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HÁ 36 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

MUNICÍPIOS COBRIRÃO DEFICIT DO SAMU POR MAIS 90 DIAS

Decisão foi tomada em assembleia do Ciruspar, nessa quinta-feira (12). Em paralelo, consórcio contratará consultoria para analisar redução 
de custos operacionais e articula recursos juntos aos governos estadual e federal. PÁG. 6

Denúncia de supostos maus-tratos  a  
animais envolve vereadora de Pato Branco
Após denúncia, nessa quinta-feira (12) a Polícia Civil e representantes da Prefeitura de Pato 
Branco e do Instituto Água e Terra (IAT) estiveram em uma chácara da zona rural, onde 
encontraram cerca de 25 animais, sendo que quatro deles apresentavam ferimentos. A 

princípio, a área é de responsabilidade de uma vereadora. Polícia Civil investiga o caso. PÁG. 14

Câmara 
conclui 
etapa para 
Consolidação 
das Leis 
Municipais
Desde a instalação do 
município de Pato Branco, 
em 1952, até 2020, foram 
sancionadas 5.753 Leis 
Ordinárias e 87 Leis 
Complementares, muitas 
das quais já se tornaram 
obsoletas ou perderam 
o objeto, tornando 
necessária a consolidação 
das leis. Mais uma etapa do 
processo já foi concluída e 
a próxima fase será agrupar 
a Legislação por eixos 
temáticos. PÁG. 2

CIDADE

ESPORTE

Dia D de 
vacinação 
contra gripe 
e sarampo 
será no 
sábado PÁG. 4

Rota das 
Araucárias 
arrecada 
recursos 
para a 
Fudabem PÁG. 15
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Agência Senado
Em pronunciamento nesta quinta-feira (12), o sena-

dor Alvaro Dias (Podemos-PR) defendeu a construção de 
refinarias que tenham condições de refinar o petróleo pe-
sado produzido no país. Ele afirmou que isso pode ser a 
solução para o constante aumento dos preços dos com-
bustíveis.

“Nós ganhamos em real, nós exploramos o petróleo 
em real, o custo da exploração do petróleo se dá em real, 
mas como não temos a competência para o refino do pe-
tróleo aqui [no país], nós exportamos e depois recebemos 
de volta e pagamos o preço internacional em dólar”.

Nesse contexto, o senador questionou por que não há 
no Brasil refinarias com competência para refinar o pe-
tróleo pesado. Além disso, ele declarou que a Refinaria de 
Abreu e Lima foi “engolida” pela corrupção e outras refi-
narias estão sucateadas.

Alvaro Dias também ressaltou que, em meio à alta 
dos preços dos combustíveis, “caminhoneiros protestam, 
enfim, todos os brasileiros protestam”.

Brasil–Paraguai
A Comissão de Educação (CE) aprovou na quinta-fei-

ra (12) o Projeto de Lei 1.984/2021, dando ao trecho 
brasileiro da nova ponte de integração Brasil–Paraguai o 
nome de Jaime Lerner (1937—2021), arquiteto renoma-
do e governador do Paraná entre 1995 e 2003. O projeto 
segue para a apreciação do Plenário do Senado.

A iniciativa do projeto foi do então deputado fede-
ral Evandro Rogério Roman (PP-PR). No Senado, o rela-
tor foi o próprio presidente da CE, senador Marcelo Cas-
tro (MDB-PI).

Hoje conhecida como Ponte da Integração, a segun-
da ponte Brasil-Paraguai sobre o Rio Paraná está sendo 
construída desde 2019 e sua inauguração está prevista 
para este ano. Ela ligará Foz do Iguaçu, no Paraná, a Pre-
sidente Franco, no Paraguai. É fruto de uma parceria en-
tre os governos do Paraná e federal e Itaipu Binacional. 
Brasil e Paraguai já são ligados pela Ponte da Amizade, 
entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, inaugurada em 
1965.

Alvaro Dias defende 
construção de refinarias 
para petróleo pesado

Para o senador, a iniciativa pode ser a solução para o constante 
aumento dos preços dos combustíveis

Roque de Sá/AgênciA SenAdo

Assessoria
Desde a instalação do 

município de Pato Branco e 
da Sessão de Posse da pri-
meira Legislatura dos vere-
adores, em 14 de dezembro 
de 1952, foram sanciona-
das, até 2020, 5.753 Leis 
Ordinárias e 87 Leis Com-
plementares, muitas das 
quais já se tornaram obso-
letas ou perderam o objeto, 
tendo em vista terem sido 
sancionadas antes mesmo 
da promulgação da Cons-
tituição Federal, em 1988. 
Com isso e para oportu-
nizar um melhor entendi-
mento das leis, por parte 
dos cidadãos, a Câmara de 
Vereadores de Pato Bran-
co está realizando o pro-
cesso de Consolidação das 
Leis Municipais onde, nes-
te mês, mais uma    etapa   
foi concluída       e,  com  
isso, 3.469 leis     foram          
revogadas.

O início dos trabalhos 
foi em maio de 2021, com 
a vinda de representantes 
da empresa que está for-
necendo a consultoria e 
com a formação da Comis-
são de Revisão e Consolida-
ção Legislativa. A Comissão 
é composta pelos servido-
res Gean Geronimo Dranka, 
Eliana Scariot e Luciano Bel-
trame e pelos vereadores 
Eduardo Dala Costa (MDB), 
Marcos Marini (Podemos) e 
Maria Cristina Hamera (PV) 
e todo o processo está sen-
do possível, tendo em vista 
o pioneirismo da Câmara de 
Pato Branco, em possuir to-
das as leis já digitalizadas 
e disponibilizadas on-line, 
para o acesso de todos os 
cidadãos.

Várias etapas já foram 
concluídas, entre elas, a san-
ção da Lei nº 5.895, de 07 
de abril de 2022, com a re-
vogação das leis municipais 
por consolidação. De acordo 
com o  servidor Gean, mem-
bro da Comissão, a maioria 
delas havia perdido o objeto 
por se tratarem de abertura 
de créditos especiais e con-
cessões de subvenções so-
ciais, outras porque já não 
condiziam com o momento 
atual.

Leis curiosas que 
foram revogadas

Entre as leis revogadas, 
há algumas bem interessan-
tes e curiosas, que demons-
tram o quanto a realidade da 
cidade mudou com o passar 
dos anos. Como a Lei nº 58, 

de 30 de março de 1954, 
que regulamentava a fisca-
lização do trânsito em dias 
de chuvas nas estradas exis-
tentes no município, proi-
bindo, em um de seus arti-
gos, o trânsito de caminhões 
em dias de chuva e determi-
nando que os demais veícu-
los só transitassem nas vias 
- que na época eram todas 
de terra e demandavam alto 
custo de conservação - após 
quatro horas do término das 
chuvas.

Também foi revogada a 
Lei nº 1, de 15 de março de 
1957, a qual criava o Regu-
lamento do Serviço de Assis-
tência Social, cuja principal 
finalidade, em sua 1ª fase de 
atividade, “era a profilaxia 
das doenças infecto-conta-
giosas através da vacinação 
preventiva”. Ela estabelecia 
que a vacinação seria feita 
“através das casas escolares 
municipais obrigatoriamen-
te, e estaduais que quise-
rem colaborar”, sendo que, 
“a cada vacinado caberá ao 
professor que aplicar a va-
cina, a importância de Cr$ 
1,00 (um cruzeiro) por inje-
ção aplicada”.

Ainda, entre outras leis 
curiosas, foi revogada a 
Lei nº 82, de 24 de junho 
de 1955, que criava o “Sá-
bado Inglês”, normatizan-
do que “os estabelecimen-
tos comerciais e industriais 
funcionarão de segundas as 
sextas-feiras nos seguintes 
horários: manhã das 7 ho-
ras e 45 minutos às 12 ho-
ras; tarde das 13 horas 30 
minutos às 18 horas; aos 
sábados das 7 horas e 45 
minutos às 12 horas”. A in-
tenção da Lei era regula-
mentar, no sábado a tarde, 
o horário   de   descanso   
semanal.

Continuidade dos 
trabalhos

Desde que a Câmara 
passou a utilizar o Sistema 
de Apoio ao Processo Le-
gislativo (SAPL) - oferecido 
pelo Programa Interlegis, 
do Senado Federal, de for-
ma gratuita - diversos ser-
viços passaram a ser ofer-
tados digitalmente, fazendo 
com que projetos de lei, leis, 
ofícios, resultado de vota-
ções, entre inúmeros outros 
documentos, pudessem ser 
acessados e consultados por 
qualquer pessoa, sem haver 

a necessidade de vir até a 
Câmara.

Com a conclusão dessa 
etapa da consolidação das 
leis, outro importante passo 
será dado em busca de uma 
maior democratização e, aci-
ma de tudo, transparência e 
agilidade dos serviços públi-
cos, como explicou Gean, “a 
próxima etapa será agrupar 
as leis por eixos temáticos, 
como saúde, meio ambien-
te, mobilidade, educação e 
tributação, isso facilitará o 
acesso e o entendimento 
dos cidadãos à nossa Legis-
lação Municipal”, concluiu.

Câmara conclui mais uma 
etapa para Consolidação das 
Leis Municipais
Próxima fase será agrupar a Legislação por eixos temáticos

Entre as leis revogadas, há algumas bem interessantes e curiosas, que demonstram o quanto a 
realidade da cidade mudou
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Trabalhadoras do Brasil
O CRESS-PR (Conselho Regional de Serviço Social 

– 11ª Região) realizará, no dia 17 deste mês, um even-
to híbrido para celebrar o Dia da (do) Assistente Social. 
Presencialmente, o evento acontecerá em Curitiba, na 
sede da APP Sindicato. Mas também será transmitido 
pela internet para os profissionais da categoria de todo 
o Estado, a partir das 19h. O Dia da (do) Assistente So-
cial é celebrado em 15 de maio.

Trabalhadoras do Brasil II
O tema do evento deste ano, “Trabalhadoras do 

Brasil: somos e lutamos com elas” foi proposto pelo 
CFESS (Conselho Federal de Serviço Social). E, de acor-
do com a presidente do CRESS-PR, Andrea Braga, a te-
mática chama a atenção para a defesa dos direitos das 
mulheres, das liberdades democráticas e a luta pela 
igualdade de gênero no contexto brasileiro.

Centro da criança
O Centro de Atendimento da Criança de Ponta 

Grossa iniciará os atendimentos na próxima segunda-
-feira (16). O Centro funcionará no espaço onde funcio-
nava a Unidade Básica de Saúde Sady Silveira, em Ola-
rias. O espaço vai ofertar atendimento 24 horas, com 
médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enferma-
gem, farmacêutico, recepcionista e zelador. Serão aten-
didas consultas de baixa e média complexidade.

Contorno Sul
O Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit) assinou a ordem de serviço para o 
início da primeira etapa das obras de implantação e pa-
vimentação de 13 quilômetros do chamado Contorno 
Sul Metropolitano de Maringá (PR), que começa na Ro-
dovia BR-376. A medida foi confirmada durante a visita 
do presidente Jair Bolsonaro à Maringá.

1ª fase
As obras do Contorno Sul Metropolitano de Marin-

gá têm o objetivo de desafogar o intenso tráfego de 
caminhões em trechos urbanos da cidade. No total, o 
contorno terá cerca de 32 quilômetros. A empresa con-
tratada para a obra foi a Bandeirantes Comércio e Enge-
nharia, que terá cerca de 990 dias para elaborar proje-
tos e executar a obra. A primeira fase, que contemplará 
13 km, será licitada em  R$ 253 milhões.

Bem recebido
O projeto de implantar 4 quilômetros de calça-

mento por município do sudoeste, com investimento 
de R$ 43 milhões pela Itaipu, foi bem recebido pelo 
diretor-geral da Itaipu. O almirante determinou à sua 
equipe a realização de estudos para analisar, se neces-
sário for, a aprovação pelo conselho da estatal. “É um 
sonho do sudoeste ser contemplado por investimen-
tos da Itaipu. Somos uma região vizinha à hidrelétri-
ca que, no passado, foi a origem de significativa mão 
de obra para a construção da usina”, assinalou Cleber 
Fontana.

Assessoria e redação
Em 100 dias, as equipes 

de Limpeza, Conservação 
de Vias e Espaços Públicos 
de Pato Branco já recolhe-
ram mais de 2,8 toneladas 
de entulhos em ações reali-
zadas em 12 bairros e pon-
tos específicos. A ação é 
uma alternativa de minimi-
zar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika e 
chikungunya.

Os serviços foram reali-
zados em todas as ruas dos 
bairros São Luiz, Bortot, Vila 
Isabel, Fraron, Novo Hori-
zonte, Cristo Rei, São Cristó-
vão, Veneza, Pinheiros, Bra-
sília, Cadorin e Bancários. 
Também, foram disponibili-
zados bruks para coleta de 
entulhos em escola e resi-
dências cadastradas no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico).

Nesta semana, as equi-
pes iniciaram o mutirão nos 
bairros Bonato, São Vicente 
e Industrial. Os moradores 
devem deixar os entulhos, 
lixos recicláveis e materiais 
que são possíveis criadouros 
da larva, na calçada em fren-
te às residências, comércios 
ou outros, que será reco-
lhido. Também devem ficar 
atentos, pois a coleta será 
realizada apenas uma vez 
dentro deste cronograma.

A ação será realizada 
nos demais bairros, con-
forme a equipe do setor de 
Controle de Endemia identi-
ficar os locais mais infesta-
dos pelo mosquito. Porém, o 
objetivo é passar em toda a 
cidade. O cronograma será 
divulgado previamente.

Prevenção
A melhor forma de pre-

venir a dengue é evitar a 
proliferação do mosquito 
eliminando água armazena-
da que pode se tornar pos-
sível criadouro, como em 
vasos de plantas, galões de 
água, pneus, garrafas plásti-
cas, piscinas sem uso e sem 
manutenção, e até mesmo 
em recipientes pequenos, 
como tampas de garrafas.

Paraná
Segundo a Agência Es-

tadual de Notícias (AEN), o 
boletim semanal da dengue, 
publicado na terça-feira 
(10) pela Secretaria de Esta-
do da Saúde (Sesa), registra 
43.751 confirmações da do-
ença no Paraná. São 6.703 
casos a mais, um aumento 
de cerca de 18% em relação 
aos números do informe an-
terior. Os dados são do 37º 

Informe Epidemiológico, do 
novo período sazonal da do-
ença, que iniciou no dia 1º 
de agosto e deve seguir até 
julho de 2022.

Ele traz 124.078 casos 
notificados, 14.504 a mais, 
aumento de 13%. Dos 373 
municípios que registraram 
notificações de dengue, 315 

confirmaram a doença. Em 
274 são casos autóctones, 
ou seja, a dengue foi contra-
ída no município de residên-
cia dos pacientes.

No Estado, a Saúde in-
forma a morte de mais três 
pessoas. Trata-se de uma 
mulher de 95 anos, que re-
sidia em Cascavel (Oeste), 

e dois homens, um de 20 
anos morador de Maringá 
(Noroeste) e um de 85 anos 
de Londrina (Norte). Os óbi-
tos ocorreram entre os dias 
26 de março e 14 de abril 
de 2022. Desde o início do 
período, o Paraná soma 12 
mortes pela doença.

AssessoriA

Mutirões de limpeza recolhem 
mais de 2,8 toneladas de 
entulhos em 12 bairros

A ação será realizada nos demais bairros, conforme orientação da equipe do setor de 
Controle de Endemia
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Senai terá curso na área de 
Tecnologia da Informação
Redação com assessoria

O Senai de Pato Branco está oferecendo mais um 
projeto de formação na área da Tecnologia da Informa-
ção. O objetivo é uma formação rápida, que visa capa-
citar profissionais no primeiro emprego ou que estejam 
buscando recolocação no mercado de trabalho.

O aperfeiçoamento profissional é presencial e o cur-
so oferecido é Introdução a Desenvolvimento de Siste-
mas, com carga horária de 192 horas.

O curso começa nesta segunda-feira (16) e vai até 
o dia 28 de julho, no horário da noite, das 18h30 às 
22h30, de segunda a quarta-feira, na Unidade do Senai 
Pato Branco, localizado na rua Xingu, 833, bairro Ama-
dori. Serão oferecidas 30 vagas.

Conteúdo programático
O curso é gratuito e o conteúdo programático conta 
com três módulos: módulo I – Lógica de Programação 
(80 horas); módulo II – Introdução a Programação 
de Sistemas (32 horas); e módulo III  - Técnicas de 
Desenvolvimento Java (80 horas). Mais informações 
através do telefone (46) 3220-5529.

Aline Vezoli
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Prefeitura de Pato Branco, através da Secretaria de 
Saúde, realiza no próximo sábado (14) mais um dia D de 
vacinação contra a influenza e contra o sarampo.

A ação acontece para aumentar a cobertura vacinal 
no município, durante a campanha de imunização que 
deve ocorrer até o dia 3 de junho.

De acordo com a coordenadora do Programa de 
Imunização, Emanoeli Stein, a meta do município é va-
cinar 90% do público-alvo nesse ano, sendo que existem 
23.540 pessoas a serem imunizadas contra a influenza 
nos grupos prioritários e 5.357 crianças para receber o 
imunizante contra o sarampo.

Em um período onde a vacina é indispensável para 
diminuir casos graves relacionados a doenças respirató-
rias, as vacinas estão disponíveis pelo Sistema Único de 
Saúde apenas para os grupos prioritários.

Dessa forma, puérperas, gestantes, professores de 
escolas públicas e privadas, crianças entre seis meses e 
quatro anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores da saúde, 
caminhoneiros e motoristas, pessoas com doenças crôni-
cas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores 
das forças de segurança e salvamento, funcionários do 
sistema prisional, PPL e jovens em medida socioeducati-
vas devem se dirigir até a unidade de saúde mais próxi-
ma para receber a vacina contra a influenza.

As Unidades Básicas de Saúde e o Posto de Saúde Cen-
tral estão atendendo para realizar a ação. Para receber a 
dose são necessários os documentos pessoais com foto e 
carteira de vacina, além de documentos que comprovem a 
condição que os enquadra nos grupos prioritários.

Público vacinado contra influenza
Até o momento, a coordenadora afirma que o mu-

nicípio vacinou 18,1% das puérperas, 36% das gestan-
tes, 24,3% dos professores, 35,5% das crianças, 58,4% 
de trabalhadores da saúde e 55,9% dos idosos, sendo o 
último grupo com maior aceitação e procura para rece-
ber a dose.

Enquanto isso, 1.524 doses do imunizante contra o sa-
rampo foram aplicados em crianças durante a campanha.

O dia D de vacinação será realizado na praça Presi-
dente Vargas, das 9h às 16h.

Assessoria e redação
Com a presença do de-

sembargador coordena-
dor do Programa Mora-
dia Legal, Abraham Lincoln 
Merheb Calixto, a prefeitura 
de Pato Branco lançou ofi-
cialmente, na noite de quar-
ta-feira (11), o programa no 
município.

A ação, realizada junto 
com o Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná (TJPR), 
visa regularizar terrenos 
com a titulação adequada. Ao 
todo, cerca de 300 famílias 
pato-branquenses serão be-
neficiadas. “Esse programa 
não irá apenas documentar 
as moradias dessas famílias, 
dará dignidade e ampliará 
as oportunidades.”, salien-

tou o prefeito Robson Cantu.
Em Pato Branco, são 

cerca de 300 terrenos ocu-
pados de forma irregular, 
onde os moradores não pos-
suem a documentação da 
propriedade. A equipe da 
Secretaria de Planejamen-
to Urbano já realizou um 
levantamento prévio des-
ses imóveis, além do cadas-
tramento dos proprietários. 
Agora, a próxima etapa con-
templa o auxílio ao TJPR nas 
análises técnicas documen-
tais e in loco.

“Muitas dessas famílias 
aguardam há anos esta do-
cumentação, até mais de 40 
anos, agora elas estão ten-
do uma oportunidade de 
poder regularizar. Com a 

documentação correta, des-
frutará de inúmeros bene-
fícios, como a busca por 
incentivos nas redes ban-
cárias e melhorias na pro-
priedade. Fico imensamente 
feliz em poder estar auxi-
liando essas famílias”, com-
plementa o prefeito.

O Programa Moradia 
Legal, que funciona em par-
ceria entre o Município e o 
TJPR, possibilita a regulari-
zação de moradias de famí-
lias de baixa renda, em áre-
as de posse que não tenham 
disputa judicial, permitindo 
a obtenção do título de pro-
priedade do imóvel, ofere-
cendo segurança jurídica, 
efetivando o cumprimento 
da função social da proprie-

dade urbana e assegurando 
o direito à moradia à popu-
lação de baixa renda.

De acordo com levanta-
mento realizado pela Secre-
taria Municipal de Planeja-
mento Urbano, Pato Branco 
possui cerca de 300 terre-
nos ocupados de forma ir-
regular, nos bairros Aero-
porto, Alvorada, Bela Vista, 
Bonatto, Cristo Rei, Indus-
trial, Novo Horizonte, Pag-
noncelli, Pinheirinho, Pla-
nalto, São Cristóvão, São 
Roque, Sudoeste e Trevo 
da Catani. A expectativa do 
Município é de que até fim 
deste ano, através desse pla-
no de regularização fundiá-
ria, todos os terrenos sejam 
regularizados.

Cerca de 300 famílias 
pato-branquenses serão atendidas 
pelo Programa Moradia Legal

Pato Branco realiza dia D 
de vacinação no sábado

Divulgação

Município pretende 
vacinar 90% do 
público-alvo

assessoria/PMPB

O Programa Moradia Legal é idealizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
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Assessoria
São Lourenço do Oeste

Na tarde da última ter-
ça-feira (10), no gabinete da 
prefeitura, o governo mu-

nicipal de São Lourenço do 
Oeste, por meio da Secreta-
ria de Relações Institucio-
nais, assinou nove convê-
nios que, juntos totalizam 
R$ 548.761,86. Cultura, es-

porte e projetos sociais da 
cidade e do interior foram 
beneficiados.

Prefeito de São Louren-
ço do Oeste, Rafael Cale-
ffi enalteceu as entidades e 

grupos organizados da so-
ciedade pelo importante 
trabalho que fazem, auxi-
liando muitas vezes os pro-
jetos do governo municipal. 
Ele lembrou mais uma vez 
que o Programa Comunida-
de Forte começou em 2017 
e inúmeros grupos já foram 
beneficiados.

O secretário de Rela-
ções Institucionais, Rubens 
Ricardo Mocellin, frisou que 
todas as entidades contem-
pladas até hoje com o pro-
grama são as que atendem 
os critérios estabelecidos 
pela lei 13.019/2014, do 
governo federal. Conforme 
ele, os recursos são aplica-
dos por cada grupo benefi-
ciado de acordo com o seu 
plano de trabalho.

Entidades 
beneficiadas

R$ 100 mil para as In-
vernadas Artísticas do CTG 
Amizade sem Fronteiras 
para a realização do 24º 
Festival Catarinense de Arte 
e Tradição (Fecart);

- R$ 60 mil para a Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer (RFCC) para a ma-
nutenção das atividades; R$ 
70 mil ao Grupo Jovem Vida 
para reforma e ampliação da 
sede; R$ 15 mil para o bol-
são feminino Esporte Clube 
Pérola Negra para aquisição 
de uniformes e materiais; R$ 
20 mil para o Clube de Ido-
sos Sorrir para Vida, do dis-
trito de Presidente Jusceli-
no, para reforma na sede; R$ 
R$ 99.761,86 ao Recreati-

vo Esporte Clube Canarinho, 
da comunidade de Sant’Ana 
da Bela Vista, para reforma e 
revitalização da sede; R$ 64 
mil para a Associação de Mo-
radores de Linha São João 
para melhorias na sede; R$ 
100 mil ao Clube de Mães 
Unidas por Sant’Ana, da co-
munidade de Sant’Ana da 
Bela Vista, para reforma da 
sede; R$ 20 mil para a Asso-
ciação Amigos do Pedal de 
Ciclismo para aquisição de 
uniformes e materiais.

Município distribui mais de R$ 540 mil para entidades

Assessoria
Francisco Beltrão

Nesta semana foi reali-
zada uma prática de defu-
mação de pescados, mais 
uma ação do Proder (Pro-
grama de Desenvolvimen-
to Rural) da Prefeitura de 
Francisco Beltrão. De acor-
do com Antonio Cezar Soa-
res, coordenador do progra-
ma, “o objetivo é despertar 
o empreendedorismo, a ge-
ração de renda e a agrega-
ção de valor ao pescado pro-

duzido e industrializado no 
município”.

Ele explica que esta al-

ternativa está despertando 
o interesse de proprietários 
de um frigorífico do muni-

cípio, que já está desenvol-
vendo a análise da viabilida-
de da criação de produtos a 
base de defumados do pes-
cado. Atualmente a indús-
tria comercializa somente o 
filé de tilápia.

“Estudos preliminares 
apontam que é possível tri-
plicar o valor da tilápia in 
natura com a defumação, 
tendo em vista que esse 
processo melhora a qualida-
de, a apresentação e o sabor 
característico dos produtos 
defumados”, enfatiza Anto-

nio Cezar. No final da ativi-
dade foi realizada uma de-
gustação com a participação 
de técnicos, empresários e 
autoridades, inclusive o pre-
feito Cleber Fontana e os se-
cretários Claudimar de Carli, 
da Agricultura, Alaércio Co-
razza, Gabinete, e Alexandre 
Pécoits, do Planejamento.

O Proder é um progra-
ma da Prefeitura de Fran-
cisco Beltrão que tem o ob-
jetivo de incentivar ações, 
atividades e alternativas 
para incrementar a renda 

dos produtores rurais e ou-
tros segmentos ligados à 
agricultura. Todo o traba-
lho técnico é disponibiliza-
do gratuitamente, além de 
outros benefícios. Alterna-
tivas como a produção de 
pepino de conserva e no 
setor de fruticultura já es-
tão sendo adotadas. Outra 
importante iniciativa é o 
programa de recuperação 
e proteção de fontes,   para 
garantir   o   abastecimen-
to de água em períodos de 
estiagem.

Proder incentiva a defumação de pescados

Objetivo é despertar o empreendedorismo

Foram beneficiadas entidades ligadas a cultura, esporte e 
projetos sociais

Consórcio 
deve contratar 
consultoria para 
análise de custos. 
Repasses federais e 
estaduais estão sem 
reajuste há anos

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Na manhã desta quinta-
-feira (12) foi realizada uma 
assembleia do Consórcio In-
termunicipal da Rede de Ur-
gência do Sudoeste do Pa-
raná (Ciruspar), que gere o 
Samu no sudoeste, para tra-
tar sobre o financiamento 
do serviço. O encontro acon-
teceu no auditório do Sesc, 
em Pato Branco, e reuniu 

prefeitos e lideranças dos 
municípios que integram o 
consórcio.

De acordo com Elidio 
De Moraes, prefeito de Man-
gueirinha e presidente em 
exercício do Ciruspar, a as-
sembleia decidiu que cobrirá 
o deficit de custeio do Samu 

por mais 90 dias. Em parale-
lo, será contratada uma em-
presa de consultoria para 
encontrar formas de reduzir 
custos e então estudar alter-
nativas para financiar a ma-
nutenção do serviço.

“O deficit será ratea-
do emergencialmente en-

tre os municípios até o mês 
de julho”, disse o prefei-
to. Integram o consórcio os 
42 municípios do Sudoeste 
do Paraná, que contribuem 
com o custeio de forma pro-
porcional.

O funcionamento do 
Samu é financiado de forma 
tripartite, sendo 25% de res-
ponsabilidade do Governo 
do Estado, 25% da União e 
50% dos  municípios que in-
tegram o Ciruspar.

Porém, os repasses do 
Governo Federal não são re-
ajustados desde 2013, e os 
do Governo do Estado desde 
2017, explica Moraes. Com 
isso, os municípios estariam 
cobrindo o equivalente a 
66% do custo mensal de ma-
nutenção do serviço. Segun-
do informações do Ciruspar, 
o deficit mensal pode che-

gar a R$ 800 mil.

Articulações
Segundo Moraes, o con-

sórcio também articula a 
viabilização de recursos pe-
los governos estadual e fe-
deral. Está havendo diálogos 
com o estado, através da Se-
cretaria de Saúde, para veri-
ficar a possibilidade de re-
passe de um recurso de R$ 
190 mil oriundos de uma 
questão de pedágio.

O consórcio também ar-
ticula diálogo com o Gover-
no Federal por intermédio 
do deputado Ricardo Barros, 
líder do governo na Câmara 
dos Deputados. “A gente en-
tende que é um tanto quan-
to complexo, mas se você 
não se mobilizar nada acon-
tecerá. E com o governo do 
estado a gente já tem uma 

pré conversa com o secre-
tário César, que já alinhou 
a possibilidade dos R$ 190 
mil que deve cair esse mês 
ainda, talvez”, detalhou o 
prefeito sobre as articula-
ções, citanto o secretário es-
tadual de saúde, César Au-
gusto Neves Luiz.

Não está descartada a 
possibilidade de terceiriza-
ção do serviço. “A consul-
toria já está sendo contra-
tada, para levantar todos os 
dados para verificarmos se 
terceirizamos ou tomamos 
alguma atitude. Nós vamos 
trabalhar com a hipótese de 
redução de custos operacio-
nais para a manutenção do 
Samu, porque nós enten-
demos que é praticamen-
te impossível os municípios 
ficarem sem o Samu”, com-
pletou Moraes.

Municípios cobrirão deficit do Samu por mais 90 dias
ARquivo/DiáRio Do SuDoeSte

Deficit mensal do serviço pode chegar a R$ 800 mil
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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 198,00 0,3% 5,9%
Ponta Grossa 190,00 -1,0% 4,4%
Maringá 190,00 0,5% 5,6%
Cascavel 190,00 0,5% 5,6%
Sudoeste 193,00 0,5% 6,0%
Guarapuava 190,00 0,5% 5,6%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 95,00 -0,5% 5,6%
Sudoeste 90,00 1,1% 4,7%
Cascavel 89,00 1,1% 6,0%
Maringá 89,00 1,1% 4,7%
Ponta Grossa 91,00 1,1% 5,8%
Guarapuava 90,00 1,1% 4,7%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 107,00 -4,5% -1,8%
Ponta Grossa 102,00 -4,7% -1,9%
Maringá 98,00 -3,9% -4,9%
Cascavel 100,00 -2,0% -5,7%

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 1.660,25 10,00 -1,1% -0,6%
jul/22 1.613,75 7,00 -2,0% -2,8%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mai/22 813,50 11,25 1,2% 4,8%
jul/22 791,50 3,00 -0,8% 2,5%

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

mai/22 399,40 -1,20 -6,4% -13,3%
jul/22 396,00 -1,90 -5,7% -13,5%

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

mai/22 1.174,50 65,75 7,2% 6,4%
jul/22 1.178,75 65,75 6,5% 6,0%

Ações % R$

Petrobras PN +0,77% 33,83 
Vale ON -0,90% 77,98 
ItauUnibanco PN +1,66% 24,51 
Bradesco PN +0,69% 19,00 
Magazine Luiza ON +6,87% 4,20 
Qualicorp ON +10,96% 11,64 
Cogna ON +10,50% 2,63 
Minerva ON -7,62% 12,25 

INDICE BOVESPA 

Alta: 1,24% 105.687 pontos

Volume negociado: R$ 29,42 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 12/05/22

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 12/05/22

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 12/05/22

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 180,21 0,0% 1,0% 4,9% 183,00 182,00 

MILHO saca 60 kg 80,73 0,1% 1,8% 4,1% 82,00 82,00 

TRIGO saca 60 kg 97,69 0,3% 3,1% 4,5% 100,00 96,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 335,92 0,6% -1,8% 7,3% - 330,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 205,24 -1,2% -2,8% -17,9% - 185,00 

BOI GORDO arroba, em pé 307,17 0,0% 0,1% -0,7% 300,00 305,00 

SUÍNO kg, vivo 5,62 0,9% 0,4% 17,3% 5,50 - 

ERVA MATE arroba 24,52 0,0% 0,0% 0,3% - 22,00 

PREÇO AO PRODUTOR 12/05/22

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 12/05 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.718,28 0,21% 0,42%
Boi gordo (2) 325,40 4,58% -2,82%
Café (3) 1.271,64 -1,25% 0,34%
Algodão (4) 801,08 0,62% 8,50%
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) 12/05/22

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 12/05/22
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

mai/22 215,00 -5,10 -1,6% -8,0%
jul/22 215,30 -4,60 -0,9% -7,8%

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. 

105.304 105.134 103.250 103.109 104.396 105.687

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%

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

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

12/05 R$ 297,00 /grama -1,66%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,08% Var. maio: +4,01%

Compra R$ 5,140
Venda R$ 5,141

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Alta: 0,46% Var. maio: +4,66%

Compra R$ 5,1476
Venda R$ 5,1482

DÓLAR PARALELO
Estável Var. maio: +3,21%

Compra R$ 5,01
Venda R$ 5,46

DÓLAR TURISMO
Estável Var. maio: +3,23%

Compra R$ 5,01
Venda R$ 5,44

EURO
Baixa: 1,08% Var. maio: +3,03%

Compra R$ 5,3406
Venda R$ 5,3423

EURO TURISMO
Baixa: 1,39% Var. maio: +1,62%

Compra R$ 5,12
Venda R$ 5,66  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0402
Libra esterlina R$ 6,28
Peso argentino R$ 0,044

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 128,12
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/22 145,53 1,93 -4,3% 5,1%
jul/22 134,13 3,08 -9,8% -2,4%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 31.730,30 -0,33
Londres 7.233,34 -1,56
Frankfurt 13.739,64 -0,64
Tóquio 25.748,72 -1,77
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Ministro entrega estudos 
de privatização da PPSA e 
da Petrobras
Agência Brasil
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, en-

tregou, nesta quinta-feira (12), ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes, pedido para iniciar os estudos de privati-
zação da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), a 
estatal responsável por comercializar o óleo e o gás ex-
traídos da camada pré-sal.
Em declaração à imprensa após a reunião, Paulo 

Guedes afirmou que encaminhará a proposta à Secreta-
ria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos 
para análise de viabilidade. “O Adolfo [Sachsida], minis-
tro de Minas e Energia, me entrega isso hoje e encami-
nho imediatamente à Secretaria Especial do Programa 
de Parcerias de Investimentos para que ela faça uma re-
solução Ad referendum e inicie os estudos. Isso deve ser 
feito hoje mesmo e vamos dar sequência aos estudos 
para a PPSA e, depois então, para o caso da Petrobras”, 
afirmou Guedes.
Na quarta-feira (11), em seu primeiro discurso como 

ministro de Minas e Energia, Sachsida afirmou que é ur-
gente dar prosseguimento ao processo de capitalização 
da Eletrobras e que vai priorizar os estudos para a priva-
tização da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A. Ele ante-
cipou que seu primeiro ato como ministro seria solicitar 
a Guedes, presidente do conselho do Programa de Par-
ceria de Investimentos (PPI), a inclusão desses novos es-
tudos de privatização.

Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal re-

gistrou lucro líquido de R$ 3 bi-
lhões no primeiro trimestre deste 
ano, uma queda de 3,8% na com-
paração com o mesmo período do 
ano passado, quando o lucro foi de 
R$ 3,16 bilhões. As informações 
foram apresentadas em balanço 
do banco público divulgado nesta 
quinta-feira (12).
A queda no lucro do trimestre 

está relacionada a provisão de ope-
rações de crédito vinculadas ao Pro-
grama Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) e ao Fundo Ga-
rantidor de Investimentos (FGI), do 
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES). Até 
o final do ano, o banco espera con-
tabilizar os recursos provisionados 
com a execução das perdas por meio 
dos fundos garantidores.
A carteira de crédito do banco 

no trimestre ficou em R$ 889 bi-

lhões, aumento de 11,2% em relação 
ao ano passado. Trata-se da maior 
carteira de crédito entres as institui-
ções financeiras do país.

Crédito imobiliário
Líder no mercado de crédito 

imobiliário no Brasil, a Caixa encer-
rou o mês de março com R$ 34,4 bi-
lhões em concessão de financiamen-
to, um aumento de quase 18% na 
comparação com os três primeiros 
meses do ano passado.
O saldo total da carteira de cré-

dito imobiliário da Caixa está em 
R$ 570,5 bilhões, crescimento de 
10,1% em relação ao primeiro tri-
mestre do ano passado.
O número de clientes da Cai-

xa fechou o trimestre em 148,4 mi-
lhões. Desde o final de 2018, quan-
do o número de clientes do banco 
público era de 92,7 milhões, hou-
ve aumento de cerca de 55 milhões 
novos clientes em cerca de quatro 
anos. 

Há, atualmente, cerca de 221,6 
milhões de contas ativas no banco, 
pelo balanço trimestral.

Agronegócio
A Caixa também destacou a for-

te expansão no financiamento do 
agronegócio no país. 
O banco saiu do oitavo para o 

segundo lugar no mercado de cré-
dito do setor. Foram concedidos R$ 
6,7 bilhões em crédito no primei-
ro trimestre, um crescimento de 
204,6% de contratações, na compa-
ração com igual período de 2021, e 
de 142,9% no saldo da carteira de fi-
nanciamento.

Microcrédito
A Caixa também informou que 

já concedeu R$ 1,2 bilhão em micro-
crédito, com cerca de 1,7 milhão de 
contratos, liderando o segmento no 
país. Cerca de 370 mil contratos en-
volveram beneficiários do programa 
Auxílio Brasil.

Caixa registra R$ 3 bilhões de 
lucro no primeiro trimestre
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Dia em que terá muita disposição 
mental e física para trabalhar nos 
negócios e para tratar de assuntos 
pessoais. As novas amizades esta-
rão bastante favorecidas bem como 
o amor. Todavia, evite abusos. Tente 
prestar atenção as pessoas à sua vol-
ta. Cuidado com suas ações.

Evite o pessimismo e seja mais con-
fi ante e empreendedor, hábil e am-
bicioso, que terá muito sucesso em 
tudo que fi zer hoje e nas próximas 
horas. Aumento de vitalidade. Faça 
planos para a próxima semana.

Momento favorável para reencon-
trar os amigos de trabalho, com os 
familiares e com a pessoa amada. O 
sucesso profi ssional, bem como as 
novas empresas e empreendimen-
tos será evidente.

Hoje, você corre perigo de rom-
per com alguma pessoa de sua 
amizade. Evite a pressa, ao reali-
zar negócios, e não se precipite 
em seu campo profissional. Êxito 
amoroso e sentimental. Aumento 
da inteligência. 

Alguma prudência será bastante 
aconselhável, uma vez que afastará 
a possibilidade de se perder em pe-
quenos negócios. Infl uências benéfi -
cas. Pode tratar de assuntos impor-
tantes. Dinheiro sob bons fl uxos.

A maior parte do seu interesse con-
tinuará voltada para o mundo das 
ideias, dos conceitos fi losófi cos e 
da busca de elevação e ampliação 
dos horizontes. O sol indica a ne-
cessidade de ter de se adaptar a 
certas condições materiais, espe-
cialmente na vida a dois.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Saiba o momento certo para expres-
sar sua opinião e tenha especial cui-
dado para não ofender ninguém. O 
dia se apresentará tranquilo ao tra-
balho, muitos negócios e ao tra-
to com o sexo oposto. Não tenha 
medo e encare tudo de frente.

 Início de uma relação amorosa mais 
intensa e feliz. Haverá oportunidade 
para se aproximar da pessoa amada. 
As atividades artísticas e educativas 
também estarão benefi camente es-
timuladas. Maior harmonia e felici-
dade no ambiente doméstico.

Uma sensação de bem estar e paz 
interior estará prevalecendo em sua 
vida. As possibilidades de encontrar 
soluções rápidas para seus proble-
mas estarão favorecidas. Por outro 
lado, o sucesso profi ssional e amoro-
so será evidente.

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

Momento em que sua inteligên-
cia se elevará devido ao bom fl uxo 
de Marte. Contudo procure com-
preender melhor seus colegas de 
trabalho bem como os familiares 
e a pessoa querida. Bom momen-
to para viagens curtas.

Dia em que exigirá o máximo de 
sua inteligência para que possa 
conseguir realizar seus anseio e 
desejos. O fl uxo astral é dos me-
lhores para a sua saúde, para tratar 
com pessoas religiosas e para soli-
citar favores.

Momento benéfi co. Favorável em 
tudo o que pretenda realizar ou 
conceber. Faça deste dia, um mar-
co de realizações e otimismo. Pro-
cure vivê-lo intensamente. Ideal 
para o amor. Concentre suas ener-
gias para resolver tudo da melhor 
forma possível. É hora de agir.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO
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Além da Ilusão
Davi desmente Pablo e afirma 

que é pai de Toninho. Iolanda bei-
ja Rafael, e Isadora sofre. Tenório en-
contra Olívia. Isadora decide pedir 
demissão da fábrica. Heloísa ques-
tiona Violeta sobre seu suposto pas-
seio com Matias. Arminda sustenta 
para Constantino que é namorada 
de Leopoldo. Julinha perdoa Cons-
tantino. Iolanda se encanta com a 
proteção de Rafael com Toninho. 
Letícia revela a Arminda que Marcos 
sofreu um acidente aéreo na guer-
ra. Pressionado, Lorenzo confessa a 
Abílio que Bento está vivo. Darcy se 
decepciona com o trabalho de Isa-
dora. Dr. Elias desconfia de que Fáti-
ma esteja com malária. 

Pantanal
Jove questiona a história que 

Muda conta para justificar a recu-
peração da voz. José Leôncio co-
menta com Filó que Tadeu não tem 
tino para os negócios. Tadeu se sen-
te vitorioso ao conseguir desfazer o 
contrato da venda dos bois. Tenório 
esconde de Guta seus negócios es-
cusos. Levi diz a Muda que enfrenta 
Tibério pelo amor que sente por ela. 
Juma tenta convencer Jove a montar 
a cavalo. Guta se entristece ao saber 
que Jove está morando com Juma. 
Juma desconfia de Muda. Madeleine 
dispensa Nayara. Trindade diz a José 
Leôncio que viu a imagem do patrão 
nos olhos do Velho do Rio.

Quanto Mais Vida, Melhor!
Três meses se passam. Neném 

e Rose arrumam os móveis de seu 
apartamento. Os funcionários da clí-
nica exigem a saída de Celina. Vanda, 
Ingrid, Flávia e Paula fazem a campa-
nha da Terrare. Daniel pede para Gui-
lherme reassumir a clínica. Tina e So-
raia discutem em campo e Neném as 
suspende. Carmem descobre que foi 
enganada por Paula. Guilherme volta 
para a clínica. Odete sugere que Flá-
via surpreenda Paula com a visita de 
Juca. Rose faz um teste numa reda-
ção de TV. Tina exige que Neném re-
tire Soraia do time da escola. Paula 
se assusta com a chegada de Flávia, 
Juca e Odete a sua casa.
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Estudo questiona o conceito de bullying

FLORI ANTONIO TASCA
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Economia empresarial: 
Quais são as implicações 

financeiras das 
mudanças climáticas?

Gibran Felippe

Um dos riscos mais significativos e talvez 
mais incompreendidos que as organizações 
enfrentam atualmente diz respeito às mudan-
ças climáticas. Embora seja reconhecido que a 
emissão contínua de gases de efeito estufa cau-
sarão mais aquecimento, podendo levar o pla-
neta a consequências severas, o momento exa-
to e a gravidade dos efeitos físicos são de difícil 
estimativa, o que torno o problema ainda mais 
singular e desafiador, especialmente no con-
texto da tomada de decisões econômicas. Essa 
dificuldade faz com que muitas organizações 
busquem, erroneamente, alternativas de longo 
prazo.
Os impactos potenciais das mudanças cli-

máticas nas organizações, no entanto, não são 
apenas físicos e não se manifestam apenas a 
longo prazo. Para conter os efeitos desastro-
sos das mudanças climáticas neste século, qua-
se 200 países concordaram em dezembro de 
2015 em reduzir as emissões de gases de efei-
to estufa e acelerar a transição para uma eco-
nomia de baixo carbono. A promessa implica 
no afastamento da energia de combustível fós-
sil aliado a uma maior implantação de tecno-
logias limpas e energeticamente eficientes, que 
podem ter impactos financeiros significativos 
de curto prazo.
Para muitos investidores, as mudanças cli-

máticas representam desafios e oportunidades 
financeiros significativos, agora e no futuro. Es-
tima-se que a transição esperada para uma eco-
nomia de baixo carbono exigirá cerca de US$ 1 
trilhão de investimentos por ano no futuro pró-
ximo. Ao mesmo tempo, o perfil de risco-retor-
no de organizações expostas a riscos relaciona-
dos ao clima pode mudar significativamente, 
pois tais organizações podem ser mais afetadas 
por impactos das mudanças climáticas, política 
climática e novas tecnologias.
De fato, um estudo de 2015 estimou o va-

lor em risco, como resultado das mudanças cli-
máticas, ao estoque global total de ativos ge-
renciáveis como variando de US$ 4,2 a US$ 43 
trilhões entre agora e o final do século. O estu-
do destaca que “grande parte do impacto nos 
ativos futuros virá de um crescimento mais fra-
co e retornos de ativos em toda a linha de pro-
dução”. Isso sugere que os agentes da cadeia 
podem não conseguir evitar riscos ao sair de 
certas classes de ativos, pois uma ampla gama 
de tipos de ativos pode ser afetada.
Assim, devem ser consideradas estratégias 

e alocação mais eficientes de capital. Organiza-
ções que investem em atividades que podem 
não ser viáveis a longo prazo, serão menos resi-
lientes à transição para uma economia de baixo 
carbono; e seus investidores provavelmente te-
rão retornos mais baixos.
 

Professor de Gestão de Riscos em 
Agronegócios dos cursos de MBA do ISAE 
Escola de Negócios

Um estudo publicado em 2008 na 
revista “Psicologia & Sociedade” tam-
bém questionou o conceito de bullying 
e sugeriu que ele serve para manter a 
ordem vigente, impedindo que os indi-
víduos consigam autonomia. De autoria 
de Deborah Christina Antunes e Antô-
nio Álvaro Soares Zuin, o estudo cogi-
tou a possibilidade de o conceito mas-
carar os processos sociais que levam à 
violência escolar, ou então de tratá-los 
como naturais.
Isso porque, embora os pesquisa-

dores dessa área citem fatores econô-
micos, sociais, culturais e particulares 
entre as causas do bullying, eles não 
os problematizam, mas os enxergam de 
forma isolada das contradições sociais 
que o produziram. Em razão disso, ape-
la-se para a prescrição do bom compor-
tamento e da boa conduta moral para 
resolver o problema.  Os autores do es-
tudo, porém, entendem que se trata de 
um falso controle e que não se pode se 
deixar seduzir pelo culto da sistematiza-
ção pura e simples.
Na visão deles, o bullying não é uma 

simples manifestação de violência, sem 
qualquer fator determinante. Na verda-
de, o bullying se aproximaria do concei-
to de preconceito, principalmente quan-

do reflete os fatores sociais na hora de 
determinar o “grupo-alvo”, e a ciência 
pragmática se iludiria ao tentar contro-
lar a prática via aconselhamentos. Não 
pretendem com isso os autores diminuir 
a importância do estudo sobre a violên-
cia no ambiente escolar, mas eles suge-
rem que é preciso um nível de proble-
matização maior.
O estudo defende que não basta 

pregar a paz pela via da educação, se o 
ato de educar consiste no mesmo ades-
tramento totalitário que se enxerga na 
sociedade. É a ideia de emancipação 
que precisa ser inserida no pensamento 
e na prática educacional, indo além da 
mera transmissão de conhecimentos e 
à modelagem de pessoas. A “paz”, nes-
se sentido, não pode ser um imperati-
vo imposto aos alunos, ainda mais se o 
modelo de educação seguir na mesma 
direção de disputa e individualismo da 
sociedade.
Os autores questionam se a preo-

cupação demonstrada com o bullying é 
realmente com a saúde e a integridade 
das pessoas ou com aqueles que pode-
riam denunciar a falsidade do sistema, 
já que os transgressores não se adap-
tam e por isso não mantêm a ordem so-
cial que os faz sofrer. A violência pode-

ria, nesses casos, ser uma manifestação 
contra aquilo a que não se conseguiu se 
ajustar totalmente, o que acaba ferindo 
as “certezas” sobre as quais o progresso 
se sedimentou e, em consequência, ter-
mina reprimida.
Assim sendo, as práticas de violên-

cia nas escolas deveriam ser compreen-
didas por meio da análise social, para 
que não se mascare as tensões e con-
tradições que estão na base daquilo que 
se entende por “barbárie”. Seria preciso 
pensar em uma forma de educação que 
não impeça a emancipação, pois, segun-
do os autores, na medida em que se for-
ça a repressão e a adaptação, corre-se o 
risco de que a própria educação seja a 
barbárie.

Educador, Filósofo e Jurista. Diretor 
do Instituto Flamma ‒ Educação 
Corporativa. Doutor em Direito das 
Relações Sociais pela Universidade 
Federal do Paraná, fa.tasca@
tascaadvogados.adv.br

Na manhã de outono, o sol ilumina a flor e a cidade, refletindo a beleza da 
arquitetura de Pato Branco na fotografia

VILSON BONETTI
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Pelo menos quatro ani-
mais teriam sido encontra-
dos feridos nessa quinta-fei-
ra (12), em uma chácara na 
linha Martinello, em Pato 
Branco, após uma denúncia 
de suposto maus-tratos. Um 
homem que estava no local 
alegou que os animais não 
eram seus. 

Conforme informa-
ções extraoficiais, a denún-
cia teria sido averiguada pe-
las Polícia Civil e Ambiental, 
uma veterinária da Prefeitu-
ra de Pato Branco e repre-
sentante do Instituto Água e 
Terra (IAT). No local foram 
encontrados dezenas de ani-
mais e quatro estariam ma-
chucados, que a princípio 
caracterizaria maus-tratos. 
O homem, que alegou que 
os animais não são seus, te-
ria sido conduzido à Dele-
gacia da Polícia Civil para 
prestar esclarecimentos.

A vereadora Thânia Ma-
ria Caminski Gehlen, que é 
protetora de animais, seria 
a responsável pelos animais 
encontrados na chácara. Em 
entrevista aos veículos de co-
municação, ela explicou que 
aqueles são animais resga-
tados das ruas, levados para 

o local para serem tratados. 
A vereadora contou que 

antes cuidava dos animais 
em sua casa, mas que pre-
cisou alugar esse novo local 
na área rural porque havia 
muita reclamação da vizi-
nhança por causa dos ani-
mais. Ela revelou que pro-
cura dar todas as condições 
aos animais, como abrigo, 
água, ração e medicamen-
tos, pagando com o próprio 
dinheiro e com o auxílio da 
população.

Thânia acrescentou que 
a denúncia teria sido fei-
ta pela Secretaria do Meio 
Ambiente, que pediu auxí-
lio da Polícia Civil. Ela afir-
mou “fico eu sem comer, 
tiro dinheiro do bolso para 
cuidar dos animais. Se não 
está bom, vou repassar to-
dos os animais para o Muni-
cípio que tem obrigação de 
cuidar”.

Nota de 
esclarecimento

Na tarde de ontem (12), 
a Secretaria Estadual do De-
senvolvimento Sustentável e 
do Turismo (Sedest), divul-
gou uma nota de esclareci-
mento sobre o caso. “O re-
cinto que abriga animais 
na zona rural de Pato Bran-

co foi alvo de fiscalização 
após o Instituto Água e Ter-
ra (IAT) e o Batalhão de Po-
lícia Ambiental – Força Ver-
de (BPAmb-FV) tomarem 
ciência do caso. Foram en-
contrados 25 animais em 
situação de vulnerabilida-
de, sendo quatro em esta-
do de saúde mais crítico, 
os quais foram encaminha-
dos a atendimento veteri-
nário. Todas as irregulari-
dades encontradas são alvo 
de investigações que o IAT, 
Polícia Ambiental e prefei-
tura acompanham para de-
finir as sansões cabíveis aos 
envolvidos”, explicou a nota.

A Sedest ressaltou ain-
da que “é importante desta-
car que maus-tratos a ani-
mais é crime, descrito na Lei 
Federal n° 9.605/98. São 
considerados maus-tratos 
violência, abandono, manter 
o animal preso a correntes 
ou cordas, ou em locais sem 
ventilação ou entrada de 
luz; manter ele trancado em 
locais pequenos e sem cui-
dado com a higiene, ou até 
mesmo desprotegido con-
tra o sol, chuva ou frio; não 
alimentar o animal de for-
ma adequada e diariamente; 
não o levar a um veterinário 
em casos de doença ou feri-
mento; submeter o animal a 

tarefas exaustivas ou além 
de suas forças; e utilizá-los 
em espetáculos que possam 
submetê-los a pânico ou es-

tresse”, concluiu a nota.
Diante da denúncia, a 

Polícia Civil está investigan-
do o caso. 

Homem 
foragido do 
Mato Grosso 
do Sul é 
preso na 
região

Em ação da Operação 
Hórus, realizada pelo Ba-
talhão de Polícia de Fron-
teira (BPFron), em Nova 
Prata do Iguaçu, foi pre-
so, quarta-feira, um ho-
mem considerado pela 
Justiça de alta periculo-
sidade. Ele era foragido 
do Estado do Mato Gros-
so do Sul.

De acordo com o 
BPFron, com apoio dos 
policiais militares do Des-
tacamento de Nova Pra-
ta do Iguaçu, realizaram 
diligências e localizaram, 
em sua residência, um 
homem, de 33 anos. Ha-
via contra ele cinco man-
dados de prisão ativos 
expedidos pelo Tribunal 
de Justiça do Mato Gros-
so do Sul pelos crimes de 
homicídio, tráfico de dro-
gas e roubo.

O homem, condena-
do a cerca de 23 anos 
de reclusão, é considera-
do pela Justiça como sen-
do de alta periculosidade 
e tem extensa ficha crimi-
nal. Ele foi entregue ao 
Departamento Penitenci-
ário (Depen), em Dois Vi-
zinhos, onde permanece à 
disposição da Justiça.

Barracão
Outro homem consi-

derado de alta periculo-
sidade foi preso quarta-
-feira, em Barracão, pelas 
equipes da Rotam e da 
Agência Local de Inteli-
gência (ALI) do 21º BPM 
de Francisco Beltrão. 
Ele foi abordado e preso 
quando estava conduzin-
do uma Montana.

Segundo a Polícia Mi-
litar, receberam a infor-
mação de que o foragi-
do da Justiça, conhecido 
como “Bola 8”, tinha sido 
visto em Barracão. Os po-
liciais realizaram diligên-
cias durante o dia todo, 
até encontrar o acusa-
do transitando com um 
Montana e efetuar a pri-
são. Ele é acusado de um 
duplo homicídio no Rio 
Grande do Sul, diversos 
roubos em Santo Antônio 
do Sudoeste e na Argen-
tina, onde também teria 
praticado um homicídio e 
baleado dois policiais. 

O homem era fora-
gido da Penitenciária do 
Rio Grande do Sul e tam-
bém da Argentina. Ele foi 
encaminhado à Delega-
cia da Polícia Civil para as 
providências cabíveis ao 
fato. (AB)

Saveiro furtada é encontrada 
queimada na PRC-280

A Polícia Mi-
litar recebeu uma 
denúncia quarta-
-feira, por volta das 
21h30, informando 
que havia um veí-
culo queimado às 
margens da PRC-
280, em Vitorino. 
Chegando ao local, os policiais constataram que se tratava de uma 
Saveiro, que tinha registro de furto.

Conforme a Polícia Militar, a Saveiro tinha sido furtada ter-
ça-feira à noite, nas imediações do Estádio Os Pioneiros, em Pato 
Branco. Os ladrões incendiaram o veículo às margens da PRC-280, 
em Vitorino, a cerca de mil metros do trevo de acesso a São Louren-
ço do Oeste (SC). A Saveiro foi recolhida e entregue na 5ª Subdivi-
são Policial (5ª SDP) de Pato Branco.

 Segundo o delegado-chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, o pro-
prietário disse que a Saveiro foi furtada enquanto assistia ao jogo 
entre Azuriz e Bahia pela Copa do Brasil. Ele possui seguro do ve-
ículo.

Lauria informou que estão investigando com o objetivo de 
chegar até os ladrões. Os policiais vão verificar imagens de câme-
ras de monitoramento da cidade por onde o veículo possa ter pas-
sado após o furto. (AB)

PM recupera veículo de taxista e 
prende assaltantes 

Uma mulher entrou em contato com a Po-
lícia Militar quarta-feira, por volta das 19h30, in-
formando que seu marido é taxista e foi vítima 
de assalto no Distrito de Vila Paraíso, em São 
João. Ela disse que os bandidos roubaram o veí-
culo Chevrolet/Tracker do seu marido.

Uma equipe policial foi ao local e o taxista 
informou que foi solicitado para fazer uma cor-
rida no ginásio de esportes para três jovens, to-
dos usando máscara. Eles pediram para ir até 
o Distrito de Vila Paraíso. No caminho, quando 
chegaram na última rua de acesso, um dos pas-
sageiros, que estava no banco da frente, sacou 
uma arma parecida com um revólver e anun-
ciou o assalto, dizendo que iria levar o carro. O 
taxista percebeu que outro rapaz, que estava no 
banco de trás, também sacou um revólver e pe-
diram para ele sair do veículo. A vítima não sou-
be precisar com precisão para onde seguiram os 
assaltantes com o carro, possivelmente em dire-
ção a cidade de Sulina.

Já na manhã de quinta-feira (12), após de-
núncia anônima, a Polícia Militar, localizou no 

Distrito de Nova Lourdes, em São João, os três 
suspeitos de terem praticado o assalto, (21, 17 
e 16 anos), que portavam um galão de gasolina. 
Eles disseram que subtraíram o combustível o 
combustível do pavilhão da igreja local para co-
locar no tanque do veículo que teriam roubado 
de um taxista no Distrito de Vila Paraíso.

Após diligências, foi logrado êxito na lo-
calização das armas de fogo utilizadas no rou-
bo, dentro do tronco de uma árvore, próximo 
a um posto de combustível, sendo um revólver 
calibre 38 com numeração suprimida, com cin-
co munições intactas, e um revólver calibre 22, 
com cinco munições intactas e uma deflagrada. 
Em continuidade nas buscas, foi deslocado até 
ao Distrito de Vila Paraíso, onde ocorreu o rou-
bo em questão, e localizado próximo a uma la-
voura o veículo Chevrolet/Tracker.

Os abordados foram encaminhados jun-
tamente com as armas de fogo apreendidas 
para os procedimentos legais cabíveis. O ve-
ículo foi recolhido e posteriormente restituído 
ao seu proprietário. ( AB) 

Suposto maus-tratos a animais é 
denunciado em Pato Branco

O que diz a vereadora
Ao Diário do Sudoeste, Thânia mandou os seguintes di-

zeres: 
“Sobre os fatos ocorridos hoje, tenho a esclarecer que 

é mais um episódio envolvendo a minha luta, há mais de 30 
anos, pela causa animal. As pessoas que me atacam, denun-
ciam, não conhecem a realidade do meu trabalho. Chegam 
até mim, animais quase mortos, cheio de bicheiras, frutos de 
abandono etc.; um desses ditos animais sob maus tratos, que 
hoje foi encontrado no meu abrigo, era um caso. Chegou até 
mim com um lado do corpo praticamente podre; agora está 
na fase final de recuperação e daí disseram que estava sob 
maus-tratos. O outro dito sob maus tratos, magro, chegou até 
mim na semana passada; foi recolhido na estrada; foi deixa-
do para morrer de fome; resgatei e o estou alimentando e 
vai ficar logo gordinho, se Deus quiser. A dita sujeira encon-
trada no local, lembro que a área é rural e que há barro no 
entorno, principalmente nesses últimos dias de chuva; faze-
mos o possível, mas não milagre. Em resumo, de nenhuma 
forma aceito que digam que os mais de 30 animais que es-
tão sob meus cuidados no local, estejam sofrendo maus tra-
tos. Estavam, antes de eu resgatá-los. Eu pago todas as des-
pesas com recursos próprios e com a ajuda de doações; eu 
pago aluguel do local; eu pago alimentação; eu pago trata-
mento veterinário (aliás, tenho contas a pagar e graças a pes-
soas caridosas, continuam me atendendo); enfim, quem qui-
ser conhecer o meu trabalho e me ajudar nisso, me procure 
na Câmara de Vereadores ou nas minhas redes sociais. Lem-
bro, inclusive, que enquanto eu prestava esclarecimentos na 
delegacia, meu telefone tocou; fui chamada para atender um 
caso de animal abandonado, dentro de um lote, sem água e 
sem comida, amarrado. A família se mudou e o deixou para 
trás. Daí eu pergunto: eu cometo maus tratos?”

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR), por meio da equipe po-
licial da Delegacia de Manguei-
rinha, com apoio da 5ª SDP e 
Núcleo de Operação com Cães 
(NOC) de Pato Branco, cum-
priu na manhã de quinta-fei-
ra (12), um mandado de prisão 
preventiva em desfavor de um 

homem, de 63 anos, por crime 
de receptação.  O delegado de 
Mangueirinha, Breno Machado 
de Paula, informou que a prisão 
decorreu da investigação poli-
cial que apurou a prática de de-
zenas e sucessivos furtos de fios 
de cobre (fios de telecomunica-
ções) registrados na área cen-

tral de Mangueirinha. O homem 
preso é acusado de comprar os 
referidos produtos no exercício 
de sua atividade comercial (re-
ciclagem). De acordo com Bre-
no, os furtos de cabos de cobre 
dos postes e caixas de energia 
de comércios e residências têm 
sido um transtorno para a po-

pulação. “Muitos reclamam que 
chegam a ficar sem luz em casa 
ou sem internet e telefone. Em 
virtude da alta do preço do co-
bre, desde ano de 2021, houve 
um aumentado significado de 
crimes dessa natureza. Em mar-
ço e abril registramos 15 fur-
tos”, afirmou. Após o cumpri-

mento da prisão, o homem foi 
encaminhado à Cadeia Públi-
ca de Pato Branco, onde está à 
disposição da Justiça. Ele pode-
rá ser condenado até oito anos 
de prisão pela prática de crime 
de receptação qualificada (ar-
tigo 180, § 1º, do Código Pe-
nal). (AB)

Preso investigado por receptação de fios de cobre em Mangueirinha

Divulgação
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palmeiras treina com 
foco no Bragantino

O Palmeiras retornou de Londrina, após a vitória 
sobre a Juazeirense por 2 a 1, e começou, na quinta-
-feira (12), na Academia de Futebol, a preparação para 
o duelo com o Red Bull Bragantino, no sábado (14), às 
16h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campe-
onato Brasileiro.

Os titulares na partida pela Copa do Brasil realiza-
ram recovery na parte interna do centro de excelência. 
Os demais foram a campo e fizeram atividades técnicas 
com objetivos específicos sob o comando da comissão de 
Abel Ferreira. Na parte final, os atletas aprimoraram fina-
lizações, tanto da entrada da área quanto depois de cru-
zamentos das laterais. O zagueiro Luan e o atacante Ga-
briel Veron deram sequência aos seus cronogramas de 
recondicionamento.

Convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira, 
o goleiro Weverton comemorou o reconhecimento e deu 
conselhos ao meio-campista Danilo, chamado pela pri-
meira vez. “É sempre uma alegria imensa ser convocado 
e motivo de muito orgulho. É fruto do trabalho que venho 
fazendo no clube, de me manter sempre em alto nível. E 
eu gosto de agradecer sempre às pessoas que me ajudam 
no dia a dia. Sobre o Danilo, eu lembro da minha primei-
ra convocação, é um momento muito feliz e ao mesmo 
tempo muito tenso. Vai ter o tradicional trote que vai ti-
rar um pouco do sono dele (risos), mas já passei alguns 
conselhos, como ele decorar bem o Hino Nacional, pen-
sar em uma piada. É um momento muito feliz, ele mere-
ce muito e vai aproveitar bem a oportunidade”, afirmou 
o camisa 21, que falou também sobre os compromissos 
da temporada.

“Estamos chegando a um período do ano muito im-
portante, as decisões estão se aproximando e manter o 
alto nível é muito importante. A classificação na Copa 
do Brasil foi importante, é uma competição que quere-
mos fazer um grande trabalho e ontem fizemos a nossa 
parte muito bem feita. Agora é voltar nossas atenções 
ao Brasileiro, o Bragantino é um adversário duro, e va-
mos nos concentrar bem para obtermos a nossa primei-
ra vitória no Allianz Parque na competição”, concluiu. 
(Assessoria)

Furacão vai encarar o 
Fluminense

O Furacão realizou, na manhã de quinta-feira (12), 
mais um treinamento no CAT Caju como preparação para 
a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Athletico en-
frenta o Fluminense no Estádio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda (RJ), às 21h deste sábado (14). 

O elenco rubro-negro se apresentou às 8h30. Os pri-
meiros trabalhos foram na academia, com exercícios de 
força. Logo depois, os jogadores e a comissão técnica fo-
ram ao gramado, onde foi realizado um treino tático. Tra-
balhos específicos complementaram o treinamento.

Esta foi a segunda sessão de treinos para a parti-
da do Brasileirão. O último trabalho será realizado na 
manhã desta sexta-feira (13), novamente no CAT Caju. 
Em seguida, a delegação segue para o Rio de Janeiro. 
(Assessoria)

O Tricolor voltou a trabalhar na tarde 
desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, foca-
do no duelo de segunda-feira, diante do Itua-
no, no interior paulista, válido pela 7ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da Série B.

O técnico Roger Machado comandou 
um trabalho técnico-tático em campo redu-
zido. Ele separou os jogadores em quatro 
times com sete jogadores cada um que se 
enfrentavam alternadamente, sempre com 
toques rápidos e pressão. A movimentação, 

que foi aberta à imprensa do começo ao fim, 
não deu indicação de qual time será coloca-
do em campo.

O meia Gabriel Silva deixou o trabalho 
mais cedo sentindo dores de cabeça, mas 
não deve ser problema. O lateral-direito 
Edilson apenas correu em volta do grama-
do, a exemplo do volante Gazão.

O grupo volta a trabalhar nesta sexta-
-feira, mas no período da manhã, a partir 
das 9h30.  (Assessoria)

Grêmio treina forte para o jogo 
com o Ituano

A baiana Bia Ferreira 
estreou na quinta-feira (12), 
com direito a nocaute técni-
co, e se garantiu nas oitavas 
de final da categoria até 60 
quilos, do Mundial de Boxe 
Feminino, em Istambul (Tur-
quia). Medalha de prata na 
Olimpíada de Tóquio, a bra-
sileira volta a lutar no do-
mingo, ao meio-dia, contra a 
chilena Valentina Bustaman-
te. Todas as lutas de atletas 
do país têm transmissão ao 
vivo no Canal Olímpico.

Detentora do título de 
2019, quando ocorreu o úl-
timo Mundial, Bia sobrou 
diante da pugilista Badma-
arag Ganzorig (Mongólia). 
A brasileira desferiu golpes 
certeiros, obrigando a árbi-
tra a interromper a luta para 
abrir contagem (quando o 
atleta não tem condições 
de seguir lutando). No se-
gundo round, Bia confirmou 
ainda mais sua superiorida-
de diante de Ganzorig, até 
que a árbitra interrompeu 

pela terceira vez para con-
tagem, e decretou a vitória 
de Bia Ferreira por nocaute 
técnico.

Quarta-feira (11), pri-
meiro dia de participação 
brasileira no Mundial, as 
brasileiras Jucielen Cer-
queira Romeu (57 kg) e Ca-
roline Almeida (52 kg) tam-
bém venceram a primeira 
luta e avançaram às oitavas. 
A última pugilista do país a 
estrear no Mundial será Vi-
viane Pereira, ao meio-dia 

de sábado (14), que ficou 
de fora da primeira rodada. 
Nascida em São Felipe (BA), 
Viviane terá como adversá-
ria a vencedora do emba-
te entre representantes de 
Turquia e Cazaquistão. A 
competição, com 419 atle-
tas de 93 países, segue até 
o próximo dia 20 na capital 
turca. (Agência Brasil) 

Bia Ferreira estreia com nocaute no Mundial

Assessoria
A etapa de Pato Bran-

co (PR) do Circuito Rota 
das Araucárias Sicredi ar-
recadou mais de R$ 30 mil 
que foram doados à Funda-
bem, entidade que atende a 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade 
social.

A entrega simbólica dos 
recursos foi realizada na 
noite de quinta-feira (11) na 
agência Sicredi Pato Branco 
– Zona Norte, e contou com 
a presença de organizado-
res e patrocinadores do cir-
cuito, além de colaborado-
res da cooperativa.

O circuito foi um evento 
de cicloturismo que contou 
com sete etapas realizadas 

entre 2020 e 2022. A últi-
ma fase foi promovida em 
Pato Branco no mês de abril, 
e contou com a participação 
de cerca de 500 ciclistas. A 
organização foi dos grupos 
locais de ciclismo Quebra 
Freio Bike Clube e Pato Ci-
cles, com patrocínio master 
do Sicredi e apoio de outros 
patrocinadores.

Os recursos doados de-
verão ser utilizados na ma-
nutenção da entidade, que 
promove ações de educa-
ção, cidadania e oferece as-
sistência a cerca de 140 
crianças e adolescentes. 
“Nós dependemos de doa-
ções e da arrecadação dos 
nossos eventos. Essa doação 
é muito importante para a 

entidade”, comentou Flavia 
Marçola Osinski, diretora fi-
nanceira da Fundabem.

De acordo com Lindo-
mar Macarini, gerente da 
agência Pato Branco – Zona 
Norte, o desenvolvimen-
to das comunidades é um 
dos princípios do Sicredi, e 
por isso a cooperativa apoia 
projetos e eventos como a 
Rota das Araucárias.

De acordo com Sér-
gio Bernardi, representante 
da organização, a Rota das 
Araucárias contribuiu para 
o desenvolvimento do ciclis-
mo na região e para a prá-
tica de atividades físicas. “A 
bike é uma das atividades 
mais completas que exis-
tem, e é procurada por uma 

questão de saúde e de inte-
gração”, completou.

Paulo Fergutz, presi-
dente do Quebra Freio Bike 
Clube, acrescentou que além 
do estímulo a prática espor-
tiva a Rota das Araucárias 
contribuiu para o desenvol-
vimento das economias lo-
cais, para o fomento ao tu-
rismo e para o trabalho de 
entidades assistenciais.

Além de Pato Branco, 
o evento contou com eta-
pas em Mariópolis (PR), Cle-
velândia (PR), Abelardo Luz 
(SC), Palmas (PR), Chopinzi-
nho (PR) e Francisco Beltrão 
(PR). Ao todo, foram arreca-
dados mais de R$ 87 mil em 
recursos destinados a cau-
sas sociais.

Rota das Araucárias Sicredi 
arrecada mais de R$ 30 mil 
para a Fundabem

AssessoriA

A entrega simbólica 
dos recursos foi 
realizada na noite de 
quinta-feira (11)
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O Conselho Regional de Servi-
ço Social do Paraná – 11ª Região 
(CRESS-PR) realizará na próxima 
terça-feira (17) um evento em co-
memoração ao dia da (o) assisten-
te social. O evento presencial deve 
acontecer em Curitiba, na sede da 
APP Sindicato e será transmitido 
na internet para que profissionais 
de outras regiões possam acompa-
nhar, a partir das 19h.

O dia do assistente social é 
comemorado em 15 de maio, em 
virtude de decreto que regula-
mentam a profissão, publicado na 
mesma data, em 1962.

Esse ano, o tema do evento 
será “Trabalhadoras do Brasil: so-
mos e lutamos com ela” e, de acor-
do com a presidente do CRESS-PR, 
Andrea Braga, a temática chama a 
atenção para a defesa dos direitos 
das mulheres, das liberdades de-
mocráticas e a luta pela igualdade 
de gênero no contexto brasileiro.

“A desigualdade de gênero é 
uma realidade mundial e apresen-
ta marcas expressivas no contexto 
brasileiro. A carga de trabalho ex-

cedente, nas tarefas domésticas e 
de forma não-remunerada recaem 
amplamente sobre as mulheres 
brasileiras. Em 2016, de acordo 
com estatísticas do IBGE, mulheres 
despendiam nessas atividades em 
média 20,1 horas semanais contra 
11, horas semanais por parte dos 
homens”, pontua Andrea.

De acordo com a presidente 
do conselho, o serviço social está 
ao lado da classe trabalhadora e o 
trabalho desses profissionais, nas 
diferentes políticas sociais, deve 
transcorrer pelo debate sobre as 
mulheres relações patriarcais.

“O fato de ser mulher impac-
ta o não acesso da população usu-
ária a direitos fundamentais, como 
emprego, trabalho, saúde, alimen-
tação, educação, assistência social 
e habitação. Por isso, este ano a 
comemoração alusiva de maio en-
fatiza o protagonismo de uma ca-
tegoria majoritariamente formada 
por mulheres”, reforça.

Para ela, é urgente ampliar o 
diálogo com toda a sociedade so-
bre a valorização das mulheres 
como trabalhadoras. E é neste sen-
tido que a programação do evento 
foi pensada.

Luta das trabalhadoras do Brasil é o tema das 
comemorações do Dia do(da) Assistente Social

Tema propõe 
aumentar o 
debate sobre 
mulheres 
trabalhadoras

Programação
Estão previstas a mesa de abertura, com representantes do conselho e entidades do Serviço So-

cial e outra dos movimentos sociais. O evento começará pontualmente às 19h com uma intervenção 
cultural.

Em seguida, será composta a mesa de abertura do evento e, após falas das autoridades, será for-
mada a mesa dos Movimentos Sociais, com mulheres representantes dos mais variados movimentos 
sociais e coletivos.

Ao final, será feita a apresentação e debate sobre o tema da campanha deste ano, “Trabalhadoras 
do Brasil: somos e lutamos com elas”, e o evento encerra com uma apresentação da Bloca “Ela pode, 
Ela vai!”, que têm assistentes sociais em sua composição.

Divulgação



Vacina da gripe deve ser 
tomada todos os anos

Mieloma múltiplo atinge 4 
em cada mil brasileiros
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Auriculoterapia no 
tratamento de alergias

Vertente da acupuntura, essa terapia é uma boa alternativa para tratar reações exageradas do organismo.
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expediente

Existe um ditado popular que fala que “ser 
mãe é ter um coração batendo fora do peito 
pra sempre”. Para nós, mães-pâncreas, além 
do coração extra, temos também um pâncreas 
preguiçoso que precisa de uma ajudinha.

O termo curioso é utilizado para se referir às 
mulheres que, além de lidar com os desafios da 
maternidade, também precisam desempenhar 
a função do órgão por seus filhos com diabe-
tes tipo 1. Essa doença crônica é geralmente 
diagnosticada na infância ou adolescência e 
ocorre quando o pâncreas não produz insulina 
suficiente, o que exige um tratamento com uso 
diário de insulina e/ou outros medicamentos 
para controlar a glicose no sangue.

E foi assim que explicamos ao Christian, 
em seus recém-completados 6 anos, o que era 
a doença: “você tem um pâncreas preguiçoso 
que precisa de uma energia extra pra funcionar 
direitinho”.

“Eu tô doente, mãe?”, perguntou ele.
“Não, filho. Comendo direitinho, pratican-

do esportes e tomando a “energia extra”, fica 
tudo bem!”, respondi.

Confesso que receber a notícia não foi fá-
cil. Há um processo natural de negação, de não 
entender bem o porquê de aquilo estar aconte-
cendo. Nesse momento, a ajuda dos profissio-
nais de saúde foi fundamental.

Tivemos o acompanhamento de uma equi-
pe multidisciplinar composta por enfermeira 
especialista, psicóloga, nutricionista e uma mé-
dica, que nos auxiliaram demais, especialmen-
te no momento em que recebi o diagnóstico do 
meu filho.

Desde então, lá se vão quase 6 anos como 
mãe-pâncreas. Percebi que parte dessa energia 
extra que ele precisava não viria somente da 
insulina, mas, essencialmente, dos cuidados e 
monitoramento constantes que são necessários 
para que ele possa viver, crescer e se desenvol-
ver como qualquer outra criança de sua idade.

Isso faz toda a diferença quando a gente 
vai encarar o diabetes, quando a criança vai, 

e também como iremos passar isso para crian-
ça. Medir a glicemia, trocar sensores, calcular 
carboidrato, se sentir culpada quando dá tudo 
errado, se sentir a Mulher-Maravilha quando dá 
tudo certo, definir doses, acordar de madruga-
da, se sentir cansada, não demonstrar que está 
cansada...

Mas, sobretudo, ser mãe. E apenas mãe. 
Olhar para o Christian e vê-lo além do pâncre-
as, além dos gráficos. Fazer de tudo para poder 
ver aquele sorriso gostoso após uma aplicação 
de insulina. Conversar sobre as corridas de 
kart enquanto trocamos os sensores, ensinar e 
aprender com ele.

É indescritível a sensação de vê-lo crescer 
com autonomia e decidindo comigo que doses 
aplicar. Observar que, aos poucos, assim como 
todos os filhos, ele vai precisando um pouqui-
nho menos da mamãe.

O importante é que o Christian sabe que 
tem responsabilidades e que acaba sendo ins-
piração para outras pessoas. Ele é uma espécie 
de embaixador infanto-juvenil para os cuida-
dos com diabetes nesta fase que é crucial para 
definir como será a saúde como adultos no fu-
turo. Isso o ajuda a mostrar como uma criança 
supera seus desafios e não coloca limites nos 
seus sonhos apesar do diabetes, e ainda levan-
ta uma questão importante: você pode realizar 
tudo e, acima de tudo, tem apoio e suporte 
para correr atrás de seus sonhos.

Criamos nossos filhos para o mundo, mas 
mantemos por perto aquele docinho em caso 
de hipoglicemia.

| Flávia Mosimann é mãe de Christian Mosi-
mann, piloto de kart patrocinado pela Novo 
Nordisk, atual campeão na categoria Cadete e 
embaixador do esporte pela Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes. Christian tem diabetes tipo 1.

Seis anos como 
“mãe pâncreas”
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A gripe é uma infecção viral respi-
ratória aguda e altamente contagiosa, 
podendo levar a complicações graves 
e ao óbito. A doença pode afetar in-
divíduos de todas as idades, sendo fa-
cilmente transmitida através da tosse, 
espirro e contato próximo com uma 
pessoa ou superfície contaminada. 
Os sintomas da gripe incluem febre/
calafrios, tosse, dor de garganta, nariz 
entupido, dores musculares, dores de 
cabeça e fadiga.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), hospitaliza-
ções e óbitos ocorrem principalmente 
entre os grupos de alto risco -- compos-
tos por crianças menores de 5 anos, 
gestantes, portadores de doenças crô-
nicas e idosos. Em todo o mundo, es-
tima-se que epidemias anuais resultem 
em cerca de 3 a 5 milhões de casos de 
doença grave e cerca de 290 mil a 650 
mil óbitos.

importância da 
vacinação contra 
gripe todoS oS anoS

A vacinação é a melhor medida 
de prevenção, de redução de compli-
cações graves e de redução de óbitos 
relacionados a esta doença.Anual-
mente, a OMS emite recomendações 
sobre a composição das vacinas con-
tra influenza, tanto para o hemisfério 
norte quanto para o hemisfério sul. O 
médico Emersom Mesquita, infectolo-
gista e gerente médico de vacinas da 
GSK, explica a importância e o motivo 
dessas recomendações. “Como acon-
tece com outros vírus, o vírus influenza 
sofre pequenas modificações durante o 
processo de multiplicação. Na prática, 
essas modificações são uma forma de 
escapar à resposta imunológica gera-
da com a vacinação. Por este motivo, 
a OMS emite todos os anos recomen-
dações para a composição das vacinas 

contra a gripe”, diz.
Para 2022, a vacina foi formu-

lada com as cepas de vírus influenza 
que foram sinalizadas pela OMS para 
este ano e aprovadas pela Anvisa. O 
objetivo destas recomendações é atu-
alizar a composição dos imunizantes 
para acompanhar as modificações do 
vírus. “Fica claro, assim, o motivo pelo 
qual a vacinação contra gripe deve 
ser realizada anualmente. Além disso, 
vale destacar também que a vacinação 
anual permite que a concentração de 
anticorpos, as moléculas protetoras do 
sistema imune, atinjam concentrações 
ideais”, explica Emersom.

Quem Se vacinou no fim 
de 2021 deve Se vacinar em 
2022 novamente, alerta o 
infectologiSta

O incremento nos casos registrados 
ao final do ano de 2021 pela variante 
H3N2 levou a uma procura adicional 
da vacina contra influenza. Contudo, 
a composição da vacina de 2021 é di-
ferente daquela atualmente disponível 
em 2022 e, portanto, mesmo quem 
se vacinou no final de 2021 tem be-
nefício em receber a nova formulação 
de 2022. “Embora casos de influenza 
ocorram durante todo o ano, é preciso 
lembrarmos que a gripe possui com-
portamento sazonal, ou seja, a maior 
parte dos casos tende a se concentrar 
em um período específico do ano, no 
inverno. Por isso recomendamos ide-
almente a vacinação antes do início 
deste período, permitindo tempo ao 
organismo para montar uma reposta 
robusta de anticorpos contra a doen-
ça”, explica o infectologista.

rede pública e 
rede privada

A vacina trivalente, ou seja, aquela 
que oferece proteção contra dois tipos 

de influenza A (H1N1 e H3N2) e um 
tipo de influenza B (Victoria ou Yama-
gata), é fornecida gratuitamente pelo 
Sistema ùnico de Saúde (SUS) nos 
postos de saúde de todo Brasil, e tem 
como público-alvo indivíduos a partir 
de 60 anos de idade ou mais; crianças 
de 6 meses a menores de 5 anos de 
idade; gestantes; mulheres até 45 dias 
após o parto (puérperas); profissionais 
da saúde; professores do ensino básico 
e superior; povos indígenas; pessoas 
com doenças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clínicas espe-
ciais; pessoas com deficiência perma-
nente; caminhoneiros; trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviário para 
passageiros urbanos e de longo curso; 
trabalhadores portuários; forças de se-
gurança e salvamento; forças armadas; 
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos 
de idade sob medidas socioeducativas; 
população privada de liberdade; e fun-
cionários do sistema prisional.

É também possível se vacinar na 
rede privada com a vacina tetravalen-
te, que  oferece proteção contra dois 
tipos de influenza A (H1N1 e H3N2) 
e dois tipos de influenza B (Victoria e 
Yamagata), disponível para indivíduos 
a partir de 6 meses de idade.

vacinação contra a gripe: a importância da 
imunização todos os anos  

Prevenção
Além da vacinação, outras formas de prevenção 
da gripe incluem manter hábitos de higiene, 
como lavar bem e com frequência as mãos com 
água e sabão, e cobrir a boca e o nariz com lenço 
descartável ao tossir ou espirrar.

Mito sobre vacinação 
contra griPe
Um dos maiores mitos sobre a vacinação contra 
gripe é o de que a vacina causa a doença.  
Contudo, esclarece Dr. Emersom, isso não é 
possível. “O que impede que a vacina seja capaz 
de causar a doença é o fato desta ser composta 
por vírus inativado, ou seja, vírus que tiveram seu 
potencial de multiplicação eliminado. Na prática, 
algumas reações relacionadas à vacinação, como 
dor de cabeça e dor muscular, por exemplo, 
podem ser erroneamente confundidas com a 
gripe”, pontua.

diferença entre griPe e 
resfriado
No resfriado, os sintomas, apesar de parecidos 
e comumente confundidos com os da gripe, 
são mais brandos e duram menos tempo. 
Neste caso, também se trata de uma doença 
respiratória, mas causada por vírus diferentes, 
como os rinovírus, os vírus parainfluenza e 
o vírus sincicial respiratório, que geralmente 
acometem crianças.

Divulgação
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O mieloma múltiplo é um tipo de 
câncer do sangue que afeta o sistema 
hematológico, resultando em compli-
cações principalmente renais e esque-
léticas. De acordo com a Amgen, em-
presa independente de biotecnologia, 
estima-se que o mieloma múltiplo atin-
ja quatro a cada cem mil brasileiros, 
o que representa, aproximadamente, 
7.600 novos casos por ano. Já nos 
EUA, são 19 mil diagnósticos registra-
dos no mesmo período.

Dados de uma pesquisa recente 
realizada pela Associação Brasilei-
ra de Linfoma e Leucemia (Abrale) 
mostram que, após os primeiros sin-
tomas, 26% dos pacientes levam até 
um ano para procurar o médico. Tam-
bém após os primeiros sintomas, 33% 
e 29% dos pacientes com mieloma 
múltiplo demoram de seis meses e um 
ano, respectivamente, para receberem 
o diagnóstico.

Isso porque muitas vezes os sin-
tomas são confundidos com doenças 
mais conhecidas por parte das pessoas.

Embora alguns pacientes com mie-
loma múltiplo não apresentem sinto-
mas, os mais frequentes são:

Problemas ósseos - Dor óssea, 
em qualquer osso, porém mais fre-
quente nas costas, quadris e crânio. 
Fraqueza óssea no corpo todo (osteo-
porose) ou onde houver um plasmo-
citoma. Fraturas, às vezes, devido a 
apenas um pequeno estresse ou lesão.

 
Baixas taxas sanguíneas - 

Quando as células do mieloma subs-
tituem as células normais produtoras 
do sangue da medula óssea, isso re-
sulta numa falta de glóbulos verme-
lhos, glóbulos brancos e plaquetas. 
Uma quantidade reduzida de glóbulos 
vermelhos (anemia) causa fraqueza, 
falta de ar e tonturas. Uma quantidade 
menor de glóbulos brancos (leucope-
nia) diminui a resistência às infecções. 
A diminuição das plaquetas no sangue 
(trombocitopenia) pode causar san-
gramentos importantes.

Nível de cálcio no sangue 
aumentado - Quando as células do 
mieloma dissolvem o osso, cálcio é li-
berado, podendo aumentar o nível de 
cálcio no sangue (hipercalcemia). Isso 
pode causar desidratação e inclusive 
insuficiência renal. O aumento do cál-
cio também pode provocar constipa-
ção, perda de apetite, fraqueza, sono-
lência e confusão. Se o nível de cálcio é 
muito alto, pode levar ao coma.

 
Sintomas do sistema nervo-

so - Se o mieloma enfraquecer os 
ossos da coluna vertebral, eles po-
dem fraturar e pressionar os nervos 
espinhais. Essa condição denomina-
da compressão da medula espinhal 
pode causar dor súbita intensa, dor-
mência ou fraqueza muscular. É con-
siderada uma emergência médica e 
um médico deve ser imediatamente 
contatado. Se a compressão da me-
dula espinhal não for tratada ime-
diatamente, existe a possibilidade de 
paralisia permanente.

 
Danos nos nervos - Às vezes, as 

proteínas anormais produzidas pelas 
células do mieloma são tóxicas para os 
nervos. Esse dano pode levar a fraque-
za e dormência e, às vezes, a neuropa-
tia periférica.

 
Hiperviscosidade - Em alguns 

pacientes, grandes quantidades de 
proteína do mieloma podem fazer com 
que o sangue se torne espesso. Esse 
aumento da densidade, denominado 
hiperviscosidade, pode retardar o flu-
xo sanguíneo para o cérebro e provo-
car confusão, tontura e sintomas de 
um acidente vascular cerebral, como 
fraqueza em um lado do corpo e fala 
arrastada. Os pacientes com esses sin-
tomas devem entrar em contato, ime-
diatamente, com seu médico. Para 
remover o excesso de proteína do san-
gue e reverter esse processo precisará 

ser realizado um procedimento deno-
minado plasmaferese.

 
Problemas renais - A proteína 

do mieloma pode danificar os rins. 
Inicialmente, isso não causa nenhum 
sintoma, mas pode ser diagnosticado 
com um exame de sangue ou urina. À 
medida que os rins começam a falhar, 
eles perdem a capacidade de eliminar 
o excesso de sal, líquidos e detritos do 
organismo, podendo levar a sintomas 
como fraqueza, falta de ar, coceira e 
inchaço nas pernas.

 
Infecções - Os pacientes com 

mieloma são mais propensos a con-
trair infecções. Isso acontece porque o 
corpo é incapaz de produzir anticorpos 
para ajudarem no combate às mesmas. 
A pneumonia é uma infecção comum e 
grave em pacientes com mieloma.

diagnóStico
O resultado de um único exame 

não é suficiente para diagnosticar o 
mieloma múltiplo. O diagnóstico é ba-
seado numa combinação de dados, in-
cluindo os sintomas do paciente, exame 
físico realizado pelo médico e resultados 
dos exames de sangue e de imagem. O 
mieloma múltiplo requer diagnóstico de 
tumor de células plasmáticas (compro-
vado por biópsia) ou que pelo menos 
10% das células da medula óssea sejam 
células plasmáticas e pelo menos uma 
das seguintes opções:
• Nível de cálcio elevado no sangue
• Insuficiência renal
• Anemia
• Lesões nos ossos devido ao cresci-
mento do tumor, diagnosticadas nos 
exames de imagem
• Aumento em um tipo de cadeias le-
ves no sangue de modo que um tipo é 
100 vezes mais comum do que o outro
• 60% ou mais de células plasmáticas 
na medula óssea. (Fonte: American 
Cancer Society)

Você conhece o mieloma múltiplo?
Arquivo
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mariana@diariodosudoeste.com.br

Todo mundo tem, ou conhece al-
guém que tenha, algum tipo de aler-
gia. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que cerca de 30% da 
população global possua algum tipo de 
intolerância. No Brasil, 35% dos bra-
sileiros padecem desse mal. A maioria 
sofre de asma, doença alérgica que 
mata cerca de duas mil pessoas por 
ano e é uma das grandes causas de in-
ternação no Sistema Único de Saúde 
(SUS).

A alergia é uma doença curiosa. 
Ela é uma autodefesa exagerada do 
próprio organismo a algum tipo de 
substância. E mesmo que as doenças 
alérgicas não tenham cura, alguns tra-
tamentos podem ajudar no controle 
das crises. 

Entre as terapias indicadas está a 
auriculoterapia, que faz parte impor-
tante da Medicina Tradicional Chinesa, 
sendo um ramo da especialidade da 
Acupuntura. Essa terapia foi oficializa-
da pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como uma terapia de microssis-
tema, é um método pouco invasivo e 
que traz muitos benefícios. Essa técnica 
utiliza pontos na orelha para tratar pro-
blemas físicos e emocionais que, ao se-
rem estimulados, refletem no Sistema 
Nervoso Central, que decodifica cada 
estímulo e reage a eles, produzindo 
neurotransmissores que os direcionam 
para a área que precisa ser tratada ou 
equilibrada. A aplicação pode ser feita 
com agulhas, sementes de mostarda, 
cristais ou laser. 

A fisioterapeuta e empresária na 
Movimentar – Clínica de Fisioterapia, 
Natalia Fialkowski Pagani Dala Costa, 
a auriculoterapia age no processo alér-
gico em si, no processo inflamatório 
gerado no organismo pela alergia e 
nos possíveis sintomas que a alergia 
desencadeia. “Por exemplo, na rinite, 
alivia a coriza e coceira no nariz, e na 
intolerância a lactose alivia os sintomas 
gastrointestinais”, explica.

A auriculoterapia pode ajudar em 
qualquer tipo de alergia, respiratória, 
alimentar, medicamentosa ou mesmo 
as de origem emocional. Para isso, 
cada caso deve ser avaliado individu-

almente. Natália trabalha com, no mí-
nimo, quatro sessões. 

dermatite
Recentemente, Natália obteve mui-

to sucesso no caso de uma paciente de 
3 anos que passou pela auriculoterapia 
para tratar uma dermatite. “Por volta 
dos 18 meses, a paciente começou a 
desenvolver a dermatite. Conversan-
do com a sua mãe sobre o histórico 
da doença, eles notaram que as lesões 
de pele apareceram em um momento 
familiar complicado, em que eles pre-
cisaram mudar de casa. Possivelmente 
essa mudança, associada ao problema 
familiar, gerou ansiedades, medos, 
emoções com as quais ela ainda não 
sabia lidar, e então o corpo reagiu des-
sa forma”, avalia a fisioterapeuta. 

Foram inúmeras tentativas de tra-
tamentos, alguns com resultado positi-
vo no início, mas perdendo a eficácia 
ao longo do tempo. Com isso, as le-
sões, sempre nas mãos e nos pés, co-
meçaram a voltar com mais intensida-
de, gerando dor e dificuldade até para 
caminhar.

“O tratamento da auriculoterapia 
busca realizar um equilibro geral do 
corpo, tratando não somente os sinto-
mas da doença, mas também buscan-
do entender o que causou essa altera-
ção no organismo. Como o emocional 
está muito associado nesse caso, equi-
libramos o emocional e o físico ao mes-
mo tempo”, explica Natália.

Foram 10 sessões semanais, mas 
na terceira sessão já foi possível ob-
servar uma melhora. Ao final do trata-
mento, as lesões na pele não estavam 
mais presentes. “Agora estamos fazen-
do uma manutenção a cada 15 dias”, 
comenta.

equilíbrio
Natália enfatiza que a auriculotera-

pia é uma terapia que busca o equi-
líbrio físico e emocional, “agindo na 
causa do problema e não somente no 
sintoma, mostrando para o organismo 
a direção que deve seguir para a bus-
ca desse equilíbrio sem necessidade de 
usar medicamentos que podem pre-
judicar nosso corpo”, diz. Além disso, 
não há contraindicações e pode ser 
utilizada em qualquer idade. 

auriculoterapia ajuda no tratamento de alergias

| Natalia Fialkowski Pagani Dala Costa é fisioterapeuta e empresária na 
Movimentar – Clínica de Fisioterapia

Arquivo
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O mês de maio é dedicado às 
mães e muitas mulheres estão em bus-
ca de serem chamadas desta forma. E 
uma gravidez planejada pode garan-
tir mais tranquilidade, qualidade de 
vida e melhoria na saúde da mãe e 
do bebê.

O Brasil ainda precisa evoluir neste 
cenário. De acordo com uma pesqui-
sa da empresa farmacêutica Bayer, em 
parceria com a Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia e Obs-
tetrícia (Febrasgo), cerca de 62% das 
mulheres locais já tiveram uma ges-
tação não planejada. Para se ter uma 
ideia, a média no resto do mundo de 
gestações sem preparação prévia é de 
apenas 40%.

Para a ginecologista Juliana Olavo 
Pereira, programar uma gravidez evita 
riscos e previne sproblemas de saúde, 
psicológicas e sociais. “A vantagem de 
um planejamento é que podemos iden-
tificar riscos sociais, comportamentais, 
médicos e ambientais para a fertilida-
de da mulher e uma futura gestação, 
sendo possível reduzir esses riscos por 
meio de educação, aconselhamento e 
intervenção apropriados”, explicou a 
médica.

Na prática, é recomendado que o 
planejamento comece pelo menos três 
meses antes do início da gravidez em 
uma rotina que inclui diferentes cuida-
dos e visitas regulares a um ginecolo-
gista. Em casos específicos, onde a mu-
lher tenha alguma condição prévia que 
dificulte o processo, este prazo pode ser 
ainda maior.

Juliana frisa que, entre os cuidados 
que precisam ser tomados pelas futuras 
mães, destacam-se a completa avalia-

ção da saúde da mulher, o que inclui:
• atualização do quadro vacinal;
• checagem de medicamentos de uso 
contínuo;
• suspensão do uso de álcool e cigarro;
• avaliação de saúde mental e qualida-
de do sono;
• check-up dentário;
• bom controle de doenças crônicas e 
bons índices glicêmicos;
• checagem de possíveis IST
• avaliação de algumas doenças virais 
e parasitárias.

Um bom condicionamento físico é 
outro item que precisa ser bem traba-
lhado: o controle de um peso corpo-
ral saudável e sua manutenção feita 
a partir de atividades físicas regulares 
e alimentação balanceada são funda-
mentais. Por fim, é importante que a 
futura gestante inicie uma suplemen-
tação com ácido fólico/metilfolato três 
meses antes de iniciar as tentativas de 
gravidez.

Além disso, há uma série de exa-
mes de rastreio anuais que precisam 
ser solicitados/checados pelo gineco-
logista responsável pelo acompanha-
mento da mamãe: pesquisa de infec-
ção sexualmente transmitida, doenças 
parasitárias, virais, vitaminas e micro-
nutrientes, glicemia, colesterol, exame 
tireoidiano e demais testagens indivi-
dualizadas conforme a condição clínica 
de cada mulher.

A lista de cuidados é grande, mas 
extremamente importante para que a 
gestante possa ter uma jornada segura 
e tranquila ao longo dos nove futuros 
meses. Trata-se de uma longa prepara-
ção que, no fim das contas, valerá cada 
minuto investido.

adotar cuidados prévios pode auxiliar 
quem deseja engravidar

Planejamento familiar 
e métodos contracePtivos
Os métodos contraceptivos têm papel fundamental no planejamento 
familiar, pois ajudam a prevenir a gravidez não desejada e contribuir para a 
vivência sexual do casal com segurança e saúde. No caso de procedimentos 
reversíveis, eles podem ser pausados quando é do desejo do casal ter filhos.
Antes de escolher qualquer método, é recomendada uma consulta com a 
equipe médica responsável pelo planejamento familiar.

métodos hormonais: trata-se de pílulas, implantes, adesivos ou 
injetáveis anticoncepcionais. Tais métodos têm como base a introdução 
de hormônios que impedem a gravidez. O que varia entre um e outro é a 
frequência de utilização para eficácia do método.

métodos mecânicos: o Dispositivo Intrauterino (DIU) e o Endoceptivo 
Hormonal (DIU com hormônio tipo progesterona) são os métodos 
mecânicos. Ambos criam um “ambiente hostil” no colo uterino, impedindo 
que os espermatozoides cheguem às trompas.

métodos de barreira: a camisinha masculina é o método de barreira 
mais popular e tem grande eficácia não só para a prevenção da gravidez, mas 
também para a de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Existe também o diafragma e a camisinha 
feminina, que também têm o intuito de criar uma barreira e que devem ser 
introduzidas antes do início da relação sexual.

métodos cirúrgicos: trata-se de métodos irreversíveis, que podem 
ser realizados em mulheres e homens. A laqueadura tubária consiste no 
fechamento das trompas, que impede o encontro do espermatozoide 
com o óvulo. Já a vasectomia é um corte no canal de passagem dos 
espermatozoides sem que seja afetada a ejaculação.

métodos comPortamentais: o coito interrompido e a tabelinha são 
os métodos de contracepção naturais. O primeiro consiste na interrupção 
do ato sexual antes da ejaculação; o segundo, no acompanhamento do ciclo 
menstrual (quando regular) e no cálculo do dia provável da ovulação, a fim 
de evitar relações nesse período. (Unimed BH) 
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As doenças cardiovasculares são 
a principal causa de morte em todo o 
mundo e estão altamente ligadas à re-
dução da expectativa de vida, revelou 
levantamento do Instituto de Métricas 
e Avaliação em Saúde (IHME) da Uni-
versidade de Washington. E entre os 
fatores de risco para esse tipo de doen-
ça se destacam o sobrepeso e a obesi-
dade, o hábito de fumar, a hipertensão 
e o histórico familiar, sinal de alerta 
para os brasileiros, afinal, dados do Mi-
nistério da Saúde mostraram que por 
ano no país são atendidas aproxima-
damente 22,9 milhões de pessoas com 
hipertensão, 2,2 milhões com obesida-
de, e 492 mil com risco cardiovascular.

 
fique atento à balança e à 
Sua preSSão arterial

De acordo com a Pesquisa Nacio-
nal de Saúde do IBGE, uma a cada 
quatro pessoas sofre com a obesida-
de, e dentre os que têm hipertensão, 
70,3% apresentam excesso de peso. A 
diminuição de apenas 5% a 10% no 
peso corporal já é suficiente para redu-

zir 5 mmHg da pressão arterial - visto 
que o máximo recomendado é 140x90 
mmHg (ou 14 por 9, como é popular-
mente conhecido esse índice).

 
quanto Sódio você 
conSome?

Levantamento do Ministério da 
saúde apontou que o excesso de sódio 
está ligado a cerca de 47 mil mortes por 
doenças cardiovasculares por ano. O 
controle do consumo não se dá apenas 
pela quantidade de sal na comida, mas 
também pela quantidade de alimentos 
ultraprocessados que ingerimos. Como 
está sua alimentação?

 
quando oS fatoreS 
genéticoS contam?

É preciso ficar atento a casos em 
parentes de primeiro grau, ou seja, pai, 
mãe e irmãos. Se o pai infartou com 
menos de 55 anos ou a mãe com me-
nos de 60, é possível que exista uma 
condição genética favorável a doenças 
cardiovasculares. No entanto, os fatores 
genéticos são responsáveis por apenas 

20% das doenças cardíacas. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
80% das mortes poderiam ser evitadas 
com mudanças de estilo de vida.

 

HábitoS SaudáveiS: maiS 
SimpleS do que parecem

De acordo com a Associação 
Americana do Coração (AHA), 150 
minutos semanais, aproximadamente 
21 minutos diários de atividade física 
moderada, ou 75 minutos de atividade 
intensa são suficientes para diminuir o 
risco de desenvolver doenças cardio-
vasculares. A atividade física reduz a 
tensão arterial e o colesterol, aumenta 
a qualidade do sono, ajuda a manter o 
peso saudável e a controlar o estresse.

Para Karina Santos, médica de famí-
lia na Sami, o importante é ter consciên-
cia de que melhorar os hábitos é preciso, 
começando aos poucos, introduzindo 
verduras e legumes no cardápio, por 
exemplo, e evitando comer em fast-foo-
ds. “Além de uma mudança na alimenta-
ção, sempre sugiro aos mais sedentários 

uma caminhada semanal, e que façam 
acompanhamento com o time de saúde 
para que a evolução aconteça dentro 
das possibilidades de cada um”.

Ainda sobre hábitos saudáveis, Ka-
rina alerta que os jovens com obesida-
de estão entre os que mais preocupam, 
por serem mais resistentes a mudanças 
em prol da saúde. “Muitos deles vivem 
uma rotina de ansiedade e estresse, o 
que aumenta as chances de desenvol-
verem doenças cardíacas, e eles costu-
mam preferir ingerir remédios ao invés 
de se alimentar melhor e praticar ativi-
dades físicas”, explica a médica.

 
você dorme bem?

Uma característica comum em pa-
cientes com casos de ansiedade é a di-
ficuldade para dormir, o que aumenta 
o estresse no dia-a-dia. Esse quadro 
pode implicar no desenvolvimento de 
hipertensão, diabetes e outras doen-
ças. Segundo a médica Karina, uma 
boa forma de controlar o estresse é se 
exercitar mais ou até mesmo apostar 
na meditação. (Assessoria)

o que você sabe sobre a maior causa 
de morte no mundo?
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agência Brasil
O Brasil quer zerar os casos de 

malária até 2035. A estratégia faz 

parte do Plano de Eliminação da Ma-
lária no Brasil, lançado nesta quarta-
-feira (11), em Brasília. A meta é 

chegar a 2025 com 68 mil casos. Em 
seguida, a ideia é registrar números 
abaixo dos 14 mil até 2030 e reduzir 
o número de óbitos a zero neste mes-
mo ano.

Mesmo com os registros de casos 
de malária no Brasil em tendência de 
queda, os dados ainda preocupam as 
autoridades sanitárias. Segundo dados 
do ministério, em 2020 foram registra-
dos 145 mil casos da doença em todo 
o país. Desse total, mais de 99% con-
centrados na região amazônica.

De acordo com o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, o Plano de en-
frentamento terá quatro fases para a 
eliminação da doença. O plano tem 
ainda metas junto aos profissionais 
e gestores da saúde e à sociedade. O 
ministério pretende ampliar o Projeto 
Apoiadores Municipais para Preven-
ção, Controle e Eliminação da Malária, 
nos estados do Acre, Amapá, Amazo-
nas, Pará, Rondônia, Roraima e Mato 
Grosso.

Outra ação é o apoio na constru-
ção dos planos estaduais e municipais 
de acordo com a realidade local de 
cada região, a partir da contração de 
consultores de eliminação.

NúmeroS
Somente em 2020 foram investi-

dos mais de R$ 275 milhões no com-
bate à malária. Os planos coordena-
dos da OMS são para que a redução 
da doença chegue a 90% em todo 
o planeta até 2030, com a elimina-
ção da malária em pelo menos 35 
países; além de evitar a reintrodução 
em países já considerados livres da 
transmissão.

Considerada um grave problema 
de saúde pública em todo o mundo, 

dados da OMS, de 2019, apontam 229 
milhões de novos casos da doença no-
tificados, com mais de 409 mil óbitos. 
Em 2020, o Brasil registrou 145.188 
casos de malária, contra 157.452 casos 
registrados em 2019.

“Entre 2019 e 2020 tivemos uma 
redução de mais de 10% do número 
de casos de malária no Brasil. En-
tretanto, apesar das boas notícias, é 
preciso lembrar que a malária é um 
desafio para a saúde pública. Por ano 
são mais de 140 mil casos, quase to-
dos na região amazônica”, destaca o 
secretário de Vigilância em Saúde, do 
Ministério da Saúde, Arnaldo Correia 
de Medeiros.

Segundo a Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde, 80% das ocorrências 
até 2019 se concentraram em 41 mu-
nicípios do Amazonas, Pará, Rorai-
ma, Amapá, Acre, Rondônia e Mato 
Grosso.

malária
Uma das doenças parasitárias mais 

antigas do mundo, a malária é causa-
da por quatro diferentes tipos do pro-
tozoário do gênero Plasmodium. No 
Brasil são encontradas três espécies, 
a mais comum é a P. Vivax. A doença 
é transmitida pela fêmea infectada do 
mosquito Anopheles. Ela pica o ser hu-
mano, que passa a ser hospedeiro do 
protozoário.

Se um mosquito não infectado 
picar uma pessoa contaminada, ele 
passa também a transmitir a malária. 
A doença também pode ser transmiti-
da pelo compartilhamento de seringas, 
transfusão de sangue ou até mesmo da 
mãe para feto, na gravidez. Os sinto-
mas mais comuns da doença são febre 
alta, calafrios e falta de apetite.

ministério da Saúde quer zerar casos de 
malária no país até 2035
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