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IMPOSTO DE RENDA

PATO BRANCO

Acidente envolve 
viatura policial 

Uma colisão frontal na 
PR 281, em São João, en-
volveu um veículo da Po-
lícia Rodoviária Estadual 
de Chopinzinho. Um Fiat 
Palio Adventure, condu-
zido pelo policial Rodinei 
Valdir Kerchner, 48 anos, 
que tinha como passageiro 
o cabo Nelson Morozini, 
48, colidiu com um cami-
nhão Mercedes-Benz, de 
São João, dirigido por Al-
dair Zolet, 40. 

Os dois policiais so-
freram ferimentos leves e 
receberam atendimento 
médico em Dois Vizinhos. 
Neste mês aconteceram 
125 acidentes nas rodo-
vias estaduais da região, 
com 8 mortes e 111 feri-
dos. No ano são 479 aci-
dentes, com 29 mortes e 
417 feridos. 

 
Apreensão de maconha 
Policiais militares de 

Dois Vizinhos apreende-
ram um menor, de 17 anos, 
e um rapaz, de 24 anos, 
acusados de tráfico de dro-
gas. Na casa deles os PMs 
encontraram 50 gramas 

de maconha, uma balança 
de precisão e produtos de 
procedência duvidosa. Os 
dois foram encaminhados 
para a delegacia.

        
Polícia apreende armas 
Policiais militares re-

alizaram buscas em uma 
residência, em Planalto, 
onde localizaram uma es-
pingarda, calibre 36, uma 
espingarda de pressão, um 
simulacro de pistola e ma-
terial de recarga de car-
tuchos. No momento das 
buscas o dono da casa não 
estava no local, somente 
a sua esposa. As armas 
apreendidas foram entre-
gues para a Polícia Civil. 

 
Assalto em Beltrão  

Um homem invadiu uma 
empresa no bairro Pi-
nheirinho, em Francisco 
Beltrão, disse que estava 
armado e anunciou o as-
salto. No entanto, a pro-
prietária reagiu e entrou 
em luta corporal com o 
assaltante. Ele fugiu, mas 
roubou um telefone celu-
lar. Buscas foram feitas 
pela polícia, mas o autor 
não foi localizado. 

Por Niomar Pereira
Hoje é o último dia para entrega da 

Declaração do Imposto de Renda da 
Pessoa Física 2014 (ano-base 2013). 
Ontem, por exemplo, foi dia de apu-
ro nos escritórios de contabilidade. O 
sistema da Receita Federal não chegou 
a travar, mas devido ao congestiona-
mento, tornou o envio dos formulários 
muito mais demorado. 

Para piorar, pela manhã e até metade 
da tarde a conexão de internet de uma 
das operadoras ficou fora do ar. No Es-
critório Muralha, o contabilista Antônio 
Pedron conta que mantém a assinatura 
de três contas de internet, justamente 
para evitar imprevistos em um momen-
to como este. “Em uma pane geral na 
internet, temos que ir para outra cidade, 
porque se o escritório deixa de enviar a 
declaração, tem que arcar com a multa 
de 20%.” Segundo ele, o sistema estava 
mais lento do que no ano passado.

O chefe da Agência da Receita Fe-
deral de Francisco Beltrão, Oneide 
Parizotto, disse que o próprio sistema 
da Receita estava mais lento. Até as 
15h20 de terça-feira tinham sido en-
caminhadas 21.373.763 declarações 
em todo o país, com uma média de 
204.840 por hora, 3.411 por minuto 
e 56,90 por segundo. A expectativa é 
que esse recorde seja batido durante o 
dia de hoje. O prazo final para a entre-
ga vai até as 24 horas. 

No Paraná tinham sido enviadas 
1.345.366. A última atualização de 
Francisco Beltrão é de segunda-feira, 
quando já tinham sido enviadas 9 mil 

Da assessoria e JdeB - A Coordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresariais do Sudoeste do Paraná (Cacis-
par) realizou na segunda-feira, 28, em Francisco Beltrão, 

a 15ª reunião ordinária do conselho de administração 
da gestão 2012/2014. A reunião contou com a presença 

dos presidentes e diretores das associações comerciais e 
empresariais do Sudoeste do Paraná. O presidente Lin-

dones Colferai coordenou o encontro. Entre os diversos 
assuntos discutidos, a pauta abordou a implantação do 

cartão Útil Card, eleições das associações comerciais e 
Cacispar, treinamentos do SPC – Região Sudoeste, entre 

outros assuntos. O presidente Tarcízio Sartori e a secretá-
ria executiva Andressa Stamm, da Associação Comercial 

e Empresarial de Dionísio Cerqueira (SC), Barracão e 
Bom Jesus do Sul, apresentaram o cartão Útil Card. O 

objetivo de adotar o sistema é facilitar a relação comer-
cial existente entre funcionários e o comércio, através da 
informatização de convênios, utilizando cartões magnéti-
cos personalizados, proporcionando uma eficiente gestão 

de benefícios ao setor de RH e financeiro das empresas.  
Também durante a reunião, foi abordada a realização 
das eleições das associações comerciais, que seguem 
a regra de ocorrerem nos anos pares, de acordo com 

as normas da Federação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Paraná (Faciap). A orientação é que as 

eleições ocorram durante o mês de abril, no máximo 
até o mês de maio. O modelo do estatuto está disponí-

vel no site da Cacispar (www.cacispar.org.br).

Treinamento e convenção
Nos dias 14 e 15 de maio, a Cacispar realizará um 

treinamento sobre o Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC), que acontecerá em Francisco Beltrão, no auditó-
rio da Cacispar. E em julho, no dia 17, ficou confirmada 
a realização da 12ª Convenção da Cacispar, também em 

Beltrão. 

Cacispar discute eleições e 
implantação do Útil Card

Congestionamento e pane na internet 
dificultam trabalho em escritórios 
Até as 15h20 dessa terça-feira tinham sido encaminhadas 21.373.763 

declarações em todo o país, com uma média de 204.840 por hora.

O mecânico Gilberto Furlaneto tirou a tarde de ontem para 
encaminhar a sua Declaração de Imposto de Renda. Ele foi 

atendido pelo contabilista Édio Santi, do Escritório Muralha.  
declarações, de um total esperado de 
11 mil.

Contribuintes com problemas
Os profissionais de contabilidade 

reclamam da falta de organização dos 
contribuintes, que chegam em cima 
da hora e com documentos faltando. 
Alternativa, neste caso, para quem 
não tem toda documentação, é envio 
de declaração incompleta. Depois é 
possível fazer uma declaração retifi-
cadora, corrigindo os erros. 

Se não conseguir entregar a declara-

ção, o contribuinte terá que pagar a mul-
ta por atraso, que tem o valor mínimo de 
R$ 165,74, e máximo de 20% sobre o 
imposto devido, mais juros de mora de 
1% ao mês. Está obrigado a declarar em 
2014 quem recebeu rendimentos tribu-
táveis (no ano de 2013) cuja soma foi 
superior a R$ 25.661,70. Na atividade 
rural, está “obrigado a declarar” quem 
obteve receita bruta em valor superior 
a R$ 128.308,50 (em 2013); quem rece-
beu rendimento isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40 mil.

JdeB - Quatro médicos 
auditores do Ministério da 
Educação e do Conselho 
Nacional de Saúde inicia-
ram na manhã de ontem a 
avaliação da estrutura dos 
municípios de Pato Bran-
co e Coronel Vivida para 
o recebimento do curso de 
Medicina. Esta já é a ter-
ceira das quatro etapas do 
processo imposto pelo Mi-
nistério da Educação para a 
liberação do curso.

Os auditores estiveram 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – SEJU
CPL/ SEJU

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 001/2014
Protocolo N° 13.003.475-6 anexado ao 13.079.585-4

Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação 
de solução composta por: execução de serviço especializado, equi-
pamentos (hardware/firmware), software de gerenciamento, contro-
le e monitoramento de pessoas e fornecimento de dispositivos de 
rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento, 
comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência, 
treinamento e suporte técnico, respeitadas as especificações técni-
cas, quantidades, condições de fornecimento e acordo de níveis de 
serviço.

DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 
09 horas e 30 minutos  de 23 de maio de 2014.
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas e 30 minutos  de 23 de 
maio de 2014.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE 
CAMPOS – 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-915 
– CURITIBA- PR.
O edital está disponível nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.com.
br, www.compraspr.pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br – Licitações.

AVISOS DE LICITAÇÃO COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CONVITE COPEL DIS SAD Nº 140007

OBJETO: Contratação de serviços de recepção, registro e encaminhamento de solici-
tações de serviços e de reclamações, a impressão de documentos relacionados aos 
serviços e a prestação de informações e de orientações para os consumidores da baixa 
tensão da COPEL DIS no município de  Boa Esperança do Iguaçu - PR, utilizando os 
recursos disponíveis no sistema “COPEL com Você”, sob regime de empreitada por 
preço global. Lote Único. Preço máximo global admitido para os 12 (doze) meses de 
prestação dos serviços é de R$ 9.283,92 (nove mil, duzentos e oitenta e três reais e 
noventa e dois centavos). Abertura das Propostas de Preços: às 15h00 do dia 20 de 
maio de 2014, na sala de Licitação da Divisão Administrativa Oeste - VADOES, à rua 
Vitória, n°  105, Cascavel - PR. Entrega dos envelopes: até 01:00 (uma) hora antes do 
horário previsto para abertura dos envelopes de Proposta de Preço, ou seja, até às 
14:00 horas. Retirada das instruções do CONVITE: download no site www.copel.com/
licitacoes. Informações: telefone (45) 3220-2090 ou e-mail licita.cascavel@copel.com.

CONVITE COPEL DIS SAD Nº 140008
OBJETO: Contratação de serviços de recepção, registro e encaminhamento de so-
licitações de serviços e de reclamações, a impressão de documentos relacionados 
aos serviços e a prestação de informações e de orientações para os consumidores da 
baixa tensão da COPEL DIS no município de  Cruzeiro do Iguaçu - PR, utilizando os 
recursos disponíveis no sistema “COPEL com Você”, sob regime de empreitada por 
preço global. Lote Único. Preço máximo global admitido para os 12 (doze) meses de 
prestação dos serviços é de R$ 9.283,92 (nove mil, duzentos e oitenta e três reais e 
noventa e dois centavos). Abertura das Propostas de Preços: às 15h00 do dia 21 de 
maio de 2014, na sala de Licitação da Divisão Administrativa Oeste - VADOES, à rua 
Vitória, n°  105, Cascavel - PR. Entrega dos envelopes: até 01:00 (uma) hora antes do 
horário previsto para abertura dos envelopes de Proposta de Preço, ou seja, até às 
14:00 horas. Retirada das instruções do CONVITE: download no site www.copel.com/
licitacoes. Informações: telefone (45) 3220-2090 ou e-mail licita.cascavel@copel.com.

Auditores do MEC e CNS avaliam estrutura
 para abertura do curso de Medicina

reunidos no gabinete do 
prefeito Augustinho Zucchi 
(PDT) com diversos repre-
sentantes do setor de saúde 

do município como a 7ª Re-
gional de Saúde, Conselho 
Regional de Medicina, os 
hospitais São Lucas e Poli-
clínica Pato Branco, o Samu, 
o Conselho Municipal de 
Saúde, além de secretários 
municipais e vereadores.

Após a apresentação da 
estrutura de Pato Branco 
através de um vídeo, em seu 
discurso Zucchi disse estar 
confiante, mas garantiu aos 
avaliadores que o municí-
pio fará todas as alterações 
que forem solicitadas para 
que o curso de medicina se 
torne uma realidade. 

Segundo o auditor do 
MEC, Jairo José Caovilla, 
a primeira impressão na 
manhã de ontem foi positi-
va. “O que eu quero deixar 
registrado é que nós já co-
meçamos muito bem esta 
visita. Eu já visitei todos os 
estados do país, mas aqui eu 
vi que o projeto não é só um 
projeto da faculdade, não é 
só um projeto do município. 

É da comunidade regional. 
Acho muito louvável por-
que não está se olhando a 
reserva de mercado, como 
muitas vezes se faz, mas 
sim a necessidade da popu-
lação. A relevância social é 
o mais importante”, desta-
cou Caovilla.

Segundo a auditora do 
Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), Vânia Lú-
cia Leite, o relatório deve 
ser concluído no prazo de 
uma semana e apresentado 
no plenário do CNS para 
aprovação, assim como no 
MEC.

“Esta é mais uma etapa 
que o município está aten-
dendo com relação à es-
trutura física para abrigar 
o curso de Medicina. Para 
a instituição (Fadep) que 
estará se inserindo na pró-
xima etapa é fundamental 
conhecer os passos e perce-
ber a visão destes avaliado-
res que estão vindo. Temos 
que fazer a nossa parte, 
e um exemplo disso foi a 
presença maciça de toda a 
sociedade representativa 
do segmento de saúde aqui 
na manhã de hoje, demons-
trando todo o apoio para 
que o curso de medicina 
venha para Pato Branco”, 
pontuou o diretor da Fadep, 
Eliseu Bertelli.

Caovilla ressaltou que o 
resultado da vistoria reali-
zada em Pato Branco deve 
ser conhecido em edital jun-
to com o das outras 49 audi-
torias realizadas em outros 
municípios. 

A comitiva do MEC e CNS foi recebida na Prefeitura de 
Pato Branco para uma coletiva à imprensa.

Esta foi a terceira 
vistoria realizada 
por auditores do 

governo. 


