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HÁ 36 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Campanha Maio Amarelo incentiva 
um trânsito mais seguro

Durante o mês de maio, o Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco (Depatran) 
programou palestras, blitz educativas, panfletagens e outras ações a fim de conscientizar a 
população sobre a necessidade de seguir as regras de trânsito para evitar acidentes. PÁG. 4

SERÁ QUE 
É HORA DE 
RENEGOCIAR 
DÍVIDAS?
Em momento delicado 
no cenário econômico, 
especialista responde essa e 
outras perguntas recorrentes 
sobre dinheiro, empréstimos e 
investimentos. PÁG. 9

SEDU JÁ LIBEROU CERCA DE R$ 600 MILHÕES PARA 
OBRAS NESTE ANO, AFIRMA ZUCCHI

O ex-prefeito de Pato Branco e agora secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Paraná 
(Sedu), Augustinho Zucchi (Podemos), revelou como vem realizando o trabalho a frente da Secretaria, 

sobre os projetos que recebe dos municípios e os recursos disponíveis para obras. PÁG. 2

POLÍTICA

REGIONAL

GERAL

SEGURANÇA

Câmara contrata 
empresa para 
projeto de 
energia solar PÁG. 3

Mangueirinha 
realiza cadastro 
de agricultores 
para 
fornecimento 
de alimentos PÁG. 5

Previsão de frio 
atípico com 
chuva congelada 
na próxima 
semana PÁG. 6

Polícia apreende 
9 kg de 
maconha PÁG. 14
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Assessoria
Por indicação do Par-

tido Social Democrático 
(PSD), a deputada federal 

Leandre Dal Ponte é titular 
da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, uma das mais 

importantes da Câmara dos 
Deputados.

É na Comissão de Orça-
mento que são examinados 

e emitidos pareceres sobre 
as contas apresentadas anu-
almente pelo Presidente da 
República. Também analisa-
dos planos e programas na-
cionais, regionais e setoriais 
previstos na Constituição. 
Além de exercer o acompa-
nhamento e a fiscalização 
orçamentária do Congresso 
Nacional.

Esse projeto, que tam-
bém precisa ser aprovado 
pelos parlamentares, define 
as prioridades que irão nor-
tear o Orçamento da União. 
A LDO é apresentada e vo-
tada no início do ano. E o 

Orçamento da União Nes-
te ano de 2022, um dos 
trabalhos fundamentais da 
comissão será debater e 
elaborar a Lei de Orçamen-
tária Anual para o próximo 
ano (LOA 2023), também 
conhecido como Orça-
mento da União. O gover-
no federal envia, todos 
os anos, ao Congresso o 
projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO). 
(LOA), geralmente no se-
gundo semestre.

É importante desta-
car que, no Plano de Metas 
para 2023, da LDO, a pri-

meira infância é a primei-
ra meta. Executar a agen-
da transversal da primeira 
infância. E esta é uma luta 
nossa. Então, já é uma vitó-
ria ter vindo do Executivo a 
indicação

“No Plano de Metas 
para 2023, da LDO, a pri-
meira infância é meta prio-
ritária. E essa é uma luta 
nossa. Então, é uma grande 
vitória ter vindo do Execu-
tivo a indicação para exe-
cutar a agenda transver-
sal da primeira infância, 
como prioridade”, avalia a 
deputada.

Leandre é indicada pelo PSD para Comissão de Orçamento da Câmara

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Em entrevista ao Diário 
do Sudoeste, o ex-prefeito 
de Pato Branco e agora se-
cretário de Estado do Desen-
volvimento Urbano e Obras 
Públicas do Paraná (Sedu), 
Augustinho Zucchi (Pode-
mos), contou como vem re-
alizando o trabalho a frente 
da Secretaria, sobre os pro-
jetos que recebe dos muni-
cípios e os recursos disponí-
veis para obras.

Zucchi explicou que a 
escolha feita pelo governa-
dor Ratinho Junior (PSD), 
para que ele assumisse a 
Sedu, não foi uma decisão 
por partido político, mas 
sim um convite pessoal 
baseado na sua experiên-
cia como prefeito e como 
deputado. “Porque a Sedu 
trabalha com intensidade 
junto aos municípios, com 
seus projetos de desenvol-
vimento. Estamos dando 
continuidade ao trabalho 
que vinha sendo realiza-
do pelo secretário Ortega, 
mas o governador me pe-
diu para dar agilidade aos 
projetos até o calendário 
eleitoral”.

O secretário revelou 
que, de janeiro até o mo-
mento, a Sedu já fez a libe-
ração de cerca de R$ 600 
milhões para todos os muni-
cípios do Paraná. “São obras 
extremamente importan-
tes, desde asfalto nas cida-
des até parques industriais, 
várias obras no setor urba-
no na Saúde, na Educação, 
na Infraestrutura. Uma mo-
vimentação muito intensa, 
e temos trabalhado com to-
dos os municípios do Para-
ná, conforme determinação 
do governador, sem nenhu-
ma exceção”, enfatizou.

Zucchi contou que ain-

da, na Sedu, há demandas 
do estado que o governador 
está dando prioridade, como 
é o caso da Ferroeste. “Tem 
relação com a Sedu, porque 
a coordenação da Ferroes-
te está na Secretaria de Pla-
nejamento, mas tem vincu-
lação com a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
também”.

Saneamento
Outra demanda apon-

tada por ele é o Marco Re-
gulatório do Saneamento. 
“Temos hoje no Estado 148 
municípios que não têm tra-
tamento de esgoto, nem co-
leta. Até 2033 tem que ter 
no mínimo 100% de água 
tratada e potável, e mínimo 
de 90% de coleta e trata-
mento de esgoto. Esses 148 
municípios do Paraná re-
presentam 6,5% da popula-
ção que não tem nada des-
se tipo de tratamento. Não 
tem nenhuma empresa pri-
vada que tenha interesse de 
fazer esse tipo de trabalho, 
então o Estado tem que fa-
zer. Há poucos dias o pesso-
al do Ministério da Econo-
mia se reuniu conosco, no 
Palácio Iguaçu, junto com 
o governador, e o nosso es-
tado está na frente neste 
trabalho. Fizemos uma as-
sembleia com os prefeitos 
do Paraná, recebemos de-
les autorização para que 
a Sanepar possa atuar na     
coordenação”.

Em síntese, contou Zuc-
chi, a Sedu tem atuação em 
todas as obras importantes 
e estruturantes do Estado. 
“É a secretaria onde se faz 
o asfalto, a escola, a creche, 
o posto de saúde, o par-
que industrial, a ilumina-
ção de led. Tudo passa por 
esse planejamento estraté-
gico. A equipe da Secreta-
ria, dentro do Paranacida-

de, é extremamente técnica 
e competente. Desde a épo-
ca em que o governador foi 
secretário de Desenvolvi-
mento Urbano estabeleceu 
que as obras urbanas de-
vem obedecer um plane-
jamento urbano, para que 
tenhamos cidades planeja-
das e o recurso seja sempre 
bem aplicado. E é isso que a 
gente tem feito”, frisou.

Período eleitoral
Zucchi explicou que os 

convênios são assinados 
mesmo com a aproximação 
do período eleitoral. Mas 
que pela legislação, o pro-
blema é o pagamento. “Não 
podemos pagar no perío-
do eleitoral nenhuma obra 
que não tenha tido a primei-
ra medição até 2 de julho. 
Este é um fator limitante, 
mas a Secretaria tem um or-
çamento grande e procura-
mos atender os municípios 
de acordo com os projetos”.

Recursos
Porém, segundo Zuc-

chi, uma coisa precisa ficar 
clara, a Sedu não libera re-
curso sem os projetos es-
tarem devidamente regula-
rizado. “Não tem como ser 
diferente, temos o Tribunal 
de Contas, o BIRD que apor-
ta recursos para a Sedu, te-
mos conselhos de fiscaliza-
ção, a PGE, o corpo jurídico. 
Não há como liberar recur-
sos se o projeto não estiver 
devidamente legalizado, 
com todas as prorrogativas 
exigidas pela lei cumpridas. 
Hoje, ainda, diferente do 
que antes, há o portal dos 
municípios onde é possível 
ver como está o projeto, o 
que está faltando, se tem 
certidão, se tem documen-
tos, correção do projeto, or-
çamento. Especialmente se 
tem máquinas, equipamen-

tos e obras físicas, assim 
que a prefeitura coloca no 
portal, na mesma hora nos-
sa equipe recebe na Sedu, 
em Curitiba, e a análise 
dos projetos é criteriosa. 
Temos esse controle. Não 
tem como dizer que o mu-
nicípio mandou o projeto, 
caso não tenha mandado. 
Porque se mandou estará 
ali, todo mundo pode ver. 
Porém, cada município 
escolhe as suas priorida-
des, e dentro dessas prio-
ridades é que há a libera-
ção. Não há um município 
que apresentou priorida-
de e projeto que não 
tenha sido atendido, e 
os convênios ainda se-
rão assinados. Quere-
mos até 15 de junho 
fazer a assinatura dos 
convênios dos proje-
tos que forem aprova-
dos no nosso Estado”.

Pato Branco
Em relação a Pato 

Branco, Zucchi contou que 
tem uma prioridade que já 
foi explicitada pelo prefeito 
Robson Cantu (PSD) que é 
a continuidade do aeropor-
to. “No meu entendimen-
to é algo fundamental. O 
projeto está sendo discu-
tido na Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e 
Logística. Tenho ajudado, 
falado com o governador, 
com o secretário de In-
fraestrutura, com o chefe 
da Casa Civil, procurando 
ajudar em tudo que pode-
mos, e se for preciso, por 
parte da Sedu, também 
vamos ajudar. Porque é 
um projeto extremamen-
te importante. Deve ter 
continuidade, precisamos 
concretizar o aeroporto 
para o futuro de toda a re-
gião, não só de Pato Bran-
co”, completou.

Zucchi destaca que Sedu já liberou cerca de 
R$ 600 milhões para obras, neste ano

ARQUIVO/DIVULGAÇÃO

Zucchi frisou que a Sedu 
tem atuação em todas as 

obras importantes e 
estruturantes do Estado

tos e obras físicas, assim 
que a prefeitura coloca no 
portal, na mesma hora nos-
sa equipe recebe na Sedu, 
em Curitiba, e a análise 
dos projetos é criteriosa. 
Temos esse controle. Não 
tem como dizer que o mu-
nicípio mandou o projeto, 
caso não tenha mandado. 
Porque se mandou estará 
ali, todo mundo pode ver. 
Porém, cada município 
escolhe as suas priorida-
des, e dentro dessas prio-
ridades é que há a libera-
ção. Não há um município 
que apresentou priorida-
de e projeto que não 
tenha sido atendido, e 
os convênios ainda se-

fazer a assinatura dos 
convênios dos proje-
tos que forem aprova-

Em relação a Pato 
Branco, Zucchi contou que 
tem uma prioridade que já 
foi explicitada pelo prefeito 
Robson Cantu (PSD) que é 
a continuidade do aeropor-
to. “No meu entendimen-
to é algo fundamental. O 
projeto está sendo discu-
tido na Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura e 
Logística. Tenho ajudado, 
falado com o governador, 
com o secretário de In-
fraestrutura, com o chefe 
da Casa Civil, procurando 
ajudar em tudo que pode-
mos, e se for preciso, por 
parte da Sedu, também 
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Alep
O Tribunal de Contas 

da União (TCU) questionou 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral e a Polícia Militar do Pa-
raná se houve solicitação 
por parte do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
(DNIT) ou do Departamen-
to de Estradas de Rodagem 
(DER) para que fosse pro-
videnciado o policiamento 
nas praças de pedágio e ou-
tras estruturas relacionadas 
à concessão.

Os questionamentos 
constam em ofícios encami-
nhados nesta semana pela 
diretora da secretaria de 
Fiscalização de Infraestru-
tura Rodoviária e de Avia-
ção Civil do TCU, Laura Avi-
la Berlinck.

Segundo Laura, as ins-
peções realizadas pelo TCU 
identificaram “que várias 
edificações, tais como pra-
ças de pedágio, balanças 
de pesagem e serviços de 
atendimento a usuários, 
estão abandonadas e foram 

depredadas”.
O deputado Luiz Clau-

dio Romanelli (PSD) co-
menta que a preocupação 
do TCU é a mesma da Fren-
te Parlamentar sobre o Pe-
dágio. “Precisamos de solu-
ções imediatas para evitar 
novos acidentes e a conti-
nuidade de danos ao patri-
mônio público”, disse.

Dano
O ofício do órgão de 

controle federal também 
alerta para o risco de aci-
dentes nas praças de pedá-
gio por falta de iluminação. 
Na semana passada, o TCU 
cobrou providências e res-
postas do DNIT e da ANTT 
sobre o abandono das estru-
turas e a falta de segurança 
nas edificações.

O deputado Romanelli 
reforça que o Instituto Bra-
sil de Transportes (IBT) en-
trou com uma ação na Jus-
tiça Federal solicitando 
providências urgentes em 
relação às praças de pedá-

gio desativadas nas rodo-
vias federais. A ação pede a 
sinalização e iluminação dos 
locais ou a derrubada das 
estruturas da rodovia.

O TCU aponta ainda que 
há risco de as depredações 
se agravarem caso não haja 
vigilância nos locais. “Consi-
derando que ainda há prazo 
incerto entre o presente mo-
mento e a licitação de todos 
os lotes da Concessão PR 
Vias, bem como a assunção 
dos trechos por parte das 
novas concessionárias, perí-
odo nesse em que as depre-
dações das edificações po-
dem se agravar, se elas não 
estiverem sob vigilância”,

DER
O Tribunal de Contas da 

União também encaminhou 
questionamentos ao DER 
para esclarecer informações 
sobre quais medidas estão 
sendo tomadas a respeito da 
gestão patrimonial dos pré-
dios e sobre os contatos dos 
serviços operacionais.

TCU questiona sobre falta de vigilância 
nas praças de pedágio

Assessoria
Com base na Lei nº 

5.870, de autoria do ve-
reador Januário Koslinski 
(PSDB), que entrou em vi-
gor no dia 4 de janeiro de 
2022 e dispõe sobre a im-
plantação do uso de ener-
gia solar em bens, logradou-
ros públicos e sinalização 
semafórica no Município 
de Pato Branco, o Legislati-
vo de Pato Branco contratou 
uma empresa de engenha-
ria especializada em ener-
gia solar, projetos, consul-
torias e sistema comercial, 
para prestação de serviço, a 
fim de elaborar projeto bá-
sico e executivo de energia 
solar fotovoltaica para suas 
dependências.

De acordo com a Lei, 
os editais de licitação para 
obras de construção ou re-
forma dos bens públicos, 
trarão expressamente a 
obrigatoriedade da instala-
ção de sistema de energia 
solar para a geração de ilu-

minação dos ambientes, fi-
cando desobrigados apenas 
aqueles em que um profis-
sional, por meio de estu-
do, apresentar inviabilida-
de técnica.

Implantação
Assim, na tarde de quin-

ta-feira (12), o presidente da 
Casa de Leis, vereador Clau-
demir Zanco (PL), junto com 
o vereador, Eduardo Albani 
Dala Costa (MDB); o técnico 
legislativo, Ronaldo Roldão; 
o assessor jurídico, José Re-
nato Rosário; e assessores 
parlamentares dos demais 
vereadores, receberam os 
representantes da Elektrum 
Corp Ltda.

Esta empresa, represen-
tada pelo gerente comer-
cial, Ricardo Inácio, e os en-
genheiros, Lucas Ferreira 
de Oliveira e Hugo Gabriel 
Ferreira, será responsável 
pela elaboração do proje-
to de energia solar foto-
voltaica para a Câmara de 

Pato Branco. Na oportuni-
dade foi feita uma apresen-
tação do processo e reali-
zada uma vistoria do local, 
para que possam dar início 
à primeira etapa do estudo 
de implantação.

Projeto
O projeto será dividi-

do em seis etapas: 1) Estu-
do de viabilidade e estudo 
preliminar; 2) Anteprojeto 
– concepção, representação 
e desenvolvimento das in-
formações e soluções técni-
cas iniciais de detalhamento 
dos projetos e seus elemen-
tos, instalações e compo-
nentes; 3) Projeto Executivo 
–  concepção e representa-
ção final das informações 
técnicas dos projetos e de 
seus elementos, instalações 
e componentes, completas, 
definitivas, necessárias e su-
ficientes à execução dos ser-
viços de obra correspon-
dentes; 4) Projeto Básico e 
aprovações – finalização da 

compatibilização dos proje-
tos executivos e do detalha-
mento das definições cons-
trutivas que envolvem o 
conjunto de desenhos, me-
moriais, memórias de cál-
culo e demais informações 
técnicas das especialidades 
totalmente compatibiliza-
das, bem como aprovadas, 
com base nas exigências le-
gais, junto aos órgãos e au-
toridades competentes; 5) 
Acompanhamento, orien-
tação, fiscalização e rece-
bimento da execução; e 6) 
Entrega de projeto “como 
construído” (as built).

Durante o diagnóstico, 
será definido, por exemplo, 
a quantidade de placas ne-
cessárias, local a serem ins-
taladas para melhor rendi-
mento, qual a potência ideal, 

tempo de retorno do investi-
mento em economia gerada, 
entre outros.

Prazo
De acordo com o crono-

grama definido em contra-
to, a empresa tem um pra-
zo de 90 dias para a entrega 
das quatro primeiras etapas, 
sendo que, as duas últimas 
dependem do cronograma 
físico-financeiro da execu-
ção, que será realizada em 
etapa posterior, após nova 
licitação para contratação 
de outra empresa, que fará 
a instalação do sistema.

Economia de 
energia

Nos últimos 12 meses, 
o total de energia consu-

mido pela Câmara foi de 
41.943 kW, ao custo de R$ 
40.961,13. Segundo o pre-
sidente do Legislativo, a 
perspectiva é que o retorno 
do investimento financeiro 
se dê em poucos anos.

Ele salientou a impor-
tância do Poder Legisla-
tivo manter práticas de 
sustentabilidade. “É um in-
vestimento muito vantajo-
so, pois vai gerar energia 
limpa, preservando o am-
biente e reduzindo os cus-
tos. Além disso, a medida 
contribui para a valoriza-
ção do bem público, uma 
vez que o prédio passará a 
ser auto suficiente em ener-
gia, contribuindo para a 
economia da Casa para as 
próximas décadas”, afirmou 
Zanco.

Câmara contrata 
empresa para 

elaboração de projeto 
de energia solar

Sistema pretende garantir autossuficiência energética ao 
Poder Legislativo de Pato Branco

Vereadores e assessores parlamentares 
reuniram-se com representantes da empresa 
na tarde de quinta-feira (12)

ASSeSSoriA/CMPB
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Aline Vezoli
redacao@diariodosudoeste.com.br

Mais uma ação de imu-
nização contra o vírus da 
influenza acontecerá no 
próximo sábado (14). A 
campanha está sendo reali-
zada pela Prefeitura de Pato 
Branco, através da Secreta-
ria de Saúde, para os grupos 
prioritários.

Com o objetivo de au-
mentar a cobertura vaci-
nal no município, mais um 
Dia D de vacinação acon-
tecerá neste sábado (14), 
das 9h às 16h, na praça 
Presidente Vargas. Entre 
os grupos prioritários, as 
crianças entre seis meses 
e 4 anos, 11 meses e 29 
dias também receberão a 
dose de imunizante contra 
o sarampo.

A coordenadora do Pro-
grama de Imunização, Ema-
noeli Stein, afirma que exis-
tem 23.540 pessoas para 

receber o imunizante contra 
a gripe nos grupos prioritá-
rios. Já o imunizante contra 
o sarampo deve ser aplicado 
em 5.357 crianças.

A meta do município é 
vacinar 90% do público-al-
vo, já que as estações de ou-
tono e inverno são mais pro-
pensas ao aparecimento de 
vírus que acometem o siste-
ma respiratório.

Grupos prioritários
As vacinas estão dispo-

níveis apenas para os gru-
pos prioritários. No caso 
do imunizante contra a in-
fluenza, os grupos prioritá-
rios são:  puérperas, gestan-
tes, professores de escolas 
públicas e privadas, crian-
ças entre seis meses e 4 
anos, 11 meses e 29 dias, 
trabalhadores da saúde, 
caminhoneiros e motoris-
tas, pessoas com doenças 
crônicas, pessoas com de-
ficiência permanente, tra-

balhadores das forças de 
segurança e salvamento, 
funcionários do sistema 
prisional, PPL e jovens em 
medida socioeducativas. Já 
a vacina contra o sarampo 
está disponível apenas para 
crianças entre 4 anos, 11 
meses e 29 dias.

Campanha de 
vacinação

As pessoas que não pu-
derem comparecer no Dia D 
de vacinação podem se diri-
gir até a Unidade Básica de 
Saúde ou no Posto de Saú-
de Central, onde a campa-
nha acontece até o dia 3 de 
junho.

Para tomar a vacina são 
necessários os documentos 
pessoais com foto, carteira 
de vacinação e documentos 
que comprovem a condição 
que os enquadra nos grupos 
prioritários. Os documentos 
também são necessários no 
Dia D de vacinação.

Pato Branco realiza dia D de vacinação 
na praça Presidente Vargas

Aline Vezoli
redacao@diariodosudoeste.com.br

Após dois anos de pan-
demia e encontros online, a 
campanha Maio Amarelo re-
toma as ações presenciais 
com o tema “Juntos salva-
mos vidas”. O objetivo é cha-
mar a atenção de motoristas 
e pedestres quanto ao com-
portamento no trânsito a 
fim de diminuir os acidentes, 
principalmente aqueles que 
deixam sequelas e óbitos.

De acordo com a co-
ordenadora de educação 
para o trânsito do Departa-
mento de Trânsito de Pato 
Branco (Depatran), Marine-
te da Luz Pereira Teixeira, 
a meta é que haja uma re-
dução de 50% nos acidentes 
de trânsito até 2030, como 
estabelece a Segunda Déca-
da de Ações para a Seguran-
ça no Trânsito que ocorre 
de 2021 à 2030, estipula-
da pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Após dois anos sem a 
campanha presencial onde, 
neste período, a coordena-
dora destaca a diminuição 
dos acidentes, a retomada 

do cotidiano da população 
sem restrições já provocou 
o aumento das ocorrências.

“Por conta dos comér-
cios fechados, os acidentes 
sofreram uma diminuição 
e, atualmente, com o retor-
no das atividades, os aciden-
tes aumentaram novamen-
te”, comenta.

A abertura da campanha 
aconteceu no dia 29 de abril, 
em reunião no Ciretran, 
onde estiveram presentes re-
presentantes dos órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsi-
to, PM, PRF, PRE, SAMU, saú-
de, autoescolas, sindicados, 
empresas públicas e priva-
das e sociedade em geral.

Ao longo do mês estão 
programadas panfletagens, 
palestras, elaboração de ví-
deos, blitz educativas, pas-
seios ciclísticos e abordagens 
para conscientizar a popula-
ção. Algumas dessas progra-
mações devem ser realiza-
das em empresas e escolas, 
de acordo com o Depatran.

Registro de 
acidentes

Em sessão ordinária da 

Câmara Municipal de Pato 
Branco realizada em 9 de 
maio de 2022, o diretor do 
Departamento de Trânsi-
to de Pato Branco, Roberti-
nho da Luz Dolenga, comen-
tou que o município registra 
média de três acidentes por 
dia. “Isso nos preocupa bas-
tante, por conta disso todas 
as ações do Depatran são di-
recionadas no sentido de es-
truturar a logística de trân-
sito em relação a diminuição 
de acidentes”.

Os dados do SAMU 
apontam que, entre os me-
ses de janeiro e abril de 
2022, foram atendidas 
106 vítimas de acidentes 
de trânsito em área urba-
na. Desse total, sete estavam 
em estado grave. Os atrope-
lamentos somaram 11 víti-
mas nesses quatro meses, 
enquanto os acidentes en-
volvendo motos somaram 
56 vítimas.

Em 2021, de acordo 
com informações do 3° Ba-
talhão de Polícia Militar, 
Pato Branco registrou 981 
acidentes, com 1.986 pesso-
as envolvidas. Desse núme-
ro, 1.678 saíram ilesas do 

acidente, enquanto 261 so-
freram ferimentos, 2 pesso-
as vieram a óbito posterior-
mente, 1 faleceu no local e 
44 vítimas não forneceram 
informações.

Ainda de acordo com o 
diretor do Depatran em ses-
são da Câmara Municipal, o 
crescimento do município é 
uma das causas do aumento 
de acidentes.

“A média de aumento 
da população é de 1.6 ao 
ano, enquanto o aumento 

da frota circulante é de 3.2 
ao ano. Isso significa que se 
temos problemas no trân-
sito, a situação deve piorar 
se forem adotas medidas 
duras e ousadas para não 
termos maiores problemas             
futuramente”.

Outro ponto citado por 
Dolenga na ocasião é que 
até 2030 o município deve 
somar 90 veículos para 
cada grupo de 100 habitan-
tes, “isso significa que tere-
mos quase um veículo por 

habitante. Hoje temos 75 
veículos para cada grupo de 
100”, conclui.

O diretor aproveitou a 
sessão também para desta-
car que “a conduta e o com-
portamento devem ocorrer 
todos os dias, o motorista 
deve estar ciente que pode 
contribuir para o trânsi-
to, no entanto, no mês de 
maio chamamos uma aten-
ção maior para essa questão 
que traz prejuízo par ao mu-
nicípio e todo o país”.

Ações sobre a campanha Maio Amarelo 
são realizadas em Pato Branco

Órgãos envolvidos na campanha realizam blitz educativas de conscientização

divulgação
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Prefeitura de 
Mangueirinha realiza 
chamamento para 
alimentação de escolas 
municipais
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Prefeitura de Mangueirinha abriu o cha-
mamento público n° 001/2022 com o objetivo 
de credenciar produtores para adquirir alimentos 
oriundos da Agricultura Familiar para atender o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), desti-
nados à alimentação de alunos das escolas munici-
pais, centros educacionais infantis e outras entida-
des do município.

De acordo com o edital, a Portaria N° 168, de 5 
de abril de 2022, estabelece o valor de R$ 120 mil 
para a aquisição de produtos para este fim, sendo 
que cada produtor não pode disponibilizar mais de 
R$ 12 mil em produtos.

O credenciamento dos fornecedores, agriculto-
res individuais, deve ser realizado até o dia 23 de 
maio, no setor de merenda escolar, localizado na rua 
Getúlio Vargas, em anexo ao Parque de Exposições, 
das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Os alimentos e quantidades necessários cons-
tam no edital disponibilizado no site da prefeitura e 
serão adquiridos conforme a demanda, necessidade 
e aceitação dos alunos.

Poderão participar do chamamento os agricul-
tores familiares com declaração de aptidão ao Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (DAP Física).

Os interessados devem apresentar os documen-
tos pessoais, extrato da DAP Física, relação de pro-
dutos e quantidades que deseja fornecer e declara-
ção de que os produtos são de produção própria.

Assessoria
A Prefeitura de Dois Vizinhos, atra-

vés da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Científico, Tecnológico e de 
Turismo, da Agência do Trabalhador e 
em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), dispo-
nibiliza mais de 160 vagas em cursos de 
diversas áreas profissionais.

O município está disponibilizando 
oito cursos profissionalizantes, sendo que 
um dele está com andamento e, atualmen-
te, conta com oito vagas disponíveis.

“Esta proposta foi criada para melho-
rar a empregabilidade através da oferta de 
cursos que poderão significar um diferen-
cial no mercado de trabalho. Estamos com 
muitas vagas em aberto na Agência do 
Trabalhador, em diversos segmentos, mas 
o município está com ausência de pessoas 
qualificadas, e estes cursos ofertados gra-
tuitamente auxiliarão no preenchimento 
dessas lacunas. Aos poucos vamos organi-
zando a casa e deixando a mesa cheia sem 
espaços e feito com muitas mãos”, desta-
cou o Prefeito Carlinhos Turatto.

Segundo o secretário de desenvol-
vimento econômico, Alexsandro Alff, a 
Agência do Trabalhador de Dois Vizinhos 
está em 3º lugar no ranking de coloca-
ção de pessoas no mercado de trabalho 
no Sudoeste do Paraná, perdendo apenas 
para Santa Izabel do Oeste e Capanema.

 “Nosso município se encontra em 
um desenvolvimento constante, e con-
tamos com inúmeras vagas de empre-

gos disponíveis, mas estamos com fal-
ta de mão de obra qualificada. Por isso 
precisamos investir em pessoas, e es-
tes cursos adquiridos pelo município 
junto a esta instituição que possui tra-
dição na capacitação da mão de obra, 
Sistema Fiep Senai, nos dará um pon-
ta pé inicial na geração de profissio-
nais para o mercado de trabalho, sen-
do que o leque de cursos foi definido 
a partir das necessidades e priorida-
des apresentadas pelo setor produti-
vo”, destacou.

Em abril foram mais de 109 pesso-
as colocadas no mercado de trabalho do 
município, sendo que a linha de mecâni-
ca de automóveis registrou aumento de 

300% na procura profissional.

Inscrições
As inscrições podem ser realizadas 

através da internet e, em caso de dúvi-
das, os interessados podem contatar a 
equipe da Agência do Trabalhador no 
telefone (46) 3536-1816 ou presencial-
mente, na rua Clevelândia, 674.

Entre os cursos disponíveis estão os 
processos de soldagem, informática básica, 
cibersegurança, Pacote Office, mecânico in-
dustrial, auxiliar de almoxarife, assistente 
administrativo e técnico de desenvolvimen-
to de sistemas, Os links para as inscrições 
podem ser acessados através da página ht-
tps://www.doisvizinhos.pr.gov.br/.

Dois Vizinhos disponibiliza cursos 
gratuitos para a população

Divulgação

Todos os cursos são gratuitos para a população do município
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CNH Digital poderá ser 
usada para identificar 
candidatos do Enem
Agência Brasil

A edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) conta com uma série de serviços digitais que fa-
cilitam a vida do estudante. Entre elas, a possibilidade de, 
pela primeira vez, os candidatos poderem usar a versão di-
gital da carteira nacional de habilitação (CNH Digital) para 
se identificarem nos locais de prova e para fazerem suas 
inscrições.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os documentos digi-
tais serão aceitos pelos fiscais de sala no Enem, “desde que 
os candidatos os apresentem nos aplicativos oficiais do  
governo”.

No caso da CNH Digital, o documento poderá ser exi-
bido tanto no aplicativo do Gov.br quanto no da Carteira 
Digital de Trânsito. “Capturas de tela, fotos ou impressões 
dos documentos não serão válidos”, alerta o Inep.

Um outro novo recurso disponibilizado aos candida-
tos é a de poder pagar as inscrições por meio de Pix ou de 
cartão de crédito. As inscrições para o Enem 2022 vão até 
o dia 21 de maio.

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

A cidade de Pato Bran-
co recebeu recentemente a 
visita de Anna-Valerie Ede-
gger, natural da Áustria. A 
profissional da área de far-
mácia, de 27 anos de idade, 
esteve na cidade por meio 
de um intercâmbio para jo-
vens profissionais viabiliza-
do pelo Rotary.

Ela passou três meses 
no Paraná, em cidades como 

Francisco Beltrão, Toledo e 
Pato Branco, onde ficou a 
maior parte de sua estadia. 
No Sudoeste, Anna conhe-
ceu a estrutura de empre-
sas e laboratórios locais e 
também participou de uma 
conversa com estudantes do 
Centro Universitário de Pato 
Branco (Unidep) e na Uni-
par, em Francisco Beltrão.

“Eu não poderia pedir 
um lugar melhor para mi-
nha estadia. Eu realmente 
gostei daqui, é como uma 

segunda casa agora. Eu es-
tou positivamente surpre-
sa”, contou.

Sobre sua área profis-
sional, a visitante disse que 
a estrutura das empresas 
locais chamou sua aten-
ção. Na Áustria, segundo 
ela, laboratórios costumam 
ser empresas de estruturas 
menores.

Anna disse ter gostado 
da receptividade das pesso-
as. “Você conhece alguém, e 
na segunda vez que encon-

tra na rua ela já te cumpri-
menta. É muito fácil fazer 
amigos”, detalhou.

Do Brasil, ela parte para 
uma temporada na Améri-
ca Central antes de retornar 
para a Áustria.

Anna-Valerie Edegger 
é profissional da 
área de farmácia

Pato Branco recebe visita de intercambista da Áustria

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Uma intensa onda de 
frio atípico para o mês de 
maio vai provocar uma que-
da acentuada de temperatu-
ra a partir da próxima sema-
na, em todo Brasil. Inclusive 
há previsão de neve e chuva 
congelante para os estados 
do Sul, e geadas para os ou-
tros trechos do país.

Segundo os meteorolo-
gistas da Climatempo, esse 
pode ser “o episódio de frio 
mais intenso do ano. O frio 
que se aproxima vem sen-
do divulgado nas redes so-
ciais como uma ‘erupção po-
lar histórica’. No entanto, o 
termo não existe na literatu-
ra da meteorologia. O que, 
de fato, vai ocorrer tecni-
camente é o avanço de uma 
‘massa polar’, que os espe-
cialistas classificam como 
muito intensa”.

Os meteorologistas afir-

mam que todos os estados 
do Centro-Sul do país se-
rão impactados diretamen-
te, e que o auge será entre 
os dias 16 e 22. “O gran-
de diferencial é que desta 
vez o deslocamento da mas-
sa de ar polar vai coincidir 
com a passagem de um ci-
clone extratropical, que vai 

trazer umidade e possibili-
tar a ocorrência de eventos 
mais incomuns: queda de 
neve e precipitação da cha-
mada chuva congelante”, 
destacam.

Os especialistas expli-
cam que a neve é um fenô-
meno conhecido, onde os 
flocos são formados já na 

nuvem e chegam ao solo 
no mesmo estado, enquan-
to que a chuva congelante 
é um evento raro no país, 
onde a chuva ocorre de for-
ma normal, com a queda da 
gotícula na atmosfera, mas a 
água se congela ao tocar a 
superfície.

Paraná
Segundo o Sistema de 

Tecnologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná (Sime-
par), a frente fria que avan-
ça no sul do Brasil aumenta 
a instabilidade também no 
Paraná, neste sábado (14). 
“A chuva prevista é mais for-
te no interior paranaense, 
e ocorre preferencialmen-
te a partir da tarde. Não se 
descarta ocorrência de al-
gumas tempestades entre o 
noroeste, oeste e o sudoeste 
do Estado. No Norte Pionei-
ro e Campos Gerais também 
deve chover à noite”, des-
tacam os meteorologistas.

No domingo (15), o 
tempo continua mais instá-
vel no Estado, com previsão 
de chuvas. “As precipita-
ções são mais fortes duran-
te a madrugada e a manhã. 
À noite teremos apenas 
presença de nuvens. Na se-
gunda-feira (16), a estabi-
lidade predomina, e o sol 
fica mais presente duran-
te o dia. Temperaturas fi-
cam em média mais ame-
nas, mesmo à tarde. Na 
terça-feira (17) um ar po-
lar predomina no Paraná, 
com destaque para o forte 
resfriamento em todos os 
setores, com possibilidade 
até mesmo de geadas”, pre-
vê o Simepar.

Os especialistas ressal-
tam que “a massa de ar po-
lar mantém as temperaturas 
bastante baixas no Paraná 
durante o restante da sema-
na. Na quarta (18) e quinta-
-feira (19) ainda com pre-
sença de nuvens, o que pode 

impedir a formação de gea-
das. Mesmo no final de se-
mana o frio segue intenso”.

Pato Branco
Em Pato Branco, de 

acordo com o Simepar, nes-
te sábado (14), as tempe-
raturas devem variar entre 
12ºC e 19ºC, com céu par-
cialmente nublado e pos-
sibilidade de pancadas de 
chuva. No domingo (15) as 
temperaturas não devem 
mudar muito, variando en-
tre 13ºC e 18ºC.

Porém, a partir de se-
gunda-feira (16) o frio che-
ga de vez. As temperatu-
ras devem variar entre 7ºC 
e 15ºC, com céu claro. Se-
gundo a previsão, terça-fei-
ra (17) é para ser o dia mais 
frio do ano, até o momen-
to, com temperaturas entre 
5ºC e 11ºC, com muitas nu-
vens. A semana segue com 
previsão entre 7ºC e 18ºC 
até o fim da semana.

Massa de ar polar trará frio atípico com chuva 
congelada na próxima semana

Em Pato Branco, a previsão é que o dia mais frio seja na terça-
feira (17), com temperaturas entre  5ºC e 11ºC

Vilson Bonetti
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Mariana Salles e Nelson da Luz Júnior
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divul-
gou, no início do mês, que o endividamento 
das famílias brasileiras atingiu 77,7%, nível 
recorde em abril de 2022. Assim também 
ocorre com a inadimplência, que chegou ao 
patamar mais alto desde o começo da sé-
rie histórica, iniciada em 2010, alcançando 
28%, sendo que 11% afirmam não ter condi-
ções de sanar a dívida.

Neste contexto, o brasileiro se depara 
ainda com a primeira vez, desde o lança-
mento do Plano Real, que um governo fecha 
seu mandato com Salário Mínimo valendo 
menos do que quando assumiu. Outro dado 
importante é que a renda média dos traba-
lhadores chegou ao menor nível na série 
histórica do IBGE (Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística), iniciada em 2012. Em 
2021, ela foi de R$ 2.447. A média anual de 
2020 tinha sido R$ 2.587.

Com isso, conforme cálculo apontado 
por Sergio Lamucci ao podcast O Assunto, 
atualmente sobram apenas R$ 74 do Salário 
Mínimo após a compra de uma cesta básica, 
e pela prévia do IPCA-15 deve sobrar ainda 
menos nos próximos meses.

Conforme o Dieese, o Salário Mínimo 
no Brasil, reajustado conforme o poder de 
compra, deveria ser de R$ 6.754,33, cinco 
vezes o valor atual, para uma família de qua-
tro pessoas. É também o maior IPCA em 27 
anos. No acumulado de 12 meses, a inflação 
atinge 12,13%, de acordo com Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Só 
neste ano de 2022, o IPCA acumula alta de 
4,29%. Para conter a inflação, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Banco Cen-
tral elevou a Selic de 2%, em maio de 2021, 
a 12,75%, em maio de 2022, aumentando 
também os juros.  

É essa pouca tração econômica, infla-
ção alta e renda baixa que deixa as famílias 
em situação de abrir mão de parte do con-
sumo – as que ainda conseguem consumir 
– para pagar as dívidas. No entanto, priori-
zar o pagamento de dívidas prejudica ainda 
mais a retomada da atividade no país.

Como saber se estou 
endividado?

Uma família endividada é aquela que 
deve um valor que precisa ser pago em al-
gum momento futuro, como no caso de 
compras no crediário, parcelamento de car-
tão de crédito, empréstimo ou financiamen-
to de imóvel ou veículo, algo que compro-
mete certo valor da receita familiar por um 
tempo. Hoje, a maior fonte das dívidas é o 
cartão de crédito.

Com a inflação alta e a renda caindo, 
fica cada dia mais difícil de pagar as contas, 
inclusive os gastos básicos.

É hora de renegocias 
as dívidas?

Conforme o economista Roger Alexan-
dre Rossoni, que possui mestrado em gestão 
e desenvolvimento regional, é especialista 
em investimentos certificado pela Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (Anbima) e atual-
mente é gestor de projetos na Viasoft e só-

cio na Aplanar Consultores, é preciso ter 
uma visão clara das taxas que estão sen-
do praticadas nos empréstimos contrata-
dos, assim como dos indexadores e de qual 
a proposta do empréstimo. “O primeiro pas-
so para saber se vale a pena renegociar é le-
vantar todas essas informações e ir a merca-
do buscar as melhores propostas de crédito 
disponíveis”, recomenda.

Ele explica que, mesmo com aumento 
na taxa de juros, que tornou o crédito mais 
caro, dependendo das condições de contra-
tação que foram feitas no passado vale a 
pena buscar alternativas de renegociação. 
“Um caso comum são os de pessoas que to-
maram empréstimos indexados ao IPC ou 
IGPM, que nos últimos meses acumulados 
subiram expressivamente. Isso levou a um 
custo de operação extremamente elevado. 
Neste caso, migrar para um outro tipo de 
operação que seja prefixada ou atrelada ao 
CDI transfere esse risco, indexando a outro 
indicador”, exemplifica.

Rossoni diz que não se pode ter pregui-
ça de conversar com gerentes e instituições 
para buscar as melhores condições de cré-
dito, que variam muito de entidade para en-
tidade e também pela questão de relacio-
namento. “O crédito mais acessível, como o 
limite do rotativo ou cartão de crédito, ge-
ralmente possuem as taxas de juros mais 
caras. Buscar operações com condições me-
lhores vale a pena”, diz.

E seu eu precisar de um 
empréstimo?

Em termos econômicos, o único em-
préstimo que faz sentido é aquele que se 
consiga rentabilizar acima do custo do cré-
dito, que é são os juros. Por exemplo, ao 
comprar um carro, se esse veículo for uti-
lizado para trabalho, gerando uma renda e 
remunerando de fato os juros. O mesmo é 
válido para empresas que vão financiar má-
quinas para otimizar a produção. “De ma-
neira geral, minha sugestão é: evite dívidas, 
mas, se precisar fazê-las, busque as melho-
res opções. Limite de conta, cartão de cré-
dito não são boas escolhas. Elas estão mui-
to à mão, são de muito fácil acesso, mas são 
opções extremamente caras. Sente com seu 
gerente de contas, entenda as possibilida-
des”, indica.

Não consigo pagar minhas 
despesas mensais, e agora?

“O primeiro passo para sair do buraco é 
parar de cavar”, diz Rossoni. Por isso, o eco-
nomista indica que a primeira coisa a se fa-
zer é colocar tudo no papel: quanto de re-
curso você tem, quais são as suas dívidas, 
o quanto custa essa dívida e o que está re-
lacionado a essa dívida. “É preciso entender 
quais são suas dívidas, o que você tem de 
patrimônio, o seu orçamento. Se você está 
gastando recorrentemente acima do que 
você ganha, não há milagre para sair do en-
dividamento. É preciso parar de gastar mais 
do que ganha”, destaca.

Assim, é essencial entender o que de 
fato é supérfluo e o que não é, cortar o que 
for possível e, o que não for possível, caso 
você verifique que não o que fazer em rela-
ção a cortes, priorize pagar as dívidas que 
são de fato mais importantes ou que te-
nham menor custo. Aluguel, por exemplo, é 
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Agência Brasil
A taxa de desemprego no Brasil ficou 

11,1% no 1° trimestre de 2022, o que sig-
nifica estabilidade na comparação com o 
4º trimestre de 2021, quando registrou o 
mesmo percentual. Representa ainda que-
da de 3,8 pontos percentuais na compa-
ração com o mesmo trimestre de 2021, 
quando atingiu 14,9%. Os dados estão in-
cluídos no resultado trimestral da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-fei-
ra (13) pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Em relação ao trimestre anterior, a 
taxa de desocupação ficou estável em 26 
unidades da Federação. De acordo com o 
IBGE, o único recuo foi no Amapá (3,3 pon-
tos percentuais). Para a coordenadora de 
Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana 
Beringuy, a queda, contudo, não se deve ao 
aumento no número de pessoas ocupadas, 
mas a menor pressão das pessoas sem tra-
balho buscando ocupação no estado.

“Houve uma queda de 7,3% no núme-
ro de pessoas na força de trabalho e um 
aumento de 10,4% no contingente fora da 
força”, explicou.

Os estados da Bahia (17,6%), Per-
nambuco (17%) e Rio de Janeiro (14,9%) 
apresentaram as maiores taxas de deso-
cupação. Já as menores foram em Santa 
Catarina (4,5%), no Mato Grosso (5,3%) e 
no Mato Grosso do Sul (6,5%).

No 1° trimestre, a taxa de desocupa-
ção por sexo ficou em 9,1% para os ho-
mens e 13,7% para as mulheres. Em cor 
ou raça, o desemprego entre os brancos al-
cançou 8,9%, ficando abaixo da média na-
cional, mas para os pretos (13,3%) e par-
dos (12,9%) ficou acima.

Por faixas de idade, a taxa também fi-
cou estável no período, se comparado ao 
trimestre anterior. O IBGE destacou que 
mesmo entre os jovens de 18 a 24 anos de 
idade (22,8%), que tradicionalmente têm 
elevadas taxas de desocupação, não hou-
ve crescimento, acompanhando o panora-
ma nacional.

“São jovens ainda em processo de for-
mação, que não têm uma inserção muito 
efetiva no mercado de trabalho, ocupando, 
muitas vezes, trabalhos temporários. Eles 
entram e saem do mercado com mais fre-
quência. Muito em função de, às vezes, te-
rem que compatibilizar estudos com traba-
lho. Há ainda outros aspectos estruturais, 
como pouca experiência e qualificação. 
Por isso, estão rotineiramente pressionan-
do do mercado”, disse a coordenadora.

Escolaridade
A desocupação entre as pessoas com 

ensino médio incompleto atingiu 18,3%, 
percentual maior do que os das taxas dos 
demais níveis de instrução. No grupo de 
pessoas com nível superior incompleto, a 
taxa ficou em 11,9%. É mais que o dobro 
da registrada para o nível superior com-
pleto, que chegou a 5,6%.

Rendimento
O rendimento médio real mensal habi-

tual foi calculado em R$ 2.548. O valor re-
presenta elevação de 1,5% em relação ao 
4º trimestre de 2021, quando atingiu R$ 
2.510. É também um recuo de 8,7% ante 
o 1º trimestre de 2021. Já tinha alcançado 
R$ 2.789. Ainda em relação ao 4º trimes-
tre de 2021, somente as regiões Norte (R$ 
1.985) e Sudeste (R$ 2.875) apresentaram 
expansão relevante. Já na comparação 
com o 1º trimestre de 2021, a Região Nor-
te ficou estável e as demais regiões apre-
sentaram queda do rendimento médio.

“Na comparação com o quarto trimes-
tre de 2021, somente as regiões Norte (R$ 
1.985) e Sudeste (R$ 2.875) tiveram ex-
pansão significativa no rendimento mé-
dio. Já entre as unidades da federação, em-
bora tenha havido uma tendência de leve 
aumento em boa parte delas, o único es-
tado que realmente teve aumento estatis-
ticamente significativo foi São Paulo (R$ 
3.107)”, disse Adriana Beringuy.

A taxa composta de subutilização da 
força de trabalho, que é o percentual de 
pessoas desocupadas, subocupadas por in-
suficiência de horas trabalhadas e na for-
ça de trabalho potencial em relação à for-
ça de trabalho ampliada, ficou em 23,2% no 
1° trimestre de 2022. O maior percentual, 
43,9%, foi registrado no Piauí, seguido por 
Sergipe e Alagoas, os dois com 38,6%. Santa 
Catarina (8,3%), Mato Grosso (11,3%) e Pa-
raná (14%) apresentaram as menores taxas.

Desalento
Ainda no 1° trimestre de 2022, o nú-

mero de desalentados somou 4,6 mi-
lhões de pessoas. A maior quantidade foi 
na Bahia com 648 mil desalentados, ou 
14,1% do contingente nacional. O percen-
tual de desalentados, na comparação com 
a população na força de trabalho ou desa-
lentada chegou a 4,1% nos primeiros três 
meses de 2022. Os maiores percentuais 
foram no Maranhão (15,8%) e em Alago-
as (15,4%), Já Santa Catarina (0,6%), Mato 
Grosso (1,2%) e Distrito Federal (1,4%) fo-
ram os menores.

Taxa de desemprego 
fica estável no primeiro 
trimestre, aponta IBGE

Carteira assinada
O percentual de empregados com carteira assinada atingiu 74,1% no se-

tor privado, sendo os maiores percentuais em Santa Catarina (88,2%), São Pau-
lo (82,4%), Rio Grande do Sul (81,1%). Maranhão (47,3%), Pará (51,3%) e Piauí 
(51,4%) registraram os menores.

Conta própria
A parcela da população ocupada do país trabalhando por conta própria 

ficou em 26,5%. Os maiores percentuais foram do Amapá (35,9%), Amazonas 
(35,7%) e Pará (34,6%) e os menores, do Distrito Federal (19,4%), Mato Grosso 
do Sul (22,3%) e São Paulo (23,6%).

Informalidade
A taxa de informalidade para o Brasil foi de 40,1% da população ocupa-

da. As maiores taxas ficaram com Pará (62,9%), Maranhão (59,7%) e Amazo-
nas (58,1%) e as menores, com Santa Catarina (27,7%), Distrito Federal (30,3%) 
e São Paulo (30,5%).

“O primeiro passo para 
sair do buraco é parar de 
cavar”, diz economista



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

Índices em % nov dez jan fev mar abr ano 12m 

INPC (IBGE) 0,84 0,73 0,67 1,00 1,71 1,04 4,49 12,47

IPCA (IBGE) 0,95 0,73 0,54 1,01 1,62 1,06 4,29 12,13

IPCA-15 (IBGE) 1,17 0,78 0,58 0,99 0,95 1,73 4,31 12,03

IPC (FIPE) 0,72 0,57 0,74 0,90 1,28 1,62 4,61 12,26

IGP-M (FGV) 0,02 0,87 1,82 1,83 1,74 1,41 6,98 14,66

IGP-DI (FGV) -0,58 1,25 2,01 1,50 2,37 0,41 6,44 13,53

IPA-DI (FGV) -1,16 1,54 2,57 1,94 2,80 0,19 7,69 14,52

IPC-DI (FGV) 1,08 0,57 0,49 0,28 1,35 1,08 3,23 10,61

INCC-DI (FGV) 0,67 0,35 0,71 0,38 0,86 0,95 2,93 11,52

mar abr mai
TJLP (%) 6,08 6,82 6,82
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 12,75%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.212,00 (R$
242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

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

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

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

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

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

Período POUP POUP REMUN
ANTIGA NOVA BÁSICA

1/4 a 1/5 0,5558 0,5558 0,0555
2/4 a 2/5 0,5243 0,5243 0,0242
3/4 a 3/5 0,5577 0,5577 0,0574
4/4 a 4/5 0,5809 0,5809 0,0805
5/4 a 5/5 0,5805 0,5805 0,0801
6/4 a 6/5 0,5822 0,5822 0,0818
7/4 a 7/5 0,5842 0,5842 0,0838
8/4 a 8/5 0,5614 0,5614 0,0611
9/4 a 9/5 0,5325 0,5325 0,0323
10/4 a 10/5 0,5661 0,5661 0,0658
11/4 a 11/5 0,5898 0,5898 0,0894
12/4 a 12/5 0,5924 0,5924 0,0919
13/4 a 13/5 0,5937 0,5937 0,0932
14/4 a 14/5 0,5933 0,5933 0,0928
15/4 a 15/5 0,5598 0,5598 0,0595
16/4 a 16/5 0,5598 0,5598 0,0595
17/4 a 17/5 0,5938 0,5938 0,0933
18/4 a 18/5 0,6277 0,6277 0,1271
19/4 a 19/5 0,6286 0,6286 0,128
20/4 a 20/5 0,6308 0,6308 0,1301
21/4 a 21/5 0,6309 0,6309 0,1302
22/4 a 22/5 0,6309 0,6309 0,1302
23/4 a 23/5 0,5973 0,5973 0,0968
24/4 a 24/5 0,6215 0,6215 0,1209
25/4 a 25/5 0,6557 0,6557 0,1549
26/4 a 26/5 0,6546 0,6546 0,1538
27/4 a 27/5 0,6576 0,6576 0,1568
28/4 a 28/5 0,6617 0,6617 0,1609
1/5 a 1/6 0,6671 0,6671 0,1663
2/5 a 2/6 0,6919 0,6919 0,1909
3/5 a 3/6 0,6914 0,6914 0,1904

TR MÊS % ano 12 m

Abril/22 0,0555 0,21 0,06
Maio/22 0,1663 0,38 0,38

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

Paraná 2.030,84 2.046,29 0,76 2,15 13,27
Norte 2.023,13 2.042,71 0,82 5,35 11,52
Noroeste 2.020,99 2.034,52 0,67 3,09 17,52
Oeste 2.074,11 2.093,58 0,94 2,58 13,87

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 199,00 1,5% 6,4%
Ponta Grossa 192,00 0,5% 6,7%
Maringá 191,00 1,6% 6,1%
Cascavel 191,00 1,6% 6,1%
Sudoeste 194,00 1,6% 6,6%
Guarapuava 192,00 2,1% 6,7%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 96,00 3,2% 6,7%
Sudoeste 92,00 3,4% 7,0%
Cascavel 91,00 3,4% 8,3%
Maringá 91,00 3,4% 7,1%
Ponta Grossa 93,00 3,3% 8,1%
Guarapuava 92,00 3,4% 7,0%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 107,00 0,0% -4,5%
Ponta Grossa 102,00 0,0% -4,7%
Maringá 98,00 0,0% -3,9%
Cascavel 100,00 0,0% -2,0%

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

Venc.: empresas 20/05, pes.físicas 16/05, emp. do més ticos 06/05. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.212,00
(R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.212,00 (R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$
1.417,44). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 7.087,22  (R$ 779,59) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
7.087,22.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.212,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mai/22 1.723,25 63,00 4,1% 2,8%
jul/22 1.646,50 32,75 1,5% -1,1%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mai/22 794,50 -19,00 0,3% 1,4%
jul/22 781,25 -10,25 -0,4% 0,4%

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

mai/22 409,30 9,90 -3,3% -10,7%
jul/22 404,00 8,00 -2,3% -11,1%

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

mai/22 1.167,25 -7,25 6,4% 4,8%
jul/22 1.177,50 -1,25 6,2% 5,0%

Ações % R$

Petrobras PN +1,33% 34,28 
ItauUnibanco PN +1,22% 24,79 
Bradesco PN +1,11% 19,20 
Magazine Luiza ON +5,02% 4,39 
Yduqs ON +12,44% 16,99 
Gol PN +12,40% 14,59 
Azul PN +11,02% 20,75 
BRF ON +10,81% 13,94 

INDICE BOVESPA 

Alta: 1,17% 106.924 pontos

Volume negociado: R$ 27,15 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A oitava parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) venceu em 30/12, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,62%.

MÊS TAXA SELIC
Set/21 0,44%
Out/21 0,49%

MÊS TAXA SELIC
Nov/21 0,59%
*Dez/21 1,00%

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

CÂMBIO 13/05/22

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 13/05/22

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 13/05/22

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

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA ABRIL

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice mar abr mai
INPC (IBGE) 1,1080 1,1173 1,1247
IPCA (IBGE) 1,1054 1,1130 1,1213
IGP-M (FGV) 1,1612 1,1477 1,1466
IGP-DI (FGV) 1,1535 1,1557 1,1353
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Abril/22 0,5558 2,23 6,45
Maio/22 0,6671 2,91 6,62

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Abril/22 0,5558 2,23 4,75
Maio/22 0,6671 2,91 5,29

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

SOJA saca 60 kg 181,75 0,9% 1,3% 6,1% 184,00 184,00 

MILHO saca 60 kg 82,24 1,9% 3,0% 6,5% 83,00 84,00 

TRIGO saca 60 kg 98,02 0,3% 2,3% 4,9% 100,00 99,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 346,56 3,2% 4,3% 10,7% - 330,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 209,41 2,0% -0,9% -16,4% - 185,00 

BOI GORDO arroba, em pé 307,23 0,0% -0,1% -0,3% 300,00 305,00 

SUÍNO kg, vivo 5,65 0,5% 1,8% 17,5% 5,50 - 

ERVA MATE arroba 24,61 0,4% 0,4% 0,9% - 22,00 

PREÇO AO PRODUTOR 13/05/22

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 13/05 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.704,30 -0,51% -0,10%
Boi gordo (2) 327,45 0,63% -2,21%
Café (3) 1.259,80 -0,93% -0,60%
Algodão (4) 808,87 0,97% 9,56%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 13/05/22

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 13/05/22
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mai/22 212,90 -2,10 0,6% -5,4%
jul/22 213,90 -1,40 1,6% -5,0%

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

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

105.134 103.250 103.109 104.396 105.687 106.924

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

06/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05

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

13/05 R$ 293,50 /grama -1,18%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 1,61% Var. maio: +2,33%

Compra R$ 5,057
Venda R$ 5,058

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,79% Var. maio: +3,83%

Compra R$ 5,1069
Venda R$ 5,1075

DÓLAR PARALELO
Baixa: 1,47% Var. maio: +1,70%

Compra R$ 4,94
Venda R$ 5,38

DÓLAR TURISMO
Baixa: 1,47% Var. maio: +1,71%

Compra R$ 4,94
Venda R$ 5,36

EURO
Baixa: 0,46% Var. maio: +2,56%

Compra R$ 5,3163
Venda R$ 5,3179

EURO TURISMO
Baixa: 1,24% Var. maio: +0,36%

Compra R$ 5,06
Venda R$ 5,59  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0395
Libra esterlina R$ 6,25
Peso argentino R$ 0,044

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 129,24
Libra esterlina 0,82
Euro 0,96

Grupo 1 R$ 1.617,00 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.680,80 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.738,00 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.870,00 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/22
a 31/12/22

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

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mai/22 145,20 -0,33 -1,1% 1,7%
jul/22 134,70 0,57 -6,2% -4,8%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 32.196,66 +1,47
Londres 7.418,15 +2,55
Frankfurt 14.027,93 +2,10
Tóquio 26.427,65 +2,64

46 - 3220 - 2066
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uma dívida prioritária, já que garante a mo-
radia. “No caso de escolher entre pagar a 
parcela de um empréstimo ou o cartão de 
crédito, os juros do cartão são muito mais 
elevados, pode fazer sentido priorizar essa 
dívida que vai ficar ainda mais alta com o 
atraso”, alerta. “Organize o orçamento, trace 
metas de gastos e só então comece a pagar 
as dívidas, priorizando as mais importante e 
com juros mais altos.”

Sobrou uma graninha, qual 
o melhor investimento no 
cenário atual?

Com a Selic alta, o dinheiro acaba se 
tornando mais caro. “É uma elevação que 
atinge todas as taxas de juro, inclusive na 
renda fixa. Então, para quem hoje preten-
de começar a investir e não tem grande co-
nhecimento na área, a renda fixa está sendo 
bem atrativa”, diz Rossoni. “Há rendimentos 
pagando mais de 1% ao mês.”

No entanto, o economista alerta que 

é preciso entender que o investimento é o 
meio e não o fim, sendo que a melhor opção 
vai depender de qual é objetivo desse recur-
so. Para Rossoni, é preciso levar em conta 
condições como o risco, liquidez e prazo de 
vencimento, por exemplo se a pessoa quiser 
ter esse recurso disponível para retirada a 
qualquer momento. “Se é um dinheiro de 
reserva de emergência, não faz sentido fa-
zer um investimento no qual esse dinhei-
ro oscile, isso não faz muito sentido. Por 
isso, a primeira coisa a se perguntar sobre 
investimento é o motivo pelo qual se está 
investindo. Investimento é o meio, não o 
fim. A partir do porquê e do nível de co-
nhecimento do investidor é que se começa a 
traçá-lo”, acredita.

Relacionamento saudável com 
o dinheiro

Para o economista, é muito importan-
te que as pessoas aprendam a lidar bem 
com dinheiro para que consigam tomar 

decisões certas e viver uma vida mais ple-
na e feliz. “Cada pessoa prioriza algo di-
ferente: experiências, conhecimento, via-
gens, conforto. A ideia é maximizar o 
bem-estar no fim do mês, usando o orça-
mento disponível da melhor forma possí-
vel, tanto no curto quanto no longo pra-
zo”, finaliza.

Em um cenário econômico caótico, de pouca 
tração econômica, inflação alta, renda baixa e sem 

perspectiva de melhora a curto prazo, chegou a hora 
de melhorar a relação com o dinheiro

Toma lá, dá cá: empréstimo só faz sentido 
quando se consegue rentabilizar acima do 

custo do crédito, que é o juros

FREEPIK
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Paulo Argollo
Marcou-me muito o discurso que Dave 

Grohl fez na abertura do festival South by 
Southwest em 2013, e que está disponível 
completinho e legendado no Youtube. Neste 
discurso, Grohl narra sua trajetória na mú-
sica contando suas experiências e demar-
cando algumas impressões que, na verdade, 
são conceitos que ele diz seguir em sua vida. 
São basicamente dois principais, que ele ex-
plica no discurso: O primeiro é que todo 
mundo tem a sua própria e única voz, que 
é a maneira como você vai se comunicar da 
maneira mais eficiente e pura. Jimi Hendrix 
encontrou sua voz na guitarra, Van Gogh en-
controu sua voz na pintura, enfim, você en-
tendeu a ideia. O segundo conceito é mais 
voltado para o mundo da música, mas pode 
ser adaptado para tudo. Ele diz que quem 
se expressa através da música deve sempre 
lembrar que o músico vem em primeiro lu-
gar. Ou seja, sempre respeitar o seu ofício, 
a sua arte, a sua música, antes de pensar na 
grana, na gravação do disco, no show. Ser 
fiel e verdadeiro à música é o que faz al-
guém ser realmente um músico.

Mas não estou aqui para falar sobre o 
Dave Grohl, mas sim sobre o livro que aca-
bei de ler. E, ao longo deste texto, você vai 
entender porque eu comecei falando sobre 
esse discurso do Dave Grohl.

O livro em questão é Direto de Wa-
shington, escrito pelo publicitário Washing-
ton Olivetto e lançado pela editora Sextante 
em 2018. É um livro que me arrebatou por 
vários motivos. O primeiro, e mais curioso, 
é que eu vinha de uma experiência muito 
ruim, que inclusive transformei em texto. 
No começo do ano comecei a ler um livro 
que não me agradou, mas eu fiquei um tem-
po insistindo, pois, sinceramente, nunca an-
tes na minha vida eu tinha abandonado um 
livro no meio, sem acabar de ler. Quando de-
sisti e comecei a ler ‘Direto de Washington’ 
foi uma loucura: li o livro todo em pratica-
mente duas semanas e meia.

Pra começar, vale dizer que não se tra-
ta de uma autobiografia. Se você tiver inte-
resse em conhecer a história toda do Wa-
shington Olivetto recomendo ‘Na Toca dos 
Leões’, uma biografia do Olivetto escrita por 
Fernando Morais.

‘Direto de Washington’ é um livro de 
memórias. Nele, Olivetto relembra momen-
tos marcantes de sua vida, muitos deles li-
gados às campanhas e anúncios publicitá-
rios brilhantes que ele criou. Inclusive os 
capítulos e memórias não seguem uma or-
dem cronológica, o que torna o livro ain-
da mais saboroso, porque parece que você 
está num bate papo e ele vai lembrando 
das histórias e contando. Ele começa falan-
do de um trabalho que fez na WMcCann 
Brasil em 2009 e emenda com uma outra 
história que aconteceu no fim dos anos 70, 
quando trabalhava na DPZ&T. Como bri-
lhante redator que é, o texto do Olivetto 
tem uma fluidez e sabor impressionantes. 
Mesmo que agrade mais quem trabalha, 
se interessa e vive no meio da comunica-
ção, em especial da publicidade, a beleza 
deste livro é que ele vai agradar ao menos 
todo brasileiro que tiver mais de 35 anos, 
porque as histórias contadas estão relacio-
nadas a campanhas e anúncios que extra-
polaram o mundo da publicidade para se 
tornarem itens da cultura pop.

O primeiro Sutiã da Valisére, o Garo-
to Bom Bril, os gordinhos do DDD, o casal 

Unibanco... sem falar no comercial que pra-
ticamente rebatizou uma raça de cachorro, 
afinal até hoje ainda tem gente que chama 
os Dachshund de Cofap. Conhecer como foi 
a criação dessas e outras propagandas das 
quais todo mundo tem uma lembrança, en-
tender esse mundo por trás das câmeras 
dos anúncios de TV, é muito interessante. E 
o mais importante, é possível sentir a cada 
palavra lida uma enxurrada de sentimen-
tos. Dá pra sacar que o Olivetto realmen-
te ama, se orgulha e acredita imensamen-
te em tudo que ele fez profissionalmente. E 
acho que foi nesse aspecto que o livro mais 
me impactou.

Em vários momentos do livro, Wa-
shington Olivetto reafirma o quanto é privi-
legiado por ter descoberto ainda muito jo-
vem que sua verdadeira vocação era criar 
frases e conceitos para vender produtos e 
serviços, e o quanto isso sempre o fez tão 
realizado não só profissionalmente, mas 
também como pessoa. E não se trata aqui 
do discurso falso, injusto e mercantilista 
de que quem trabalha fazendo o que gos-
ta nunca vai se cansar de trabalhar e tal, 
numa justificativa vazia para que as pes-
soas trabalhem além do necessário -- algo 
muito comum na publicidade, inclusive. Já 
vi muito publicitário dando palestra e fa-
lando com orgulho, em tom heroico, que a 
equipe ficou na agência até de madruga-
da, comendo pizza, pra entregar uma cam-
panha. No livro, o próprio Olivetto diz que 
sempre insistiu para que todo mundo saís-
se da agência seis da tarde, afinal, o publi-
citário precisa ver filmes, conversar, ler, as-
sistir televisão, ouvir música, enfim, viver, 
para ser criativo. Mas estamos desviando 
do ponto. O que eu quero dizer é que o li-
vro tem esse frescor de quem está se diver-
tindo escrevendo, relembrando e contando 
aquelas histórias, e é isso que faz dele um 
livro tão bom, capaz de agradar qualquer 
pessoa, e não só quem se interessa ou tra-
balha com comunicação.

 Vou reproduzir aqui como Olivetto en-
cerra este livro: “Neste texto contei e comen-
tei a minha paixão pela leitura e pela escri-
ta. Agora só falta dizer que desejo que você, 
que me leu até agora, viva mais 100 anos. 
E que a sua última leitura na vida seja algo 
que eu tenha acabado de escrever.” Enten-
deu o que diz Dave Grohl?

A Voz de Olivetto, 
Direto 

de Washington
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Da esquerda para a direita: Tânia Zamboni, Delise Almeida, Governador Sérgio 
Baseggio e esposa Marta, Luciano Pedralli e Ilce Pedralli, Rozane Dalle Laste, na 

noite festiva de Admissão do Rotary Club de Pato Branco- Inovação, 10/05/2022 
no Auditório Carlos Almeida (FURP)

A Família 
parabeniza 
a Laura 
Eduarda Alves 
Rodrigues que 
no dia 13/05 
completou 6 
aninhos. Laura 
é neta da 
Janete Fatima 
Voitena e 
Zeno Voitena, 
proprietários 
do Restaurante 
Parada do 
Caminhoneiro 
da cidade de 
Mariópolis

Paula Zorzi e Jonatas Trentin trocaram 
alianças no dia 7 de maio. Parabéns! 

Foto Chicoski Digital

Chegou e fez a alegria transbordar na família! 
Heloísa filha de Andressa Mayara e Juliano Conci, 

irmã Isabela. Foto by casulo baby fotografia



Estabilização das novas situações no 
trabalho. Você poderá agora usufruir 
de certos benefícios criados nesse 
âmbito. Conversas importantes com 
amigos, aumentando sua compre-
ensão e sua vivência emocional. Eles 
poderão ajudar nos assuntos de or-
dem intelectual.

Certas possibilidades de realização 
profi ssional que pareciam trazer 
bons resultados poderão ser adia-
das. Os novos rumos da sua vida 
ganharão mais consistência e for-
ça, através da sua luta e das atitu-
des práticas que tomar neste dia.

 Fase de aumento da energia física e 
da confi ança. A vida profi ssional co-
meçará a se estabilizar, mas logo terá 
de sofrer reformas. Pequenos confl i-
tos com a pessoa amada e proble-
mas com negócios fi nanceiros. Con-
fusão e subjetividade na maneira de 
pensar.

Melhoria das condições materiais e 
fi nanceiras, graças ao apoio de ou-
tras pessoas e de conquistas suas 
diante do mundo. Sintonia com os 
aspectos mais desconhecidos da 
mente e do psiquismo humano.

Seus projetos pessoais continuarão 
a se desenvolver de forma positi-
va, trazendo os primeiros resultados 
práticos. Momento importante na 
vida familiar, na qual poderá encon-
trar um equilíbrio emocional e inte-
rior muito profundo.

Período de acomodação das novas 
situações. Será necessário ter paci-
ência consigo próprio. Tendência 
a não enxergar novas perspectivas 
para o futuro, mas elas logo surgi-
rão. Mantenha- se fi el aquilo que é 
necessário fazer, mesmo que modi-
fi que a sua vida.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Período benéfi co para férias e para 
todos os tipos de diversão. As ati-
vidades criativas e lúdicas também 
estão estimuladas. Relacionamento 
com os amigos e pessoas da família 
será intenso e afetuoso.

Período de recolhimento, de medi-
tação e de contato com certos con-
fl itos interiores. E’ bom não forçar as 
situações nem tentar continuar cer-
tas atividades. Procure considerar as 
limitações do momento, aprenden-
do a se revigorar com elas.

Possibilidade de iniciar um novo ro-
mance ou de se apaixonar de novo 
pelo seu parceiro atual. Ideias bri-
lhantes continuarão benefi ciando 
você no trabalho. Procure apenas 
manter- se organizado.

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

O relacionamento com as pessoas 
queridas poderão ajudar você a se 
organizar interiormente de uma 
maneira nova completando as-
sim a transformação da sua per-
sonalidade. Possibilidade de per-
das materiais.

Possibilidade de tornar o ambien-
te em que você vive em algo mais 
de acordo com o seu gosto e ne-
cessidade. Florescimento das re-
lações familiares e maior contato 
com suas origens e com emoções 
importantes do seu passado.

Apesar dos relacionamentos esta-
rem ocupando a maior parte do 
seu tempo, você passará a se in-
teressar mais pelos assuntos fi -
nanceiros e pelo contato com os 
aspectos mais profundos do seu 
psiquismo. Momentos de intimi-
dade com a pessoa amada.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

18°/11°

19°/13°

18°/15°

22°/12°

19°

12°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192CHEIA

PROBABILIDADE DE CHUVA 60% | 12mm

RADICCI iotti

NOVELAS

Além da Ilusão
Rafael garante a Iolanda que ja-

mais deixará de amar Isadora. Enrico 
convence Emília a dar golpes com fi-
chas falsas do cassino. Lorenzo volta 
atrás e disfarça sua confissão sobre 
Bento, mas Giovanna desconfia. Ra-
fael pede que Iolanda deixe a cida-
de com Toninho. Isadora chora nos 
braços de Heloísa. Filipa aconselha 
Silvana sobre seu amor por Bento. 
Constantino sofre com dores na co-
luna. Matias tenta se aproximar de 
Isadora, mas acaba tendo um novo 
surto. Inês apresenta Nelsinho a Isa-
dora. Joaquim e Davi sentem ciú-
mes ao ver Isadora com Nelsinho.

Pantanal
Trindade diz a José Leôncio 

que o Velho do Rio poder ser Joven-
tino. José Leôncio conta para Tibério 
a história que viveu com Generosa. 
O Velho do Rio observa José Leôn-
cio. Trindade alerta Levi sobre Tibé-
rio. Nayara posta uma mensagem 
sincera em seu perfil, que repercu-
te na rede social. Os funcionários de 
Mariana reclamam do salário. Juma 
avisa a Jove que ele está livre para ir 
embora. Filó diz a José Leôncio que o 
fazendeiro deveria agradecer por ter 
dois filhos que não brigam por he-
rança. O Velho do Rio chama Jove de 
neto. Jove deixa Juma, José Leôncio, 
Muda e Tibério estupefatos ao apa-
recer galopando sobre um cavalo.

Quanto Mais Vida, Melhor!
Ingrid reconhece a roupa de 

Paula em Odete. Flávia estranha que 
Paula saiba o nome de seu pai. Tina 
é hostil com Neném. Guilherme e Ti-
grão impedem Nedda de atacar Ce-
lina. Tina se encontra com Roni, e 
Cora fica irritada. Daniel questiona 
Guilherme sobre seu encontro com 
a Morte. Paula oferece dinheiro para 
Odete. Flávia estranha a relação en-
tre Paula e Odete. Tina confronta 
Neném. Juca reconhece Paula. Rose 
passa no teste da redação de TV. Tina 
chega para o jogo e questiona Ne-
ném sobre a escolha da jogadora. 
Juca pergunta se Paula é Eliete. Gui-
lherme sente-se mal enquanto dirige 
ao lado de Flávia.
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MCDI
VADIAGEM

CECIRSPAS
SEGURADO
TIETEERA

CIOSALTN
DETETIVES

ROSIAMEI
DAVIPALMA

BELOCAAR
CCVPORTE

HARPIAESC
IDEALISTA

MITODARRI
ARRASADOR

A partir
de; a

começar
de

Compre
de outro

país

Vagabun-
dagem

A carta
mais

valiosa da
sueca

Uma
Thurman,
atriz ame-

ricana

Clínica
estética

(pl.)

Desejar
arden-

temente

(?)-mail,
correio da
internet

Queira
muito
bem a 

Aquele
que

rege a
orquestra

(?) em si:
voltar à

realidade

(?) duro:
trabalhar

muito
(gíria)

História
lendária

Destruidor;
devastador

205, em
romanos

Atitude;
postura
O "P",

em TPM

Fã; admi-
radora

Libido ani-
mal (pl.)

Paixão de
Peri (Lit.)
Afirmado;
garantido

Rei hebreu
(Bíblia) 
Lindo;

formoso

Investi-
gador (pl.)
(?) Cam-
 pos, atriz

Capitais de
Alagoas e Bahia

Traje da dançarina
de quadrilha

Grupo de carros de
propaganda política

O processo que ocorre
no estômago

Época;
período

Livrar de
impurezas

Composto
gasoso

que respi-
ramos

Tecla de
escape
em PCs 

Raiva cega

Consoantes
de "tina"

É acesa em
oratórios

Estúdio de
filmagem

O dia
decisivo

Ave da
ordem 

do falcão

A pessoa 
sonhadora

"Ursinhos"
austra-
lianos

Anedota

A face
interna da

mão

3/esc. 4/ceci — mito. 5/tiete. 6/harpia. 8/carreata.



Nelito Antonio Zanmaria

Artigo
O profissional da atualidade

foto do diA Artigo
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Muito além do laço 
de sangue: família 

sob a ótica dos 
sentimentos

No sentido tradicional, ao consul-
tar o dicionário Aurélio, família sig-
nifica: “1. Pessoas aparentadas, que 
geralmente vivem na mesma casa, 
particularmente o pai, a mãe e os fi-
lhos. 2. Pessoas do mesmo sangue (...) 
5. Grupo de indivíduos que profes-
sam o mesmo credo, tem os mesmos 
interesses (...)”. Sem dúvida, essas são 
definições que representam o signifi-
cado de relação familiar. Entretanto, 
se pensarmos em família sob a ótica 
dos sentimentos, o significado se am-
plia e vai além da condição social que 
se institui entre as pessoas.

Fato é que a família, se compre-
endida pelo viés do sentir, transpõe 
o viés biológico material e constitui, 
como sendo o seu elemento principal, 
o vínculo formando entre as pessoas. 
E isto porque o vínculo não só une, 
mas, também, teria por função auxi-
liar na construção da identidade e, 
assim, oferecer algum sentido à exis-
tência. Família é amor, paixão, har-
monia, raiva, discórdia, culpa, ódio, 
remorso, amizade, desarmonia, soli-
dariedade, conquista, derrota, vitó-
ria, enfim, sentimentos e sentimentos 
que colorem a vida das pessoas.

Tem a chamada “família origi-
nal”, aquela que, se tornando gera-
dora de outros núcleos familiares, na 
continuidade da vida, replica a cul-
tura e seus valores. Tem a família de 
amigos, trabalho, profissão, tem até 
a família por tradição. Sem falar da 
que é formada por amigos ou mes-
mo aquela que agrupa animais e se-
res humanos. Enfim, a familiaridade, 
pelo viés dos sentimentos, se forma, 
não pelos laços de sangue, mas pelos 
laços afetivos, melhor, pelo sentimen-
to de pertencimento que une os seus 
integrantes.

E essa, talvez, seria a razão de 
que, desde os primórdios da história, 
independente da forma como seja ou 
tenha sido instituída, a família culmi-
na por se tornar o grupo ideal para 
o ser humano aprender a se relacio-
nar, a respeitar, enfim, a evoluir como 
gente. Até porque, o núcleo familiar, 
mesmo caminhando entre avenças 
e desavenças, é um grupo que está 
sempre aberto a acolher a pessoa que 
a ele é ligada por um vínculo, ou seja, 
pelos sentimentos.

Por Beatriz Breves - Psicóloga, 
psicanalista, física e psicoterapeuta. 
Sua especialidade é a Ciência do 
Sentir e os mais de 500 sentime

A preocupação com o pro-
fissional do futuro nunca foi tão 
intensa como nos últimos tem-
pos. A mão de obra está ficando 
cada vez mais escassa. A compa-
ração não pode ser realizada ape-
nas para uma facção. Em todas as 
áreas tem-se necessidade de mão 
de obra e não se encontra. Pe-
dreiros, encanadores, contado-
res, administradores, médicos, 
odontólogos e diversos outros 
setores possuem vagas em aber-
to. Mas qual é a explicação para 
tal vacância? Bom, a análise se 
dará sob alguns pontos.

O primeiro ponto é em refe-
rência à geração atual onde, os 
estudiosos colocam como pes-
soas que já querem iniciar como 
gerentes e mudam com frequ-
ência de ramo de trabalho. Nes-
se ponto há um grave proble-
ma: a falta de aperfeiçoamento 
dos próprios profissionais (não 
há especialização, há apenas a      
superficialidade).

O segundo ponto é a leve-
za como se trata essa geração: 
não se pode magoar, não se pode 
ofender e, o pior de tudo, não se 
pode falar a verdade pois pode-

-se levar um processo. O auge 
dessa problemática é quando 
uma criança, confronta seu pro-
fessor e lhe diz: “você não pode 
fazer nada contra mim pois se fi-
zer, vou chamar o conselho tute-
lar”. Sabem muito bem quais são 
seus direitos, mas não tem noção 
de seus deveres.

O próximo a ser analisado é a 
falta de entendimento do que se 
realmente é e quais os objetivos 
de empregos ou compromissos. 
A explicação se dará por exem-
plos: hoje o casamento se tornou 
muito mais um evento social do 
que religioso. “Quero o casamen-
to dos meus sonhos”. Esse é o ob-
jetivo. Ser o centro das atenções, 
receber presentes, mensagens...

Independentemente de ser 
na esfera civil ou religiosa, as 
pessoas querem ‘casar’ para es-
tar dentro de uma esfera social. 
Ter uma aliança. Mas o pensa-
mento é: “que dure o tempo su-
ficiente para ser eterno”, em ou-
tras palavras, que ficarei casado 
até que seja bom. Ninguém re-
almente quer se comprometer, 
ter valor para os outros. É ape-
nas um título. E o pior, é quando 

nem mais isso se busca: “prefiro 
ter pets a filhos”.

Ao se olhar por essa pers-
pectiva, a busca por compromis-
so com as empresas, com os em-
pregos tão não recebe a atenção 
necessária. O que se busca é o 
lucro, o ganho: “o que eu ganho 
com determinada situação?”

Os profissionais não con-
seguem separar o individual do 
profissional, ou seja, se tem uma 
personalidade em uma situação, 
essa mesma personalidade se dá 
na outra. E a personalidade que 
estamos verificando é a de “não” 
comprometimento. Eu quero 
ser sem o trabalho para chegar 
àquele patamar.

E, para finalizar, o que mais 
preocupa é a resposta que o in-
divíduo mostra para a sociedade 
quando é interpelado ou confron-
tado pelo seu próximo (parceiro, 
professor, empregador, sócio...): 
é culpa dele, eu fiz tudo que po-
deria ser feito. Sempre a culpa é 
do outro. Nunca a culpa é minha 
(faço a redundância para fortale-
cer essa ideia).

Enquanto não me colocar no 
lugar do outro, parar de colocar 

a culpa no outro, ampliar meu 
mundo para além do meu umbi-
go, cada vez mais teremos pro-
fissionais fracos e superficiais. 
Não se pode pensar que religião 
e moral não são necessários (ou 
apenas é necessário quando me 
favorecer). A verdade é que pre-
cisamos voltar às origens e re-
pensar o ser humano como um 
todo. Nada está perdido, toda-
via há indícios que estamos sain-
do dos trilhos. Voltemos enquan-
to há tempo.

“Tempo difíceis fazem ho-
mens fortes, homens fortes fa-
zem tempo fáceis, tempos fáceis 
fazem homens fracos e homens 
fracos fazem tempos difíceis”. 
Pensemos nisso.

Professor Universitário 
da Fadep, Economista, 
Pesquisador e Mestre em 
Economia, hipnoterapeuta 
e com formação em 
Programação Neurolinguística, 
nelitozanmaria@yahoo.com.br

Oficina de arte em bordado, ministrada pela voluntária Elisângela Guzzo, 
para as crianças que frequentam o Remanso da Pedreira, em Pato Branco

Divulgação/Remanso
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Estado 
apresenta 
ações de 
segurança 
pública em 
evento na ACP
AEN

Ações do Governo do 
Estado na área de seguran-
ça pública foram apresen-
tadas na última quinta-feira 
(12), em Curitiba, para re-
presentantes da Associação 
Comercial do Paraná (ACP), 
entidade que agrupa os em-
presários do setor. A ideia é 
aproximar a gestão da pasta 
de empresários do setor e ou-
vir demandas para melhorar 
o planejamento estratégico 
dos próximos meses.

A conversa foi conduzida 
pelo secretário de Seguran-
ça Pública, Wagner Mesquita. 
Ele ressaltou que as polícias 
do Estado já trabalham de 
maneira integrada, mas que 
esse política deve ser cons-
tantemente reforçada.

“É necessário que elas fa-
lem a mesma língua através 
das ações policiais. Uma ins-
tituição amparando a outra, 
a inteligência tem de fomen-
tar o trabalho da polícia judi-
ciária e complementar com a 
ostensividade da Polícia Mili-
tar”, afirmou.

Mesquita disse que um 
dos objetivos é estimular o 
Projeto Olho Vivo. Esse pro-
grama utiliza sistema de câ-
meras integradas para au-
xiliar no andamento dos 
trabalhos das forças de segu-
rança do Estado. Atualmen-
te, mais de três mil câmeras 
já estão ligadas ao Centro de 
Comando e Controle do Para-
ná. Elas são próprias do Es-
tado, provenientes de convê-
nios com os municípios e de 
parcerias com outras redes 
federais.

O projeto está em fase fi-
nal de estruturação e será im-
plantado no segundo semes-
tre. Ele prevê a integração de 
sistemas com o maior núme-
ro de municípios possível. O 
espelhamento é um dos pila-
res desse trabalho.

Além disso, pontuou o 
investimento em tecnologia 
e troca de informações de 
base, que permitem uma res-
posta mais rápida na elucida-
ção, combate e prevenção de 
crimes, trazendo maior se-
gurança à população para-
naense. Nos últimos anos fo-
ram investidos R$ 2 bilhões 
na retomada da construção 
de presídios, entrega de equi-
pamentos (viaturas, armas e 
coletes), modernização das 
carreiras das forças de segu-
rança, implementação do De-
partamento de Polícia Penal, 
além de sistemas mais inteli-
gentes, como o Sistema Na-
cional de Análise Balística 
(SINAB).

AEN
O programa de Residência Técnica (Restec) 

em Gestão da Segurança Pública está com 183 
vagas abertas para profissionais recém-forma-
dos em diversas áreas do conhecimento. As 
inscrições podem ser realizadas até 1º de ju-
nho no site da Universidade Estadual do Para-
ná (Unespar).

A iniciativa é resultado de uma parceria en-
tre a Superintendência Geral de Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior (Seti) e a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública (Sesp), com objeti-
vo de qualificar profissionais para atuarem na 
melhoria das práticas e procedimentos adota-

dos na gestão pública, com ênfase em seguran-
ça pública.

Entre agosto de 2022 a julho de 2024, os 
profissionais desenvolverão atividades em di-
ferentes setores de atuação da Sesp, que con-
templam a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Civil, Polícia Científica e Departamento 
Penitenciário, situados em Curitiba e em outros 
11 municípios paranaenses. Em paralelo com as 
atividades práticas serão ofertadas atividades 
teóricas, com carga horária de 420 horas, que 
integram o curso de especialização ofertado na 
modalidade a distância, pela Unespar.

Os estudantes receberão bolsas-auxílio 

mensais de R$ 1.900,00 e auxílio-transporte. 
Recentemente, o valor de todas as bolsas oferta-
das na área de Ciência e Tecnologia do Paraná 
foram reajustadas em 25%, com previsão de im-
plementação ainda neste semestre, a depender 
de decreto estadual.

As vagas ofertadas são para profissionais 
formados em Administração, Administração Pú-
blica, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, 
Biomedicina, Bioprocessos e Biotecnologia, Ci-
ências Contábeis, Ciências Econômicas, Comu-
nicação Visual, Ciências Biológicas, Direito, De-
sign Gráfico, Educação Física, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatísti-
ca, Farmácia e Bioquímica, Geografia, Geologia, 
Jornalismo, Meteorologia, Medicina, Odontolo-
gia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Rela-
ções Públicas e Serviço Social.

Para concorrer, o candidato deve ter con-
cluído o curso de graduação em uma das áreas 
do edital nos últimos três anos.

Programa
Atualmente, sete programas de Restec es-

tão em andamento, somando 773 residentes e 
envolvendo vários órgãos do governo: pela Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) – 
Gestão Pública, Engenharia e Gestão Ambiental 
e Engenharia e Obras Públicas; pela Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) – 
Economia Rural; pela Universidade Estadual do 
Paraná (Unespar) – Gestão Cultural; pela Uni-
versidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) 
– Gestão em Turismo e Inovação, Transforma-
ção Digital e E-Gov.

A Restec em Gestão de Ambientes Promoto-
res de Inovação, promovida pela Unicentro, está 
em processo de seleção.

estado abre inscrições para a residência técnica em 
Gestão da Segurança Pública

Na tarde da última quinta-feira (12), por 
volta das 13h25, durante deslocamento pela 
Rodovia PR-886, Linha Sarandi, policiais milita-
res visualizaram um rapaz transitando pela ro-
dovia, o qual é suspeito da prática de diversos 
crimes nas últimas semanas no município de 
Realeza e contra o qual estavam expedidos dois 
mandados de prisão por crimes de roubo. 

Realizada a abordagem policial e confir-
mada a identidade do abordado, ele recebeu 
voz de prisão e foi entregue ao Depen de Ca-
panema, onde permanecerá à disposição da 

Justiça.

Acidente
Na tarde da última quinta-feira (12), por 

volta das 14h na BR 280, km 305, no municí-
pio de Barracão a equipe da PRF atendeu um 
grave acidente.

O acidente, tipo colisão frontal, envol-
veu um Fiat Palio com placas de Palma Sola, e 
uma Nissan Frontier com placas de Francisco 
Beltrão.A Nissan Frontier era ocupada por qua-
tro pessoas que foram removidas para o hospi-

tal de Dionísio Cerqueira com ferimentos leves. 
Já no Fiat Palio, o condutor foi removido 

para o hospital em estado grave e não resis-
tiu aos ferimentos. Os outros ocupantes, sendo 
uma mulher e uma criança, vieram a óbito no lo-
cal do acidente.

Estiveram presentes no atendimento do aci-
dente equipes do Corpo de Bombeiros, PRF, Po-
lícia Criminalística, Polícia Civil e IML.As causas 
do acidente ainda estão sendo apuradas. A Po-
lícia Rodoviária Federal elaborará o Boletim de 
Acidente.(Redação)

Polícia  cumpre mandado de prisão de suspeito de roubos em Realeza

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

No último dia 12 de maio, por volta das 
15h30, após informações levantadas pela Agên-
cia Local de Inteligência do 3º BPM, a equipe 
da Rocam do 3º BPM em diligências pelo bair-
ro São Cristóvão em Pato Branco, realizou abor-
dagem ao veículo Fiat/Uno, conduzido por um 
indivíduo de 45 anos de idade, e com ele foram 
localizadas 200 gramas de substância análoga 
à maconha. 

Em ato contínuo, em uma residência foi 
abordado um indivíduo de 31 anos de idade e 
após franqueada a entrada da equipe foram rea-
lizadas buscas e logrado êxito na localização de 
320 gramas de substância análoga à maconha, 

uma mochila com 7,550kg de substância análo-
ga à maconha e no porão do imóvel mais 1 kg 
do mesmo entorpecente.

Diante do ilícito, os abordados foram en-
caminhados juntamente com o entorpecen-
te apreendido para as providências  da polícia   
judiciária.

O crime de Tráfico de Drogas é previsto na 
Lei de Drogas 11.343/2006 em seu Art. 33, 
com pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão, 
e multa.

Drogas foram 
apreendidas no bairro

 São Cristóvão

Polícia apreende 9 Kg de maconha 
em Pato Branco
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Copa de ginástica rítmica 
será neste sábado
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Neste sábado (14), a partir das 15h, será realiza-
da no Centro Municipal de Ginástica Rítmica Osiris José 
Guérios, a 1ª etapa da Copa Pato Branco de Ginástica 
Rítmica.

Participarão deste evento, as atletas da equipe de 
treinamento da Ginástica Rítmica de Pato Branco. A com-
petição é uma realização da Prefeitura Municipal de Pato 
Branco e Instituto Theóphilo Petrycoski.

Haverá apresentações individuais dos aparelhos 
arco, bola, corda, fita, maças e mãos livres. De conjunto 
as apresentações serão a mãos livres.

Este evento servirá de preparação para o Campeo-
nato Paranaense de Ginástica Rítmica Individual, adulto 
e infantil, que acontecerá em Toledo entre os dias 23/06 
à 26/06.

O Projeto de Ginástica Rítmica de Pato Branco é re-
alizado pelo Instituto Theóphilo Petrycoski em parceria 
com a Prefeitura Municipal e conta com o apoio da Atlas 
Eletrodomésticos, Instituto de Saúde São Lucas e Unimed 
Pato Branco.

Devido ao limite de espaço do local, o evento será re-
servado à pais e convidados. Para quem tiver interesse 
em acompanhar as apresentações, a Prefeitura Municipal 
de Pato Branco fará a transmissão via facebook (https://
www.facebook.com/CidadePatoBranco).

roger Machado comanda treino 
entre setores de ataque e defesa
Assessoria

A equipe do Grêmio manteve o ritmo intenso de trei-
namentos e trabalhou na manhã desta sexta-feira (13), 
no CT Luiz Carvalho, com atividade dedicada aos setores 
ofensivos e defensivos. O time entra na reta final de pre-
paração para o próximo enfrentamento pelo Campeona-
to Brasileiro da Série B, na segunda-feira, às 20h, contra 
o Ituano, no interior paulista.

Logo após o aquecimento comandado pela equipe de 
preparação física, os jogadores foram divididos por seto-
res para atuar em finalizações, conduzindo a bola e con-
cluindo no gol. Os jogadores de defesa também realiza-
ram jogadas para manter organizado o sistema entre os 
marcadores.

Após a primeira parte aberta para registro dos pro-
fissionais de imprensa, o segundo momento do treino foi 
fechado e permitiu que o técnico Roger Machado pudes-
se trabalhar nos últimos ajustes para definir a equipe que 
entrará em campo na segunda-feira.

Depois do treino, o lateral Nicolas concedeu en-
trevista coletiva e pode falar sobre sua adaptação no 
Grêmio e respondeu sobre trabalhar com grandes no-
mes como o zagueiro Geromel e mesmo sendo um atle-
ta considerado de defesa, um dos líderes de assistência 
na temporada.

Agência Brasil
A seleção feminina de 

futebol está muito perto 
de somar mais um bronze 
no quadro geral de meda-
lhas da 24ª Surdolimpíada. 
As brasileiras enfrentariam 
o Japão no sábado (14), às 
14h (horário de Brasília), no 
Estádio Centenário, mas as 
japonesas não devem sair 
da concentração e, com isso, 
o Brasil conquistaria a vitó-
ria por W.O.

No entanto, oficialmen-
te, a medalha de bronze será 
computada apenas no sá-
bado (14), se a desistência 
das japonesas for confirma-
da. As competições da Sur-
dolimpíada tem transmissão 
ao vivo online.

Apesar de não haver 
um posicionamento oficial 
do Japão, a alegação para a 
ausência da partida válida 

pela fase classificatória, na 
quarta-feira (11), era uma 
prevenção de saúde para re-
tornarem em segurança ao 
país. Desde então, toda a de-
legação japonesa ficou na 
concentração.

Se confirmada, esta será 
a segunda medalha de bron-
ze da seleção feminina na 
Surdolimpíada. A primeira 
foi conquistada na edição 
de 2017, na Turquia. A en-
trega das medalhas será 
no domingo (15), após a 
final entre Estados Unidos 
e Polônia.

Mais medalhas
No atletismo, Jonas Pe-

try conquistou uma vaga 
para a final do lançamento 
de disco, que será disputada 
no sábado a partir das 17h.

Nas quadras, a equipe 
de handebol feminino per-

deu a semifinal para a Tur-
quia por 37 a 17 e vai tentar 
o bronze, no sábado (14), às 
10h, diante das quenianas, 
que foram derrotadas por 
31 a 8 pela Dinamarca. O 
handebol masculino brasi-
leiro derrotou Gana por 33 
a 11 e ficou na sétima posi-
ção. Já o basquete feminino 
perdeu para o Quênia por 
98 a 11 na disputa do quin-
to ao oitavo lugar.

Ainda nesta quinta (12), 
a Ucrânia abriu mais van-
tagem no quadro de meda-
lhas. Com vitórias no Tiro 
Esportivo e na Orientação, 
os ucranianos chegaram a 
51 medalhas de ouro, 31 de 
prata e 34 de bronze, com 
um total de 116 medalhas. 
Em segundo vem os Estados 
Unidos, com 18 medalhas 
de ouro, 7 de prata e 20 de 
bronze.

seleção feminina de futebol está perto do 
bronze na Surdolimpíada

Divulgação/DBDS

Equipe deveria enfrentar o Japão neste sábado (14)

Redação
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Entre os dias 05 a 08 de 
maio a equipe de competi-
ção juvenil do projeto Pato 
Tênis esteve na cidade de 
Londrina para participar de 
mais uma etapa do Campeo-
nato Paranaense infanto-ju-
venil de Tênis. Ao todo, seis 
atletas participaram das ca-
tegorias 10, 11, 12, 16 e 18 
anos. 

O destaque desta etapa 
é para a atleta Eduarda Go-
mes, vice-campeã parana-
ense na categoria 10 anos 
feminino e para o atleta Val-
tuir Neto, vice- campeão pa-
ranaense na categoria 11 
anos masculino.

De acordo com Daya-
ne Cirino, presidente do 
Pato Tênis, a participa-
ção nesta etapa foi muito 
importante pois permitiu 
que os atletas pontuas-
sem mais e conseguissem 
se manter bem pontua-
dos no ranking paranaen-
se, que futuramente per-

mitirá a participação deles 
em torneios ainda maio-
res. Como a etapa somava 
bons pontos, os melhores 
tenistas de todo Paraná 
estavam participando e 
segundo Dayane, os atle-
tas jogaram de igual para 
igual com atletas de gran-
des academias do estado.

Agora a equipe se pre-
para para a etapa do Cam-
peonato Paranaense em Ma-
ringá, que acontecerá no 
final deste mês.

O Pato tênis tem como 
objetivo incentivar a parti-
cipação de atletas juvenis 
em torneios oficiais como 
os campeonatos paranaen-
se e brasileiro. Além disso, 
a associação tem o projeto 
social “Tênis Para a Vida” 
que atende crianças em si-
tuação de vulnerabilida-
de social, proporcionando 
o acesso ao tênis de cam-
po. Um dos objetivos do 
Pato Tênis é que atletas do 
projeto social possam vir a 
compor a equipe de compe-
tição, representando a as-

sociação e a cidade de Pato 
Branco.

A equipe agradece aos 
patrocinadores da equipe 
de competição: Prefeitura 
Municipal de Pato Branco, 
Secretaria de Esportes de 
Pato Branco, Famex, Acade-
mia Move, Redecon Consor-
cios, Uniprime Iguaçu.

Atletas do Pato Tênis são vice-
campeões paranaenses  

ATLETAS
EDUARDA GOMES
Vice-campeã 
categoria 10 anos feminino 

VALTUIR NETO 
Vice-campeão 
categoria 11 anos masculino

Divulgação

Atletas ficaram em segundo lugar nas categorias 10 e 11 anos, 
feminino e masculino
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Imobiliária Habitar Aluga: Apar-
tamento Edifício Âmbar, loca-
lizado na Rua Primo Zanotto, 
55 - Pato Branco / PR. Código 
408 Acesse  www.habitar.imb.br 
ou entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J.
---------------------
Ederson Imóveis aluga kitinete 
semimobiliada no Centro, com 
amplo ambiente social, cozinha 
mobiliada e com eletrodomésti-
cos, lavanderia e banheiro, sem 
garagem. R$ 1.000,00 + taxas. 
CRECI/PR 06596-J. Agende uma 
visita e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br.
---------------------
Apartamento Locação Edifício 
San Marino Rua Barão do Rio 
Branco Centro. 01 suíte, 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, Wc so-
cial, lavanderia, 02 sacadas 02 
vagas de garagem por aparta-
mento, Medidor de Água e Gás 
individual, sacada com churras-
queira e ponto de gás, platafor-
ma de elevação para portadores 
necessidades especiais, salão 
de festas com playground, água 
quente em todos os ambientes, 
ponto de ar condicionado em 
três ambientes. Creci J-4.201.
Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsapp)
---------------------
Aluga-se apartamento com dois 
dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço e garagem no cen-
tro de Pato Branco R$ 900,00 
www.joaresbrasil.com.br Creci f 
12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Mon-
te Moriah com 02 quartos, sa-
cada sala com dois ambientes, 
cozinha, área de serviço, ga-
ragem para 01 veículo. www.
joaresbrasil.com.br Creci f 
12.632.   Fone (46) 999720112

Imobiliária Acacio Imóveis ven-

de apartamento semi-mobi-
liado 165,81 m² no Ed. Ala-
mo na cidade de Mariópolis/
PR, com uma suíte e 02 quar-
tos, com duas garagens ao pre-
ço de R$ 530.000,00 e com 
04 garagens R$ 560.000,00.                   
Creci J-05566 Tratar: 
46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------
Favero Corretores de Imóveis- 
vende: apartamento com 02 
quartos, sala com 02 ambien-
tes, sacada, cozinha, lavande-
ria, banheiro e garagem. Área 
útil 97 M²; Área total 109 M². 
Localizado na Rua Tapir esqui-
na com Avenida Tupi. Valor R$ 
290.000,00. Agende sua visita! 
Mais informações sobre valor 
(46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------
Ederson Imóveis vende exce-
lente apartamento com linda 
vista da cidade, com 02 quar-
tos, ambiente social, banhei-
ro, cozinha sob medida, lavan-
deria e garagem. Edifício com 
elevador e salão de festas. 
Oferta: R$ 299.000,00. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visi-
ta e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 
- Vende Apartamento, localiza-
do na Rua Tapajós no Centro, 
no Ed. Viganó com 86m² úteis 
, sendo 02 dormitórios, 01 sala 
grande para dois ambientes, 
01 cozinha, 01 área de servi-
ços, 01 banheiro, 01 lavabo e 
01 vaga de garagem. Valor de 
venda: R$ 280.000,00. (REF 
AP226). Fone: (46) 3220-8030.
--------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 
- Vende Apartamento, localiza-
do na Rua Itabira no Centro, no 
Ed. Esmeralda, com 01 quarto, 
01 suíte, 02 vagas de garagem. 
Infraestrutura para ar-condicio-
nado, espaço gourmet com fe-
chamento reiki e churrasquei-
ra, medidor individual de água, 
luz e gás, todo rebaixamen-
to em gesso, piso porcelanato 
nas áreas molhadas e laminado 
na sala e quartos. Valor a con-
sultar. Fone: (46) 3220-8030.
--------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 
- Vende Apartamento, locali-

zado na Rua Itabira no Cen-
tro, no Ed. Frei Policarpo, com 
02 quartos, 01 suíte com saca-
da, 01 sala de jantar, 01 sala de 
TV com sacada, 03 banheiros 
e 01 cozinha ampla, com ex-
tensão para área de serviços 
e dependências de emprega-
da, 01 vaga de garagem. Va-
lor de venda: R$ 579.000,00. 
Fone: (46) 3220-8030.
--------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 
- Vende apartamento, localiza-
do na Rua Tapajós, no Centro, 
com 53m², 01 quarto, 01 sala, 
01 cozinha, 01 areá de serviços, 
01 banheiro e 01 vaga de gara-
gem. Apartamento com valor a 
baixo do mercado, bem locali-
zado ao lado da praça central. 
Valor de venda: R$180.000,00. 
Fone: (46) 3220-8030.
--------------------
Vende-se apartamento no Ed. 
Alan Eber. Valor R$ 230.000,00. 
Bairro Industrial, com  área to-
tal de 123 m² 2 Quartos, 1 Wc, 
e demais dependências. Pri-
meiro andar, tratar  (46)98404-
0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------
Vende-Se Apartamento No Edi-
fício Premium: 01 suíte com 
closet, mais 02 suítes, 01 la-
vabo, sala de tv, sala de jan-
tar, cozinha, sacada com 
churrasqueira integrada, lavan-
deria, 02 vagas de garagem. 
Valor R$1.100.000,00, Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-
4188/ Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.br. Ende-
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------
Vende-se Prédio no Bairro La 
Salle: São 08 unidades de apar-
tamentos com 01 dormitório 
e 02 dormitórios. Rendimento 
mensal de aluguel:  R$ 5.000,00, 
excelente para investidor. Te-
lefone: (46) 3025-3557 / What-
sapp (46) 99971-4087 / 9973-
4188/ Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.br. Ende-
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------
Para investir manter locado ou 
morar. Apartamento Ed. Ouro 
Preto Centro lado Unimed. Su-
íte mais dois quartos, gara-
gem privativa, face Leste. Nor-
te. Valor R$ 565.000,00. Tratar 

98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Apartamento Res. Vivace B. Par-
que do Som Suíte mais um quar-
to,  garagem privativa. Novo!  
Valor R$ 255.000,00. Tratar 
(46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo 
para casal ou estudante com 
60 m2, próximo ao Teatro Mu-
nicipal, no centro. Não pos-
sui garagem. Valor a nego-
ciar. Tratar no 46 991013174.
---------------------
Vendo apartamento no Edifício 
Ana, localizado na Rua Aimo-
ré esquina com Itabira.  Com 
3 dormitórios, sendo uma suí-
te completa mobiliada, banhei-
ro com balcão, box em vidro 
temperado e grande banheira 
de hidromassagem. Mais dois 
dormitórios menores, e um ba-
nheiro social com balcão.  Sala 
ampla com lareira, duas am-
plas sacadas sendo uma com 
churrasqueira e mobiliada. Co-
zinha e área de serviço também 
montadas com mobília, 2 vagas 
de garagem separadas, e de-
pósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Imobiliária Acacio Imóveis alu-
ga casa 05 quartos no Bairro 
São Cristóvão em Pato Bran-
co/PR, valor R$ 800  com IPTU 
incluso.  Creci J-05566 Tratar: 
46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Ca-
sas novas, localizadas no Bair-
ro Planalto-Paulo Afonso - Pato 
Branco / PR. Código 1004. 
Acesse  www.habitar.imb.br 
ou entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J.

Sobrado 144 m² Suíte e de-
mais dependências. Esta-
cionamento para 2 carros, 
salão de festas. Vista panorâ-

mica do lago, Face Leste Oes-
te. Ótima posição solar. Rua 
Casemiro de Abreu.  Va-
lor R$ 450.000,00. Tratar 
98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria bairro São Luiz. 
Valor R$ 298.000,00 - Para in-
vestimento ou para morar. Imó-
vel já locado. Proximidades 
da Escola Mundo Encanta-
do. 2 Quartos, demais cômo-
dos. Metragem 66 m² terreno 
de 173 m² Rua Itapuã, pró-
ximo Av. das Torres. Tratar 
984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Casa Alvenaria Bairro Planal-
to Loteamento Paulo Afon-
so. Valor R$ 190.000,00, 93 
m² Terreno 360 m² , devida-
mente averbado. Três quar-
tos, demais cômodos. Rua 
Dos Sabiás, 598. Tratar 
984040568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vendo casa de madeira no 
bairro São Vicente com 70 mts, 
contendo 3 quartos, cozinha e 
copa, sala, 2 banheiros sendo 
1 deles suíte. Lote medindo 360 
mts. Final de rua e ótima loca-
lização a 4 quadras da aveni-
da Tupy. Valor R$  200.000,00. 
Tratar no 46 99913-1420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no 
Bairro Santa Terezinha, Sen-
do: Área Total: 190,00 m², Área 
Terreno: 450,00 m², 01 suí-
te com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar con-
dicionado, cozinha, banhei-
ro social, edícula, piscina c/
aquecimento solar, sistema de 
água quente R$ 600.00 0,00. 
Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Iza-
bel com cozinha, sala conju-
gada, escritório, WC social, 
01 suíte com closet, 01 quar-
to, garagem com churras-
queira, lavanderia, dispen-
sa, com 150,00m² construído 
e 84,39m2 averbado mais es-
paço para construir piscina, 
toda murada. Creci J-4.201. 
Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro 
Jardim América: Rua Visconde 
De Nacar n.º 447. 01 suíte, mais 
02 dormitórios, 01 banheiro so-
cial, mais 01 lavabo, sacada, 
sala de tv, cozinha, lavanderia, 
01 vaga de garagem, edícula 
com lavabo e churrasqueira. 
Valor: R$ 450.000,00. Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-
4188/ Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.br. Ende-
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Vende- se casa. Oportunidade 
Única: Casa de alto padrão lo-
calizada no bairro Bancários. 
Próximo a Escola São Caetano 
(Irmãs Teatinas) e da Escola de 
futebol do Coxa, a cinco minu-
tos do centro de Pato Branco.
A casa possui: Pavimento In-
ferior: Garagem para 02 car-
ros fechada; Lavabo; Depó-
sito; Escritório; Cozinha com 
churrasqueira. Pavimento Su-
perior: Sala de estar e jantar 
integradas; Sala de TV com 
sacada; Cozinha ampla com 
sacada; Lavanderia; Despen-
sa; 02 Quartos; 01 Suíte; Ba-
nheiro social. Sistema de 
aquecimento gás. Casa de es-
quina, com ampla sobra de ter-
reno. Valor: R$1.420.000,000. 

Tratar: 46 99920.3089
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 - 
Vende sobrado no Bairro Fra-
ron em Pato Branco, contendo 
02 quartos sendo 01 com sa-
cada, sala, cozinha, área de 
serviço, lavabo, garagem para 
02 veículos e portão eletrônico. 
Valor: R$ 280.000,00, aceita 
veículo até R$ 100.000,00, ou 
entrada e o restante financiado 
direto com o proprietário.  Fa-
ça-nos uma visita na rua Gua-
rani, nº 771, Centro.  Fones: 
(46) 2604-0888 OU (46) 99113-
0460 WhatsApp. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 - 
Vende sobrado novo no Bair-
ro Cristo Rei, de esquina, área 
construída 100m², 01 suíte 
mais 02 quartos, BWC, lava-
bo, terreno 188m². Valor: R$ 
440.000,00 - Financia. Faça-
-nos uma visita na rua Guara-
ni, nº 771, Centro. Fones: (46) 
2604-0888 OU (46) 99113-
0460 WhatsApp. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende sobrado no bairro 
Fraron, com 60m² construí-
do e 170m² de terreno. Finan-
ciável. Valor: R$ 300.000,00. 
Tratar com Édico Comiran 
- Whats: (46) 99976-5130
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende casa nova no bair-
ro Santo Antônio. 1 Suí-
te + 2 quartos. Financiá-
vel. Valor: R$ 280.000,00. 
Tratar com Édico Comiran 
- Whats: (46) 99976-5130
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende sobrado de esqui-
na no bairro Vila Isabel, com 
100m² de área construída. 
Valor: R$ 390.000,00. Finan-
ciável. Tratar com Jhon Le-
non -  Whats: (46) 98800-4740
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende casa com porão no 
bairro Fraron, com 54m² de 
área construída, 2 quartos. 
Valor: R$ 220.000,00. Finan-
ciável . Tratar com Jhon Le-
non - Whats: (46) 98800-4740
---------------------
Ederson Imóveis vende so-
brado com excelente padrão 
de acabamento, com 02 quar-
tos com roupeiro sob medi-
da, closet, sacada, ar condi-
cionado, banheiro social, sala 
de estar com painel sob medi-
da, lavabo, cozinha sob medi-
da, lavanderia, garagem. Chur-
rasqueira. Lindo deck com 
pergolado. Terreno todo mu-
rado. Região tranquila e segu-
ra, bairro Parque do Som. R$ 
390.000,00. Financia. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visi-
ta e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Favero Corretores de Imó-
veis – vende: Casa mis-
ta com duas residên-
cias e entradas individuais;
Parte superior: 03 quartos, 2 
salas, cozinha, banheiro, la-
vanderia, garagem; Parte infe-
rior: 02 quartos, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem; Na par-
te dos fundos possui varieda-
des de árvores frutíferas com 
amplo espaço. Área total 445 
M². Endereço: Rua Timbiras, 
133, Pato Branco-PR. Valor: R$ 
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550.000,00. Agende sua visita! 
Mais informações sobre valor 
(46) 99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Vendo casa com 90 M², 
semi mobiliada. Rua Rogé-
rio das Chaves, 1283, bair-
ro Fraron , Pato Branco 
– valor R$ 210.000,00. Infor-
mações (48) 9 9635-2167  
---------------------
Favero Corretores de Imó-
veis – vende:: casa com apro-
ximadamente 125m². Sendo 
53,55m² averbados. Terreno 
com 188,25m². Possui: sala e 
cozinha com móveis sob me-
dida, 01 quarto; 01 suíte com 
closet com armários, 01 ba-
nheiro social; Edícula com ar-
mários, churrasqueira, banhei-
ro e depósito. Toda cercada, 
com grades e portão eletrô-
nico, alarme e câmeras. Lo-
calizada na Rua João Gual-
berto Gaspar, Bairro São 
Francisco, Pato Branco, Paraná.
Valor: R$ 400.000,00 Agen-
de sua visita! Mais infor-
mações sobre valor (46) 
99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores de Imóveis 
– vende: casa localizada na 
Rua Nereu Ramos, Pato Bran-
co. Casa mista, com 03 quar-
tos amplos, sendo 01 suíte, 
02 salas, cozinha ampla, la-
vanderia, despensa, depósito, 
espaço externo com churras-
queira, 03 banheiros, gara-
gem para 02 carros e demais 
espaços. Valor: R$ Consul-
tar / Terreno: Área total 293 
M²; Área construída: 250 M². 
Agende sua visita! Mais in-
formações sobre valor (46) 
99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores de Imóveis 
– vende: casa no bairro Pla-
nalto, localizada na Rua Beija-
-Flor. Com 3 dormitórios sendo 
1 suíte, sala, cozinha com ar-
mários, banheiro social; lavan-
deria + edícula com 1 quar-

to e garagem. Área total 200 
M² // Área construída: 97 M²; 
Valor: R$ 310.000,00/ * Es-
tuda proposta: veículo, ter-
reno ou máquina agrícola. 
Agende sua visita! Mais in-
formações sobre valor (46) 
99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores de Imo-
veis – Vende: Casa Localizada 
na Rua Clevelândia, n° 1323. 
Bairro Fraron, Pato Branco-
-PR.Com 2 quartos, sala com 
home, cozinha com armá-
rios e bancada, banheiro + 
Edícula com churrasqueira, 
1 quarto, banheiro e lavan-
deria. Valor R$ 330.000,00. 
Agende sua visita! Mais in-
formações sobre valor (46) 
99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br

Famex imobiliária CRECI 
J5858 -  Vende mini chácara 
na região central da cidade, 
com 2186m². Extensão para 
uma área de preservação am-
biental e córrego de água. Va-
lor de venda: 1.100.000,00. 
Fone: (46) 3220-8030.
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 - 
Vende chácara de 9.3 alquei-
res, sem benfeitorias a 1.000 
metros da BR 158, no Trevo 
de Coronel Vivida, com pas-
tagem, 80% cercada, água 
de nascente, borda em san-
ga, própria para criação de 
gado. Valor: R$ 1.050.000,00, 
aceita imóveis como parte de 
pagamento. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Guarani, nº 771, 
Centro.  Fones: (46) 2604-
0888 ou (46) 99113-0460 
WhatsApp. Acesse o nosso 
site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 

Construtora -  CRECI J 7640 
- Vende chácara de 30.000m² 
na Comunidade de Passo da 
Ilha, a 11 km do Centro e ape-
nas 2.800 metros do asfalto. 
Contendo mata nativa, água 
de nascente, 02 açudes e la-
voura. Valor: R$ 330.000,00, 
aceita veículo como parte de 
pagamento. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Guarani, nº 771, 
Centro.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 
WhatsApp. Acesse o nosso 
site:  www.alieltonial.com.br
---------------------  
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 
- Vende chácara de 38.000m² 
na Comunidade de Barra do 
Gigante, a  15 km da Aveni-
da Tupi, com casa, água de 
nascente, mata nativa, área 
de lavoura, luz e internet. Va-
lor: R$ 230.000,00. Faça-
-nos uma visita na Rua Gua-
rani, nº 771, Centro.  Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 WhatsApp. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br 
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 - 
Vende chácara de 20 alquei-
res a 6,5 km do Trevo do Pa-
tinho, Comunidade Linha São 
Brás. Contendo 17 alqueires 
de lavoura, barracão em al-
venaria, 03 galpões, 02 açu-
des, potreiro, mata nativa, nas-
centes de água e contendo 
491 metros de frente para a 
br 158. Valor a combinar. Fa-
ça-nos uma visita na rua gua-
rani, nº 771, centro. Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 WhatsApp. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br

Aluga-se: Barracão Comer-
cial, Rua Dr. João Juglair Ju-
nior, São Francisco. Área cons-
truída de 252,00m². barracão, 
escritório, banheiro e copa. 
Será entregue com acesso 
por rua de calçamento (pe-
dra irregular), com 5m de lar-
gura. Aluguel R$ 3.780,00 
+ taxas. Ponto de referên-
cia ao imóvel: BR 158. Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188/ 
Email: atendimento@ciroi-
moveispb.com.br. Endereço: 
Rua Ibiporã n.° 735, Sala n.° 
02, Centro, Pato Branco-PR

Aluga-se Sala Comercial no 
Edifício Gold Center, Av. Tupi. 
Sala com 02 ambientes, 02 
lavabos, 01 copa, 02 persia-
nas, 01 ar condicionado. Área 
total 72,66m² e área privati-
va 57,46m².  Valor de locação 
R$ 1.200,00 mais taxas. Rober-
to Corretor de Imóveis CRE-
CI-PR: F-35689. Para detalhes 
entre em contato e agende 
sua visita (46) 2604-1516 / 
99108-4250. Instagram: @ro-
bertoimoveispb e site: www.
robertoimoveispb.com.br
-------------------

Aluga-se Sala Comercial 
no Edifício Comercial João 
Gava, Av. Brasil, em frente a 
Policlínica. Sala com 02 lava-
bos, 01 copa, 01 vaga de ga-
ragem. Área total 77,73m² e 
área privativa 53,74m².  Va-
lor de locação com desconto 
de pontualidade R$ 2.000,00 
mais taxas. Roberto Corre-
tor de Imóveis CRECI-PR: 
F-35689. Para detalhes entre 
em contato e agende sua vi-
sita (46) 2604-1516 / 99108-
4250. Instagram: @rober-
toimoveispb e site: www.
robertoimoveispb.com.br
------------------- 
Imobiliária Habitar Aluga: Am-
plas salas comerciais Edifí-
cio Vicenza, localizadas na 
Rua Ibiporã, 212, Centro - Pato 
Branco / PR. Código 325 e 639. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou 
entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J. 
-------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Sala 
comercial Edifício Âmbar, com 
84m², localizada na Rua Pri-
mo Zanotto, 55 - Pato Bran-
co / PR. Código 443. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou 
entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J.
-------------------
Favero Corretores de Imóveis- 
aluga: Sala Comercial, locali-
zada no centro de Pato Bran-
co, com aproximadamente 
76m². 1° andar. Prédio comer-
cial e residencial. Não tem 
taxa condomínio; Não tem 
garagem; Valor da locação 
R$ 2.800,00. Agende sua vi-
sita! Mais informações so-
bre valor (46) 98404 8862 
www.faverocorretores.com.br

Vende-se loja em área cen-
tral, com toda estrutura de 
funcionamento, com esto-
que em roupas, presentes, 
artigos de artesanatos, be-
bidas e perfumes em geral. 
Atendendo seus clientes a 8 
anos. Aceita como forma de 
pagamento carro ou terre-
no Valor sob consulta. Tra-
tar fone: 046 30251911 ou 
99101-1743(Whatsapp). Cre-
ci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se qua-
tro conjuntos comerciais no 
Edifício Caramuru Center17, 
todo 5º andar, em Pato Bran-
co. Em frente à Prefeitura Mu-
nicipal de Pato Branco. Inte-
ressados entrar em contato 
pelos telefones: (46)3025-
1902 ou (41)99206-0606.

Vendo franquia de sorvete 
na pedra para o Pato Branco 
Shopping. Negociações com 
a sala já em andamento, fran-
quia requisitada e muito ren-
tável - boas previsões de fatu-
ramento. Oportunidade única, 
essa semana. Interessados en-

trar em contato para mais in-
formações: (46) 99906-6207.

Vende-se Terreno no cen-
tro.  Terreno de esquina com 
900 m² com a mais bela vista 
da cidade. Aceito veículos ou 
imóveis como parte do paga-
mento. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Oportunidade de Negócios: 
Vendo terreno área central de 
Pato Branco c/611,52m²,  na 
Rua Iguaçu, com 14 metros de 
frente x 43,68 fundo. Valor R$ 
520.000,00. Aceita carro de até 
40.000 - Interessados chamar 
WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno no bair-
ro Jardim Aeroporto, 363 
m² Face Norte, com vis-
ta panorâmica, pavimenta-
da com ótima localização 
no bairro. Tratar  (46)98404-
0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------

Vende-se Terreno no Lotea-
mento Industrial II 484 m² - Pró-
prio para casa (fim de rua) Rua 
Arcide Colla Topografia Semi-
plana. Valor R$ 350.000,00. Tra-
tar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------
Vende-se somente terreno 
com 429,60m², localizado na 
Rua Alagoas Bairro La Salle. 
Tratar fone: 046 30251911 ou 
99101-1743(Whatsapp). Va-
lor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------
Terreno a venda na Rua Pe-
dro Soares, bairro Vila Isabel 
com 612,57m². Creci J-4.201. 
Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se lote bem localiza-
do no Loteamento Arman-
do Chiochetta, no Bairro Fra-
ron em Pato Branco. Área total 
312,00 m², com valor de R$ 
120.000,00. Aceita permuta. 
Roberto Corretor de Imóveis 
CRECI-PR: F-35689. Para mais 
detalhes entre em contato e 
agende sua visita (46) 2604-
1516 / 99108-4250. Instagram: 
@robertoimoveispb e site: 
www.robertoimoveispb.com.br
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---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 
m² no Bairro Industrial, à 40 
metros do asfalto da estrada 
Municipal Pioneiro Sadi Viga-
nó, saída para à Fazenda da 
Barra. Medidas (35,00 x 60,00 
metros), com bela vista pa-
norâmica da cidade de Pato 
Branco-Pr.  Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
---------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende terreno de esquina 
no bairro São Francisco, com 
936m². Valor: R$ 360.000,00. 
Financiável. Tratar com Briam 
-  Whats: (46) 98800-4620
---------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende terreno no bairro Pi-
nheirinho, próximo a ave-

nida Tupi, com 364m². 
Valor:  R$ 210.000,00. Fi-
nanciável. Tratar com Briam 
-  Whats: (46) 98800-4620
---------------
Solar Imóveis Vende: Lotea-
mento Jardim Primavera, lo-
tes a partir de 372,00m²no 
valor de R$ 550,00 o m². 
Entrada, restante parcela-
do direto com o proprietá-
rio. Pronto para construir, 
confira esse e outros imó-
veis no site www.solar.imb.br 
ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Lote-
amento Vó Normélia, bair-
ro Fraron, próximo a Facul-
dade Fadep, lotes a partir de 
290,00m² no valor a partir de 
R$ 98.000,00, entrada, res-
tante parcelado em até 48 ve-

zes, confira esse e outros imó-
veis no site www.solar.imb.br 
ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vende-se Focus 1.6, Hatch, 
câmbio manual, ano 2013, 
cor branca, único dono, com 
80.000 km, manual e chave re-
serva, ar condicionado, dire-
ção hidráulica, vidro elétrico 
nas quatro portas, trava, alar-
me, chave canivete, compu-
tador de bordo, air bag, abs, 
som original, jogo de rodas e 
farol de neblina. Valor à vista 
ou financiado: R$ 43.500,00, 
na troca a combinar. Recebo 

carro ou moto de menor valor. 
Informações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp), (46) 99103-9214 
ou (46) 3225-4655. www.boli-
carveiculos.blogspot.com.br. 
Atendemos após as 18h, nos 
finais de semana e feriados. 
--------------------- 
Vende-se HB20 1.0, ano 2017, 
único dono, com manual e 
chave reserva, 53.000km, tira-
do novo em Pato Branco, cor 
branca, com ar condiciona-
do, direção elétrica, vidro elé-
trico, trava, alarme, compu-
tador de bordo, air bag, abs, 
som de fábrica, sensor de es-
tacionamento, 05 pneus no-
vos.  Valor à vista ou finan-
ciado: R$ 53.500,00, Troca 
R$ 55.500,00. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) 
ou (46) 3225-4655. www.boli-
carveiculos.blogspot.com.br. 
Atendemos após as 18h, nos 
finais de semana e feriados. 
--------------------- 
Vende-se Montana 2016/2017, 
1.4 , LS, cor branca, com ar 
condicionado, direção hidráu-
lica, vidro elétrico, trava, alar-
me, computador de bordo, air 
bag, abs, sensor de levanta-
mento de vidros, proteção de 
caçamba, lona marítima e 04 
pneus novos. Valor à vista ou 
financiado: R$ 50.500,00. Na 
troca a combinar. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsApp) 
ou (46) 3225-4655. www.boli-
carveiculos.blogspot.com.br. 
Atendemos após as 18h, nos 
finais de semana e feriados.
--------------------- 
Vende-se ETIOS HATCH 
1.3 X , câmbio manual, ano 
2017/2018, com ar condiciona-
do, direção, trava, vidro elétri-

co, abs, airbag , computador 
de bordo, retrovisor elétrico, 
painel digital, com manual e 
chave reserva. Valor à vista ou 
financiado: R$ 55.000,00,  tro-
ca a combinar. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsA-
pp), (46) 99103-9214ou (46) 
3225-4655. www.bolicarvei-
culos.blogspot.com.br. Aten-
demos após às 18h, nos fi-
nais de semana e feriados.
 

Vendo moto Yahama - 
YBR 125 Factor Ed/Fac-
tor Edition, ano 2012, es-
tado de nova com 70.000 
km, valor R$ 6.700,00 não 
aceita troca – falar com 
Edegar 46 99101-2996.

Vendo  quadra esportiva ta-
manho 15x30, grama sinté-
tica, nova. Interessados en-
trar em contato pelo fone 
whats (46) 9 9984-3044

Vaga para consultor (a) de pe-
ças. Nossos consultores de 

peças são responsáveis por 
executar atendimento a clien-
tes internos e externos com 
propósito de realizar venda 
de produtos realizando a ma-
nutenção dos mesmos atra-
vés de novos pedidos a fabri-
ca ou através de transferências 
de outras filiais. Vaga para 
PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie 
seu currículo para:  dal-
gisa@verdesul.com.br
------------------

A Penha Papéis Vivida 
LTDA, situada na ROD. 
BR 158, km 495, Pon-
te do Rio Chopim, Coro-
nel Vivida, está contratan-
do Eletricista Industrial, os 
interessados devem en-
viar o currículo no e-mail 
denise@penha.com.br

------------------
Estou disponibilizando ser-
viços de diarista, mensalis-
ta, auxiliar de cozinha, servi-
ços gerais. Com experiência 
comprovada e referência. Tra-
tar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamen-
to de Marketing / Publi-
cidade e propaganda. 
Enviar currículo para: coor-
denacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de tra-
balho em Pato Branco, tem 
experiência em pintura, jar-
dinagem, e serviços gerais. 
Contato 45 – 99141-8902
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