernando de Souza
05
José Reinaldo dos Santos
Construtor Civil
Numeração
Nome Completo
01
Ageu Messias Simão
02
Jair Alves de Andrade
03
José Claudio da Silva
04
Julio Cesar dos Santos
05
Mateus Souza Ferreira
Zeladora
Numeração
Nome Completo
01
Adriana de Oliveira dos Santos
02
Adriana Leite Oliveira
03
Adriana Pinto de Andrade
04
Adriely Giselli Pereira Lugli
05
Alice Estevan Silva
06
Alice Messias de Andrade
07
Aline Elias Rodrigues
08
Aline Fernanda Andrelevicius Ramos
09
Ana Aline de Lima Batista
10
Ana Paula do Prado Ferreira
11
Ana Paula Gomes dos Santos Barbosa
12
Ana Paula Silva
13
Ana Rita Ferreira Moço Lira
14
Andreia Sandra dos Santos
15
Andressa dos Santos Martins da Silva
16
Ane Caroline Barros da Silva
17
Angélica Cristina da Silva Valério
18
Angélica Eugenia Marcolino da Silva
19
Aparecida Felix Gonçalves de Lima
20
Beatriz Ferreira Santos
21
Carina dos Santos Oliveira
22
Carla Miranda de Oliveira
23
Celia Correia de Mello Ananias
24
Cristiane Batistel
25
Diovana Costa Ferreira
26
Edilaine Vitor de Pinho
27
Edna Aparecida Marcelino
28
Edna de Jesus Vieira Telvino
29
Edna Regina Ferreira Marques
30
Edna Rodrigues Saldilhe de Andrade
31
Eduarda dos Santos Barros
32
Elaine dos Santos
33
Elia Vieira da Luz
34
Eliane Ramos da Silva
35
Eliane Soares de Oliveira
36
Élida Cristina Pereira
37
Elisangela Leite da Hora
38
Erilena dos Santos Menezes
39
Eunice Pereira da Conceição
40
Francieli de Souza Ferreira
41
Francieli Nogueira
42
Gabrielly Vidal dos Santos Madalena
43
Geni Paula de Oliveira
44
Geni Rodrigues de Paula
45
Giselle Martinez de Toledo Ferreira
46
Heloísa Vitória Sabatine Ferreira
47
Isabel Cristina Alves Candido de Lima
48
Ivonete Meneses da Costa
49
Jamile Graciele Pereira Menezes
50
Janete da Silva
51
Jheniffer Stephanie Gomes Galdino
52
Jocelaine Barbosa Teixeira
53
Jociane Ribeiro
54
Josiane Ferreira Trevisan
55
Jucelia Moreira Brasileiro
56
Kamyla de Oliveira Lopes
57
Karina da Silva Brasileiro
58
Kellen Pereira de Carvalho
59
Lourdes Estercio Farias
60
Lucia Aparecida Pereira dos Santos
61
Luciana Aparecida Alves Bernardino
62
Luciane Rossi da Silva
63
Lucilene Prado
64
Lucimar Oliveira de Marins
65
Luzineti Brizida Ferreira
66
Maria Aparecida Alexandre Nunes
67
Maria Aparecida Clementino da Silva
68
Maria Clara Gomes de Souza
69
Maria Clélia Ferreira da Cruz
70
Maria Fernanda do Nascimento
71
Maria Lucia Alves Bernardino de Souza
72
Maria Madalena dos Santos
73
Maria Rosario da Silva
74
Maria Silvana Gomes Pereira
75
Marinalva Ferreira de Menezes Silva
76
Marines Batista dos Santos
77
Mariuza de Alexandre Nunes
78
Marta Beatriz dos Santos
79
Natali da Silva Quinas
80
Nathalia Alexandre Nunes
81
Neiva Romualdo da Silva
82
Noeli de Brito Freitas
83
Osvania Oliveira Amorim Bossoni
84
Pâmela dos Santos Batista
85
Patricia Paulina da Silva Santos
86
Rhayane Damasio da Silva
87
Rosana Bairros da Silva
88
Rosangela Ferreira dos Santos
89
Ruth Damares Victor Santana
90
Sarani Moreira Brasileiro de Oliveira
91
Simone Aparecida Ferreira
92
Solange Amancio Gomes
93
Solange Vieira da Luz Simão
94
Suely Felix Gonçalves
95
Suzi Demarchi Martins da Silva
96
Talia Zanetti Ferreira
97
Tamara Araujo Gaspar
98
Tamires dos Santos Sousa
99
Tatiane Messias de Andrade
100
Terezinha Silvia Alexandre de Matos
101
Thainá Fernanda Soares de Marães
102
Thaís de Matos Santos
103
Thaíza Bueno Borges
104
Thaynara Aparecida Rodrigues da Silva
105
Vania Cavalcanti da Silva

Nº do CPF
092.858.089-05
095.676.649-86
048.521.629-99
123.747.349-78
562.175.529-49
009.974.909-26
068.621.929-57
086.750.109-07
723,768.999-15
942.689.839-53
009.670.459-40
071.897.209-01
077.411.509-28
064.918.149-20
329.737.729-15
507.709.939-15
102.298.899-99
071.998.239-16
116.886.859-95
083.240.669-42

Estado do Paraná
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Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2021
GABARITO PRELIMINAR-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
1- C
11- D
2- E
12- B
3- E
13- A
4- D
14- B
5- A
15- E
6- A
16- A
7- E
17- E
8- A
18- D
9- A
19- D
10- A
20- E
GABARITO PRELIMINAR- TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM
1- B
11- C
2- B
12- C
3- A
13- A
4- C
14- C
5- D
15- C
6- E
16- D
7- A
17- E
8- A
18- A
9- C
19- A
10- C
20- D
GABARITO PRELIMINAR- MOTORISTA
1- C
11- C
2- E
12- E
3- C
13- B
4- A
14- A
5- A
15- A
6- B
16- B
7- C
17- E
8- B
18- C
9- A
19- B
10- D
20- C
RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS, COM SUA RESPECTIVA NOTA DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
SOMADA COM EXPERIÊNCIA EM ORDEM DECRESCENTE SEPARADOS POR CARGO:
CARGO :ENFERMEIRO
CANDIDATO
DATA DE NASCIMENTO
PONTUAÇÃO
1º Marilza Nunes da Silva
17/07/1976
60,00
2º Leone Regia Alves Verly
24/08/1984
15,00
3º Amanda de Freitas Rossi
23/02/1995
10,00
4º Larissa Rocha da Cunha
29/03/1995
Requisito mínimo
CARGO :FARMACÊUTICO
CANDIDATO
DATA DE NASCIMENTO
PONTUAÇÃO
1º Marília Tama Higashi
19/04/1985
70,00
2º Amanda Rodrigues Carpiné
15/12/1990
20,00
3º Daiane Karine Alves
16/09/1986
Requisito mínimo
CARGO :PSICÓLOGO
CANDIDATO
DATA DE NASCIMENTO
PONTUAÇÃO
1º Ana Carolina de Souza Alves
03/11/1990
50,00
2º Ana Cláudia Delfino Oliveira
22/06/1993
50,00
3º Andressa Caroline Frasson
11/01/1996
20,00
4º Declan Geska Fernandes
27/11/1994
10,00
5º Letícia Nascimento Vasques de Souza
03/05/1997
5,00
6º Tiáina Ziroldo Moreira
02/12/1991
Requisito mínimo
Observação: Primeiro Critério de desempate maior tempo de experiência em saúde pública.
CARGO :EDUCADOR FÍSICO
CANDIDATO
DATA DE NASCIMENTO
PONTUAÇÃO
1º Guilherme de Oliveira Jesus
16/10/1994
35,00
2º João Paulo Lima Marchetti
23/06/1995
25,00
3º Geovana Santos Garcia
20/08/1996
15,00
4º Daiane Moura Gomes
22/12/1986
Requisito mínimo
5º Larissa Thais dos Santos Rodrigues
17/09/1997
Requisito mínimo
Observação: Primeiro critério de desempate maior tempo de experiência em saúde pública (sem comprovação).
Segundo Critério de desempate número de filhos.

Nº do CPF
053.804.909-05
333.558.958-06
299.430.038-98
Sem CPF
793.264.639-15
723.701.009-53
035.757.429-01
054.426.519-07
084.174.949-36
100.570.259-40
029.822.769-09
051.522.029-99
738.032.869-72
041.281.379-36
054.121.069-60
Nº do CPF
041.261.389-19
097.038.489-07
073.742.709-41
033.474.629-98
584.846.559-20
Nº do CPF
039.913.829-38
961.660.299-34
793.268.549-49
081.296.849-26
086.833.629-73
Nº do CPF
103.715.709-56
022.042.039-47
058.024.499-77
073.751.309-81
107.481.949-75
050.610.979-80
107.440.599-41
096.615.159-30
103.618.449-80
084.330.859-13
100.855.629-71
088.713.769-51
292.123.178-63
059.443.199-92
091.473.759-73
453.971.138-59
072.239.579-56
046.904.079-32
034.373.439-71
102.922.369-64
073.795.669-03
084.224.899-45
073.821.279-23
087.596.359-59
106.011.739-88
101.364.709-20
011.711.489-84
090.107.929-43
020.824.359-38
037.795.089-07
122.045.589-07
059.201.889-01
033.362.039-96
046.165.139-45
039.913.849-81
072.823.749-02
070.281.799-66
011.963.999-80
793.262.939-04
055.546.049-51
440.709.258-05
135.181.369-25
018.018.359-18
226.105.628-10
354.735.888-40
123.893.639-38
089.287.419-80
034.554.479-02
060.815.569-13
084.330.819-26
101.802.559-67
091.671.799-24
064.469.689-30
093.281.109-47
052.984.889-94
086.419.689-03
085.717.859-88
124.361.249-57
588.191.939-49
793.259.559-20
087.828.789-27
051.261.499-70
961.033.379-68
052.110.309-66
051.495.149-42
073.902.569-40
063.721.089-17
682.301.929-87
857.768.409-10
126.501.239-31
070.287.039-08
332.344.808-18
083.885.329-36
220.539.758-30
051.496.849-45
052.017.669-35
098.669.969-13
095.630.149-52
102.812.739-10
109.612.469-60
051.052.679-90
822.635.669-53
031.363.799-77
118.813.169-98
072.028.879-75
128.204.349-83
033.111.570-01
054.951.529-13
053.787.059-83
102.234.739-90
080.709.559-10
053.338.729-96
039.287.179-38
023.539.489-01
040.211.719-08
110.813.549-84
070.390.309-85
098.590.189-60
070.443.979-48
267.493.308-94
461.087.968-98
118.775.419-66
073.470.359-70
089.405.149-04
066.271.509-80
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PORTARIA Nº. 065/2021
DESIGNA MARIA APARECIDA SANTIAGO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. DESIGNAR MARIA APARECIDA SANTIAGO, portadora da Cédula de Identidade RG. nº.
7.109.343-3 SSP/PR., ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada
na Secretaria de Administração e Fazenda, para responder pela Divisão de Finanças e Tesouraria,
sem ônus, a partir de 01 de Janeiro de 2021.
Art. 2°. Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 15 dias do mês de Fevereiro
do ano de 2021.
MISAEL ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal em exercício

