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HÁ 36 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Com alta, 
preso é levado 
ao sistema 
prisional
Na manhã de ontem (21), 
Claudir Lisboa da Silva, o 
“Marmita”, recebeu alta 
hospitalar e foi transferido 
para a carceragem da 
Delegacia de Pato Branco, 
ficando aos cuidados 
do Departamento 
Penitenciário do Paraná 
(Depen). PÁG. 10

Moradores do Bela Vista questionam 
notificações para regularizar calçadas

Sem direcionamento, moradores buscam explicações para entender o que precisam fazer. 
Secretaria de Engenharia e Obras de Pato Branco afirma que notificações partiram de 

denúncias recebidas no Fala Cidadão. PÁG. 4

Rubens Bueno presta contas e destaca movimentação política de 2022
Em visita à região na semana passada, o deputado federal Rubens Bueno (Cidadania) falou sobre a prestação 
de contas das ações desenvolvidas em 2021, que vem realizando nos municípios, e aproveitou para analisar a 

situação política das eleições deste ano. PÁG. 2

CIDADE

REGIONAL

SEGURANÇA

ESPORTE

Thania Caminski 
fala sobre 
denúncia de cão 
com suspeita de 
leishmaniose PÁG. 3

Coronel Vivida 
se prepara para 
a 20ª Olimpíada 
Rural PÁG. 5

Rotam apreende 
mais de 80kg de 
maconha em 
São João PÁG. 10

Pato Futsal tem 
jogo difícil contra 
o Cascavel pelo 
Estadual PÁG. 11
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Em visita à região na semana 
passada, o deputado federal Ru-
bens Bueno (Cidadania) concedeu 
entrevista exclusiva ao Diário do 
Sudoeste, em Pato Branco. O par-
lamentar tem percorrido o Sudoes-
te para fazer a prestação de contas 
relativa as ações parlamentares 
desenvolvidas no ano de 2021.

A prestação de contas de Bue-
no é documentada em livro, onde 
consta o balanço da sua atuação 
em “Combate aos Privilégios”, no 
Parlamento. Através de artigos, 
pronunciamentos, proposições, 
projetos de lei, projetos de decre-
to legislativo, projetos de resolu-
ção, requerimentos, indicações e 
pareceres de relator, Bueno apon-
ta neste relatório o trabalho de-
senvolvido no ano passado, como 
deputado federal.

Diário do Sudoeste – Qual 
a importância de realizar esta 
prestação de contas para a po-
pulação, e qual o trabalho de 
maior destaque nos últimos qua-
tro anos?

Rubens Bueno – Fazer a pres-
tação de contas é um pouco de sa-
tisfação pessoal. Desde o primei-
ro ano, do meu primeiro mandato, 
em 1983, presto contas publica-
mente dos meus atos.

O livro é um relatório com o 
resumo das atividades do ano pas-
sado, com um título sugestivo, o 
“Combate aos Privilégios”. Foram 
quatro anos na Câmara para colo-
car em prática aquilo que manda 
a Constituição. Ou seja, no serviço 
público e no teto, e ninguém pode 
ultrapassar este teto. E no serviço 
público brasileiro o teto de salá-
rio é de R$ 39.200,00. No entan-
to, temos muita gente no serviço 
público ganhando muito mais do 
que isso.

É possível detalhar essa situ-
ação de privilégios?

Se fizermos uma radiografia, 

como fizemos durante este perío-
do de quatro anos, com audiências 
públicas e informações, chegamos 
a conclusão que o teto está extra-
polado e os super salários estão no 
Judiciário e no Ministério Público.

Foi esse trabalho que fizemos. 
Colocamos em prática, e no ano 
passado votamos o relatório que 
apresentei. Foi aprovado pela Câ-
mara e agora está no Senado, que 
promete votar ainda neste mês de 
junho. Com isso, conclui-se um tra-
balho onde se coloca justiça, Até 
porque o super salários no servi-
ço público no Brasil traz uma con-
ta para o brasileiro pagar de R$ 10 
bilhões.

Há um sentido, primeiro em 
relação a lei, e segundo pela ques-
tão financeira para os cofres pú-
blicos. No nosso projeto aprovado, 
além de colocar um basta nisso, 
colocamos também que aquele 
que ordenar ou receber acima do 
teto poderá perder o cargo e ser 
condenado à prisão de dois a seis 
anos.

Agora, o Senado dando a úl-
tima palavra elimina de vez essa 
questão de privilégio, que é ga-
nhar acima do teto. Uma coisa 
absurda, do ponto de vista de 
valores.

Sobre o ‘pagamento por ser-
viço ambiental’, o que podemos 
destacar?

Outro projeto que está no li-
vro, que considero importante, é 
o que apresentei em 2015 e foi 
aprovado em 2020, que trata do 
pagamento por serviço ambiental, 
e que em 2021 se tornou lei.

Seis anos depois consegui-
mos convencer. A Câmara e o Se-
nado votaram e tornou-se a Lei nº 
14.119, de janeiro de 2021, que 
institui a Política Nacional de Pa-
gamento por Serviços Ambientais 
(PNPSA).

Esse pagamento por serviço 
ambiental que trata a lei é exata-
mente a indenização para aqueles 
que preservam uma área ou recu-
peram uma área degradada. Com 

isso podemos colocar justiça para 
aqueles que contribuem para a na-
tureza e para a vida. Essa lei foi 
elogiada na COP 26 (Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudan-
ça do Clima), em Glasgow (Reino 
Unido), e fui convidado para falar 
sobre ela em Lisboa (Portugal), em 
novembro do ano passado, onde 
fui aplaudido por agricultores e 
ambientalistas do mundo todo.

Sobre a visita aos municípios, 
qual tem sido o roteiro?

Normalmente visitamos en-
tre 150 a 170 municípios, no Pa-
raná. Na região, por exemplo, tive-
mos dificuldade de deslocamento 
por causa das obras da PRC-280, 
próximo a Palmas, o que atrasou 
cerca de duas horas o roteiro e ti-
vemos que cancelar duas visitas 
programadas para aquele dia. Te-
rei que voltar.

Em relação ao movimento 
político que já vem se desenhan-
do muito antes de 2022, mas que 
vai culminar com as eleições des-
te ano, ainda há satisfação de ser 
político no Brasil?

Tenho isso como projeto de 
vida. Dedico a minha vida à causa 
pública, e como tal procuro exer-
cer com todo o zelo para que este 
resultado seja o melhor para a po-
pulação.

E como enfrentar esse mo-
mento para ter esta satisfação?

Para se ter satisfação, sem-
pre dizendo: quando o brasileiro 
vota bem, a gente ganha, quando 
vota mal, a gente perde. Sempre 
com essa figura simples de com-
preender que o voto é exatamente 
a expressão da população, e como 
tal deve escolher sempre aque-
les mais preparados, mais quali-
ficados, que possam ajudar efeti-
vamente a avançar e respeitar o 
mandato popular, seja ele repre-
sentante ou governante.

Acredita que a pauta da pan-
demia, que movimentou a polí-
tica por dois anos, é importan-
te ser lembrada e até destacadas 
algumas falhas, nesse processo 
eleitoral de 2022?

Não há dúvidas. Quando a 
pandemia chegou, o primeiro caso 
no Brasil foi em fevereiro de 2020. 
Em março houve a primeira mor-
te. Em abril, o Congresso fez Or-
çamento de Guerra para colocar 
recursos na mão dos municípios, 
para que eles, com suas equipes 
de saúde pública, enfrentassem a 
pandemia com todo o cuidado e se 
organizassem em tempo.

Para se ter uma ideia, Pato 
Branco recebeu R$ 9 milhões e 
300 mil desse Orçamento de Guer-
ra para o combate à pandemia. O 
orçamento foi de guerra, por-
que precisávamos enfrentar essa 
guerra que o mundo todo comba-
tia. Em comparativo, na 2ª Guer-
ra Mundial, estivemos com 25 mil 
soldados e perdemos 400 solda-

dos. Nesta guerra com a pande-
mia já perdemos mais de 660 mil 
brasileiros. Claro que teve falhas, 
problemas, mas imagina se não ti-
véssemos o Sistema Único de Saú-
de (SUS).

Sobre a questão do ICMS, em 
voga no Congresso, acredita que 
terá peso nas eleições como um 
jogo político?

Não tenho dúvidas, se olhar-
mos os preços dos combustíveis 
nos últimos dois, três anos, ve-
remos que cresceu assustado-
ramente. Tem vários aspectos, a 
economia mundial, a questão do 
petróleo, a guerra Rússia-Ucrâ-
nia, e também desmandos. Toda 
hora muda a diretoria da Petro-
bras, com isso a cada momen-
to se cria desconfiança no mer-
cado e há milhões de acionistas 
e pessoas que se envolvem no 
mercado financeiro. Basta ver 
agora que tivemos novamen-
te subindo o dólar e os juros, e 

caindo a bolsa de valores.

Na movimentação de 2022, 
como o Cidadania deverá se 
portar?

O Cidadania é longe dessa ra-
dicalização, que é diferente de po-
larização. Hoje, o que estamos vi-
vendo é radicalização. Isso é o pior 
dos mundos, tanto é que a radicali-
zação já levou a guerras locais, re-
gionais e mundiais. É muito ruim 
para o país.

O Cidadania, o MDB e o PSDB 
se uniram em torno da candidatu-
ra de Simone Tebet (MDB) para as 
eleições presidenciais deste ano, 
que tem plenas condições de ser um 
grande nome para a campanha elei-
toral e vencer as eleições. Por isso 
buscamos esse caminho alternativo, 
longe dessa radicalização. No Para-
ná, no entanto, o partido já tomou a 
decisão de apoiar a reeleição do atu-
al governador. [A entrevista comple-
ta com o deputado está disponível 
no site do Diário do Sudoeste].

Rubens Bueno presta contas de ações parlamentares 
e destaca movimentação política de 2022

Marcilei rossi

O deputado federal Rubens Bueno concedeu entrevista ao Diário na 
última quinta-feira (16)
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Faleceu nesta terça-feira (21), em Pato Branco, o pri-
meiro médico ortopedista a atuar no município, Walde-
mar Gava. Seu sepultamento será às 11h desta quarta-fei-
ra (22), no Cemitério Portal do Céu, no bairro Parque do 
Som em Pato Branco.

Dr. Gava recebeu várias homenagens nas redes so-
ciais, entre elas um comunicado feito pelo Instituto Poli-
clínica PB - Hospital Filantrópico Policlínica, que destacou 
sua atuação como diretor financeiro e lembrando seus 
mais de 50 anos de atuação no hospital, o qual era sócio.

Já a direção da Fundação Sudoestina de Combate ao 
Câncer manifestou profundo pesar e se solidarizou com 
familiares e amigos. “Sr. Dr. Waldemar Gava, médico Orto-
pedista do Hospital Policlínica de Pato Branco, deixa seu 
legado de trabalho, dedicação e competência à saúde em 
todo Sudoeste do Paraná. Externamos nossos sentimen-
tos por esta tão grande perda”, publicou.

O Diário do Sudoeste manifesta publicamente seu 
profundo respeito ao profissional e as mais sinceras con-
dolências aos familiares e amigos.

Aos 83 anos, faleceu em 
Pato Branco o médico 
ortopedista Waldemar Gava

Dr. Gava atuava 
como diretor 
financeiro do  
Instituto Policlínica 
PB - Hospital 
Filantrópico 
Policlínica

Prova prática de concurso 
para motorista acontece 
neste final de semana

Concurso preenche 10 cagas efetivas e cadastro de reserva

Rodinei SantoS/PMPB

Assessoria
No domingo, 26, a partir das 7h15 na Garagem Mu-

nicipal localizada na Rua Fiorelo Zandoná, 2155, será rea-
lizada a prova prática para seleção referente ao concurso 
público municipal nº 01/2022 para cargo de motorista.

Participaram do processo seletivo 205 candidatos. 
Os 33 primeiros colocados na prova teórica prévia serão 
avaliados com o objetivo de preencher 10 vagas efetivas 
e a formação de cadastro reserva.

Os classificados do 1º ao 17º deverão se apresen-
tar até as 7h15 para assinatura da lista de presença, já os 
classificados entre 18º e 33º deverão estar no local até as 
13h15 para assinar a lista.

É necessário o uso de camisa, camiseta ou blusa, cal-
ça ou bermuda comprida e calçado fechado para realiza-
ção da prova. Além de apresentação de documento ofi-
cial de identidade e carteira nacional de habilitação válida 
versão impressa.

A prova será acompanhada por fiscal designado pela 
Funtef-PR e avaliará as habilidades do candidato para as 
funções inerentes ao cargo.

O resultado será divulgado através do site www.
funtefpr.org.br.

Assessoria
O Centro Municipal de 

Educação Infantil (Cmei) 
Raio de Sol, no bairro Bo-
natto, passou por melhorias 
na estrutura física, especial-
mente no telhado. Foram re-
alizados reparos na cober-
tura, como troca de telhas 
e limpeza, e a colocação da 
manta asfáltica Dryko 3mm 
de polietileno.

De acordo com a di-
retora do Cmei, Claudete 
Polazzo, faz mais de sete 
anos que a escola sofria 
com infiltrações e goteiras 
em dias de chuva. “Eu es-
tou aqui nesse Cmei há uns 
sete anos e sempre cho-
veu”, salienta.

A reforma faz parte de 
um trabalho realizado pela 
Prefeitura de Pato Bran-
co, por meio da Secretaria 
de Educação e Cultura, que 
busca dar conforto e segu-
rança para os alunos da 
rede municipal de ensino.

Além das melhorias na 

estrutura física, foi constru-
ído um muro pequeno, para 
conter o solo do canteiro e 
foram realizados serviços de 
podas de árvores, removen-
do partes danificadas, assim 

melhorando a arborização 
e dando segurança para os 
alunos.

A equipe de engenharia 
da Secretaria de Educação e 
Cultura mapeou as necessi-

dades de melhoria em diver-
sas unidades de ensino do 
município, que, conforme 
cronograma já definido, se-
rão atendidas ao longo dos 
próximos meses.

Cmei Raio de Sol recebe melhorias na estrutura

CMEI recebeu diversos reparos e melhorias

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

A ativista pela causa 
animal e vereadora, Thania 
Caminski, esteve no Diário 
do Sudoeste na tarde da últi-
ma segunda-feira (20), onde 
apresentou sua versão para 
a denúncia que envolveria o 
resgate de um cão suposta-
mente com leishmaniose.

Segundo denúncia anô-
nima feita ao Ministério Pú-
blico, a ativista teria recebi-
do e estaria com a guarda de 
um cão resgatado na cidade 
de Foz do Iguaçu, e que su-
postamente estaria com a 
doença.

Thania apresentou dois 
relatórios de investigação 
do Laboratório Central do 
Estado, datados de abril e 
junho de 2022, com resul-
tado negativo para a do-
ença no animal, de nome 
Gabriel. Ela também apre-
sentou um termo da Secre-
taria Municipal de Saúde 
de Pato Branco, datado de 
junho de 2022, desinterdi-
tando o animal. “Conforme 
avaliação técnica e contra 
prova de teste para leish-
maniose visceral com so-
rologia negativa para a 
doença, comunicamos 
que o animal, fica desin-
terditado do ambiente em 
que se encontra, podendo 
compartilhar e interagir 
os espaços com os demais 
animais da residência”, diz 

o documento.
Os três documentos for-

necidos pela vereadora es-
tão disponíveis na versão di-
gital desta matéria, em www.
diariodosudoeste.com.br.

A ativista também dis-
se que não realizou o resga-
te ou recebeu o animal em 

Pato Branco. “Eu fui procu-
rada, pois me pediram aju-
da para o tratamento dele, 
em uma clínica em Foz. 
Tanto que fiz uma campa-
nha, recebi doação de pes-
soas, e a gente conseguiu 
quitar o tratamento dele”, 
disse Thania.

Segundo ela, o ani-
mal foi trazido a Pato Bran-
co pelo marido da proteto-
ra que lhe pediu ajuda, após 
receber alta da clínica vete-
rinária em Foz do Iguaçu. 
“Ela me repassou que o ma-
rido tinha trazido o cachor-
rinho, e que nesse laudo que 
foi passado pra ela, que pos-
sivelmente ele poderia ter 
essa doença”, disse.

Thania afirmou ter co-
municado a Vigilância Sa-
nitária sobre essa suspeita. 
“Esse exame é o terceiro que 
comprova nitidamente que 
o cachorrinho não tem essa 
doença, ele não precisava 
de eutanásia. Eu gostaria 
de deixar esclarecido para 
a comunidade, pois usaram 
de má-fé contra essa vere-
adora. Meu intuito foi sem-
pre ajudar na despesa dele, 
e eu jamais traria um ca-
chorro que estivesse com 
essa doença”, completou.

Thania Caminski se posiciona sobre 
denúncia de cão com suspeita 
de leishmaniose

CMPB

Trecho do documento que desinterdita o animal

Thania disse não ter trazido o animal para Pato Branco
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Moradores do bairro 
Bela Vista, em Pato Branco, 
receberam há aproximada-
mente um mês notificações 
para realizar a padronização 
de suas calçadas, de acor-
do com a Lei 3037, onde 
está especificado as diretri-
zes para tornar segura o tre-
cho em frente a residência, 
o que é de responsabilidade 
dos moradores.

No entanto, os mora-
dores que receberam os 
comunicados estão con-
fusos com a ação do mu-
nicípio, já que alguns mo-
radores com desnível na 
calçada ou até mesmo sem 
calçadas em frente a resi-
dência receberam a noti-
ficação enquanto outros 
moradores, na mesma situ-
ação, não receberam.

As notificações che-
garam a cerca de um mês, 
afirma manicure Elizabete 
Decol Lemes da Silva, resi-
dente no local há aproxima-
damente 40 anos. “No docu-
mento consta o prazo para 
cumprir a solicitação em 90 

dias e fala sobre a multa, po-
rém, não está no papel qual 
é a multa que será aplicada”, 
comenta.

A moradora afirma que 
a notificação pede que os 
moradores regularizem suas 
calçadas porque estão fora 
dos padrões do município, 
“a calçada aqui de casa foi 
feita há muitos anos, na en-
trada da garagem e eu nem 
lembro quando. Mas se for 
preciso arrumar para não 
ganhar multa, o que tem de 
errado seria o degrau na en-
trada para a garagem que 
está fora do padrão, mas eu 
nem sei o que tem que fazer, 
não explicaram o que eles 
querem”.

Elizabete conta que os 
moradores que receberam 
a notificação se reuniram 
e encontraram uma forma 
de que todos possam fa-
zer as alterações de acor-
do com a regulamentação. 
“Achamos que deveriam fa-
zer a calçada e depois co-
brar dos moradores, todos 
concordaram com isso, por-
que aí ficaria um padrão de 
acordo com o que eles que-
rem. Dessa forma que está, 

eu faço de um jeito, a vizi-
nha de outro e, quando eles 
voltarem aqui, vão falar que 
está errado, já que não hou-
ve explicações sobre a ne-
cessidade. Nós não temos 
dinheiro para ficar gastan-
do”, comenta.

Outra observação da 
moradora é que, alguns mo-
radores não têm condições 
financeiras de fazer essa 
adaptação. “Minha família 
consegue fazer, mas a ou-
tra vizinha, aposentada, não 
tem condições”.

Elizabete complemen-
ta falando que é preciso 
entender realmente o pa-
drão que estão pedindo e 
outra questão que preci-
samos entender é porque 
alguns receberam a noti-
ficação e outros não, tem 
pessoas que não tem calça-
da e não receberam e ou-
tras receberam, está muito 
confuso. Se é para ser pa-
drão, então todos tem que 
fazer e não apenas alguns 
moradores”.

O morador da frente da 
casa da Elizabete não re-
cebeu notificação. Natali-
no Vieira mora no bairro 

há 33 anos e afirma nun-
ca ter recebido reclama-
ções referentes a frente de 
sua residência que não pos-
sui calçada. A sua vizinha, 
aposentada, foi notificada 
para regularizar um degrau 
na divisa com a casa da Na-
talino. Para tentar solucio-
nar a questão, o homem 
derrubou a mureta entre 
as duas calçadas e a trans-
formou em uma rampa, po-
rém, até o momento, o mu-
nicípio não retornou para 
fiscalizar.

Os moradores procu-
raram vereadores do muni-
cípio para falar sobre o as-
sunto e estão no aguardo 
de uma reunião entre resi-
dentes do local e a adminis-
tração pública para que as 
necessidades sejam escla-
recidas antes de fazer alte-
rações nas calçadas de suas 
residências.

Lei das calçadas
Muitas das calçadas, 

principalmente as que fo-
ram feitas há muito tempo, 
estão fora dos padrões da 
regulamentação atual, inclu-
sive calçadas que se encon-
tram em frente a grandes 
terrenos na região central 
de Pato Branco.

A Lei n° 3037, de 19 de 
novembro de 2008, foi atu-
alizada em 2019, determina 
os parâmetros técnicos dos 
passeios a frente de imó-
veis públicos e privados. De 
acordo com a norma, a cal-
çada deve seguir um padrão 
para garantir a segurança 
daqueles que transitam.

De acordo com o Se-
cretário de Engenharia e 
Obras, Daniel Parcianello, 
as notificações foram reali-
zadas em algumas residên-
cias porque o município re-
cebeu denúncias através do 
Fala Cidadão, “então algu-
ma pessoa se sentiu lesada 
ou incomodada pela situ-
ação dessas calçadas e fez 
a denúncia. Nós não temos 

como notificar todos os mo-
radores de uma só vez, en-
tão conforme recebemos 
denúncias, pedimos essas 
adequações”.

Daniel afirma que nesse 
início, os moradores apenas 
receberam uma notificação 
e que não consta uma mul-
ta específica porque ainda 
há um prazo para que essas 
pessoas procurem a admi-
nistração pública para re-
correr da situação.

De acordo com o secre-
tário, o município é respon-
sável pelo asfaltamento de 
ruas da cidade, o que já está 
sendo realizado, “com início 
em bairro onde há uma po-
pulação mais vulnerável”. 
Daniel afirma que para en-
tender a necessidade da 
calçada de cada bairro, os 
moradores devem acessar 
o site da prefeitura, onde 
consta o arquivo da Lei e 
padronização das calçadas 
ou entrar em contato com o 
município.

Moradores do Bela Vista foram notificados 
para padronizar as calçadas

Elizabete recebeu notificação para adequar sua calçada em 90 dias



diariodosudoeste.com.br    22 de junho de 2022 regional A5

UFFS realiza processo seletivo de transferências 
e retornos 2022/2

Promotoria 
de Justiça de 
Capanema 
seleciona 
estagiário de 
graduação em 
Direito
Assessoria

A 2ª Promotoria de Justiça de Ca-
panema, está com inscrições abertas até 
24 de junho para a contratação de um 
estagiário de graduação em Direito. Es-
tão aptos para a inscrição os acadêmi-
cos matriculados no curso de Direito 
a partir do 3º ano ou 5º período, para 
cursos de cinco anos, ou a partir do 2º 
ano ou 4º período, para cursos de qua-
tro anos.

O candidato selecionado recebe-
rá bolsa-auxílio de R$ 1.056,80 e auxí-
lio-transporte de R$ 242 para estagiar 
de segunda a sexta-feira, por quatro 
horas diárias, no período matutino. A 
seleção também prevê a formação de 
cadastro de reserva para eventuais ne-
cessidades da instituição. Para efetu-
ar a inscrição, os interessados devem 
encaminhar a documentação elencada 
no edital ao e-mail capanema.2prom@
mppr.mp.br. 

O processo seletivo será compos-
to por uma prova teórica, a ser apli-
cada no dia 27 de junho, em local e 
horário a ser definido, a depender do 
número de candidatos inscritos. Para 
a realização da prova, o candidato de-
verá levar documento de identificação 
e caneta esferográfica (tinta azul ou 
preta). Os candidatos aprovados nes-
ta fase serão convocados para uma en-
trevista no dia 30 de junho, na sede 
da 2ª Promotoria de Justiça de Capa-
nema. O resultado final será divulgado 
no dia 4 de julho no site da Escola Su-
perior do MPPR.

As regras para a seleção estão dis-
poníveis para consulta na página da Es-
cola Superior do MPPR. Para o esclareci-
mento de dúvidas, os estudantes podem 
entrar em contato pelo telefone (46) 
3552-2331.

Assessoria
Está aberto o processo seletivo de 

Transferências e Retornos da Universida-
de Federal da Fronteira Sul (UFFS). As vagas 
são para quem já possui diploma de gradua-
ção e deseja fazer um novo curso e também 
para quem está estudando em outra insti-
tuição, nacional ou estrangeira, e deseja se 
transferir para a UFFS. Quem já é estudante 
da UFFS e deseja trocar de curso pode parti-
cipar do processo seletivo, assim como quem 
abandonou algum curso e deseja retornar.

As vagas são para os campi de Reale-
za, Laranjeiras do Sul, Chapecó, Erechim e 
Cerro Largo e o processo pode ser feito por 
transferência externa; retorno de gradua-
do; transferência interna e no sistema alu-
no-abandono da UFFS.

Inscrição
O processo seletivo é para o ingresso 

no segundo semestre de 2022. Para se ins-
crever em uma das modalidades, o candida-

to deve realizar a inscrição por meio do pre-
enchimento do formulário online, do dia 21 
de junho até as 17 horas do dia 4 de julho. 
Também é necessário encaminhar via Sedex 
ou entregar presencialmente na Secretaria 
Acadêmica do Campus pretendido a docu-
mentação relacionada em edital.

O formulário de inscrição online esta-
rá disponível no site da UFFS (www.uffs.
edu.br), na área de Ingresso, Transferên-
cias e Retornos. No Campus Realeza as va-
gas são para os cursos de graduação em Fí-
sica, Química, Ciências Biológicas, Nutrição, 
Administração Pública e Pedagogia. O qua-
dro de vagas completo e todas as informa-
ções sobre o processo seletivo estão no Edi-
tal Nº 678/GR/UFFS/2022 e deve ser lido 
atentamente pelos interessados.

Transferências e Retornos para 
o curso de Medicina 

O curso de Medicina da UFFS - Campus 

Chapecó também está com edital próprio 
para a transferência externa, transferência 
interna e retorno de aluno-abandono para 
o ingresso no segundo semestre de 2022.

Para a realização da inscrição, o can-
didato precisa preencher o Formulário de 
Inscrição Eletrônico do dia 21 de junho 
até as 17 horas do dia 4 de julho e enca-
minhar via Sedex ou entregar presencial-
mente na Secretaria Acadêmica do Cam-
pus Chapecó a documentação relacionada 
em edital.

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.vom.br 

Com um intervalo de dois anos da últi-
ma edição, na segunda-feira (20), no Centro 
Cultural Professor Benedito Rokowski, em 
Coronel Vivida foi realizado o lançamento 
da 20ª Olimpíada Rural, que está prevista 
para acontecer de 9 a 16 de julho.

Segundo o que apurou o Portal Vividen-
se com o diretor do Departamento de Espor-
tes do Município, Emerson Pizzi anterior-
mente já foram realizadas outras reuniões 
com coordenadores das comunidades rurais. 

Nesta edição, serão 52 modalidades, 
entre disputas esportivas e culturais (aque-
las que resgatam parte o cotidiano da vida 
no campo). “Termos arremesso do milho, 
debulhar milho, tiro ao alvo com bodoque, 
corrida de carrinho de mão, catar ovos (...), 
tem a corrida do porco que é uma modali-
dade que sempre teve na olimpíada” elen-
cou Pizzi algumas das modalidades a serem 
disputadas. 

O direto do Departamento de Esportes 
também explicou que a caça a galinha, que 
por anos fez parte das disputas da Olim-
píada Rural, já não integra mais as dispu-
tas para preservar os animais. Com relação 
a corrida do porco, Pizzi explicou que “não 
há contato físico em nenhum momento do 
competidor com o animal, então é apenas 
uma brincadeira, onde não causa prejuízo 
ao animal”, disse comentando o motivo da 
manutenção da modalidade nas disputas.

Outra novidade é a estreia do tiro de 
laço na vaca parada. 

Segundo Pizzi serão 11 setores, que re-
únem 40 comunidades, que vão fazer parte 

das disputas, o que deve movimentar cerca 
de 1.500 competidores, em oito dias. “O ob-
jetivo maior é a confraternização”, pontuou 
o diretor de Esportes.

Coronel Vivida se prepara para a 
20ª Olimpíada Rural

Jeferson sena/Portal ViVidense

Expectativa é de que 1.500 competidores participem da olimpíada deste ano

Programação
A abertura da 20ª Olimpíada Rural está marcada para o sábado, dia 9 de julho, 

às 19h30, no complexo Esportivo Barro Preto.
Ao longo da competição, as disputas vão ocorrer em locais distintos, mas o encer-

ramento está previsto para a Amovi, com entrada de premiação e confraternização. 



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

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

INPC (IBGE) 0,73 0,67 1,00 1,71 1,04 0,45 4,96 11,90

IPCA (IBGE) 0,73 0,54 1,01 1,62 1,06 0,47 4,78 11,73

IPCA-15 (IBGE) 0,78 0,58 0,99 0,95 1,73 0,59 4,93 12,20

IPC (FIPE) 0,57 0,74 0,90 1,28 1,62 0,42 5,06 12,27

IGP-M (FGV) 0,87 1,82 1,83 1,74 1,41 0,52 7,54 10,72

IGP-DI (FGV) 1,25 2,01 1,50 2,37 0,41 0,69 7,17 10,56

IPA-DI (FGV) 1,54 2,57 1,94 2,80 0,19 0,55 8,28 10,50

IPC-DI (FGV) 0,57 0,49 0,28 1,35 1,08 0,50 3,75 10,28

INCC-DI (FGV) 0,35 0,71 0,38 0,86 0,95 2,28 5,28 11,59

abr mai jun
TJLP (%) 6,82 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: 13,25%

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

1/5 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
4/5 a 4/6 0,6947 0,6947 0,1937
5/5 a 5/6 0,6646 0,6646 0,1638
6/5 a 6/6 0,6408 0,6408 0,1401
7/5 a 7/6 0,6411 0,6411 0,1404
8/5 a 8/6 0,6660 0,6660 0,1652
9/5 a 9/6 0,7011 0,7011 0,2001
10/5 a 10/6 0,7013 0,7013 0,2003
11/5 a 11/6 0,7033 0,7033 0,2023
12/5 a 12/6 0,6672 0,6672 0,1664
13/5 a 13/6 0,6414 0,6414 0,1407
14/5 a 14/6 0,6425 0,6425 0,1418
15/5 a 15/6 0,6674 0,6674 0,1666
16/5 a 16/6 0,7025 0,7025 0,2015
17/5 a 17/6 0,6692 0,6692 0,1684
18/5 a 18/6 0,6697 0,6697 0,1689
19/5 a 19/6 0,6441 0,6441 0,1434
20/5 a 20/6 0,6084 0,6084 0,1079
21/5 a 21/6 0,6067 0,6067 0,1062
22/5 a 22/6 0,6418 0,6418 0,1411
23/5 a 23/6 0,6667 0,6667 0,1659
24/5 a 24/6 0,6724 0,6724 0,1715
25/5 a 25/6 0,6719 0,6719 0,171
26/5 a 26/6 0,6462 0,6462 0,1455
27/5 a 27/6 0,6112 0,6112 0,1106
28/5 a 28/6 0,6118 0,6118 0,1112
1/6 a 1/7 0,6491 0,6491 0,1484
2/6 a 2/7 0,6519 0,6519 0,1511
3/6 a 3/7 0,6162 0,6162 0,1156

TR MÊS % ano 12 m

Maio/22 0,1663 0,38 0,38
Junho/22 0,1484 0,53 0,53

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

Paraná 2.046,29 2.063,74 0,85 3,02 12,80
Norte 2.042,71 2.051.05 0,41 5,79 11,93
Noroeste 2.034,52 2.054,24 0,97 4,09 14,69
Oeste 2.093,58 2.113,24 0,94 3,55 13,58

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 199,00 -1,2% 1,3%
Ponta Grossa 192,00 -2,0% 0,0%
Maringá 189,00 -2,6% 0,0%
Cascavel 189,00 -2,6% -0,5%
Sudoeste 191,00 -2,1% 0,0%
Guarapuava 190,00 -2,1% 0,5%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 94,00 0,0% 1,1%
Sudoeste 90,00 -1,1% 2,3%
Cascavel 88,00 -2,2% 0,0%
Maringá 88,00 -1,1% 1,1%
Ponta Grossa 90,00 -1,1% 1,1%
Guarapuava 89,00 -1,1% 1,1%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 107,00 0,0% 0,0%
Ponta Grossa 102,00 0,0% 0,0%
Maringá 98,00 0,0% 0,0%
Cascavel 100,00 0,0% 0,0%

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

Venc.: empresas 20/06, pes.físicas 15/06, emp. do més ticos 06/06. 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

jul/22 1.681,00 -21,00 -1,0% -1,4%
ago/22 1.598,50 -23,75 -1,1% -2,6%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jul/22 760,75 -23,75 -1,0% -2,3%
set/22 709,25 -28,50 -2,8% -5,1%

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

jul/22 431,30 -6,80 4,9% 0,3%
ago/22 415,90 -6,60 3,8% -2,0%

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

jul/22 975,25 -59,00 -7,1% -16,6%
set/22 987,25 -59,50 -7,3% -15,9%

Ações % R$

Petrobras PN -1,99% 27,07 
Vale ON +0,66% 76,00 
ItauUnibanco PN -1,06% 24,21 
Bradesco PN -0,87% 18,64 
Magazine Luiza ON -2,71% 2,51 
Cogna ON -4,76% 2,20 
Qualicorp ON +6,68% 14,70 
Weg ON +4,98% 25,30

INDICE BOVESPA 

Baixa: 0,17% 99.684 pontos

Volume negociado: R$ 22,81 bilhões

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

IR 2022 - A segunda parcela do Imposto de Renda 2022
(base 2021) vence em 30/06, com a incidência de taxas de
juros Selic de 1,00%.

MÊS TAXA SELIC
Mar/22 0,93%
Abr/22 0,83%

MÊS TAXA SELIC
Mai/22 1,03%
*Jun/22 1,00%

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

CÂMBIO 21/06/22

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 21/06/22

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 21/06/22

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

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA MAIO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice abr mai jun
INPC (IBGE) 1,1173 1,1247 1,1190
IPCA (IBGE) 1,1130 1,1213 1,1173
IGP-M (FGV) 1,1477 1,1466 1,1072
IGP-DI (FGV) 1,1557 1,1353 1,1056
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Maio/22 0,6671 2,91 6,62
Junho/22 0,6491 3,58 6,78

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Maio/22 0,6671 2,91 5,29
Junho/22 0,6491 3,58 5,75

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

SOJA saca 60 kg 179,52 -0,4% -0,9% -0,3% 183,00 181,00 

MILHO saca 60 kg 82,85 -0,2% -0,4% 0,5% 85,00 86,00 

TRIGO saca 60 kg 110,43 0,0% 1,3% 9,8% 110,00 110,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 343,92 -0,9% -4,6% -15,3% - 250,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 197,20 -1,5% -4,8% -7,2% - 180,00 

BOI GORDO arroba, em pé 297,94 0,7% 1,3% -1,2% 295,00 295,00 

SUÍNO kg, vivo 5,58 1,5% 3,5% 4,9% 5,00 5,00 

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

PREÇO AO PRODUTOR 21/06/22

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 21/06 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.674,33 0,36% 4,21%
Boi gordo (2) 321,40 -0,68% 0,00%
Café (3) 1.362,28 2,39% 7,01%
Algodão (4) 742,31 -0,03% -8,76%
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) 21/06/22

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 21/06/22
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

jul/22 233,10 5,45 2,7% 8,0%
set/22 232,35 4,95 2,4% 7,6%

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. 

102.598 102.063 102.806 99.824 99.852 99.684

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%

13/06 14/06 15/06 17/06 20/06 21/06

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

21/06 R$ 298,00 /grama -1,49%

DÓLAR COMERCIAL
Baixa: 0,62% Var. junho: +8,44%

Compra R$ 5,153
Venda R$ 5,154

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,35% Var. junho: +8,82%

Compra R$ 5,1456
Venda R$ 5,1462

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,91% Var. junho: +8,55%

Compra R$ 5,02
Venda R$ 5,46

DÓLAR TURISMO
Baixa: 0,91% Var. junho: +8,58%

Compra R$ 5,02
Venda R$ 5,44

EURO
Baixa: 0,25% Var. junho: +6,97%

Compra R$ 5,4271
Venda R$ 5,4292

EURO TURISMO
Baixa: 0,69% Var. junho: +6,68%

Compra R$ 5,20
Venda R$ 5,75  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0378
Libra esterlina R$ 6,32
Peso argentino R$ 0,042

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 136,25
Libra esterlina 0,81
Euro 0,95

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

jul/22 143,51 0,06 0,0% 0,9%
out/22 120,66 -4,48 -5,4% -8,4%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 30.530,25 +2,15
Londres 7.152,05 +0,42
Frankfurt 13.292,40 +0,20
Tóquio 26.246,31 +1,84
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PIB cresceu 0,3% em 
abril, aponta Ibre-FGV
Agência Brasil

O Monitor do PIB-FGV aponta crescimento de 
0,3% na atividade econômica em abril na compara-
ção com o mês anterior, considerando-se dados com 
ajuste sazonal. Na comparação interanual, a economia 
cresceu 3,6% em abril e 2,8% no trimestre móvel ter-
minado em abril.

Os dados foram divulgados ontem (21) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV).

Segundo a coordenadora da pesquisa, Juliana Tre-
ce, o crescimento de 0,3% do PIB em abril em compara-
ção a março é o terceiro consecutivo, embora seja a uma 
taxa menor que as anteriores.

“A despeito do crescimento da agropecuária e da 
indústria, o setor de serviços parou de contribuir para 
o PIB da mesma forma que vinha contribuindo, princi-
palmente devido a retração de comércio e transporte. 
Pela ótica da demanda, o consumo das famílias também 
cresce pelo terceiro mês consecutivo. O único segmento 
de consumo a retrair foi o de produtos duráveis, o que 
pode ser reflexo da elevação da taxa de juros e das in-
certezas com relação ao desempenho econômico e polí-
tico no ano eleitoral”, explicou Juliana.

Em termos monetários, estima-se que o acumu-
lado do PIB até abril, em valores correntes, foi de R$ 
2,98 trilhões.

Agência Brasil
O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que, 

apesar de “bastante intenso e tempestivo”, o atual ciclo de 
aperto monetário foi necessário, por causa da defasagem 
da política monetária. “Mas ainda não se observa gran-
de parte do efeito contracionista esperado, bem como seu 
impacto sobre a inflação corrente”. É o que diz a ata da úl-
tima reunião do comitê, divulgada nesta terça-feira (21), 
em Brasília.

Na semana passada, por unanimidade, o Copom ele-
vou os juros básicos da economia - a taxa Selic, de 12,75% 
para 13,25% ao ano. Apesar de o aumento de 0,5 ponto 
percentual estar dentro do previsto, o comitê surpreendeu 
o mercado ao anunciar que pretende continuar a elevar a 
taxa nas próximas reuniões. Até então, a maioria dos ana-
listas financeiros apostava que os juros básicos ficariam em 
13,25% ao ano até o fim de 2022.

Maior nível
A taxa Selic está no maior nível desde janeiro de 

2017, quando atingiu 13,75% ao ano. Este foi o 11ª rea-
juste consecutivo. Apesar da alta, o BC reduziu o ritmo do 
aperto monetário. Depois de dois aumentos seguidos de 1 
ponto percentual, a taxa foi elevada em 0,5 ponto.

A Selic é o principal instrumento do Banco Central 
para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Em maio, o indicador fechou em 11,73% no acumulado de 
12 meses, no maior nível para o mês desde 2015.

Apesar da queda no preço da energia elétrica, por 
causa do fim das bandeiras tarifárias, a inflação continua 
pressionada pelos combustíveis. O valor está bem acima 
do teto da meta, fixada pelo Conselho Monetário Nacional 
(CMN) em 3,5%, para 2022, com margem de tolerância de 
1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não podia superar 
5% neste ano nem ficar abaixo de 2%.

Ata
“Com base nas projeções utilizadas e no balanço de 

riscos, que a estratégia requerida para trazer a inflação 
projetada em 4,0% para o redor da meta no horizonte re-
levante conjuga, de um lado, taxa de juros terminal aci-
ma da utilizada no cenário de referência e, de outro, ma-
nutenção da taxa de juros em território significativamente 
contracionista por um período mais prolongado que o uti-
lizado no cenário de referência”, diz a ata divulgada hoje.

Na avaliação do comitê, o novo ajuste de 0,5 ponto 
percentual foi o apropriado “frente a um ambiente de ele-
vada incerteza e o estágio significativamente contracio-
nista da política monetária, que, considerando suas de-
fasagens, deve impactar a economia mais fortemente a 
partir do segundo semestre deste ano”.

Copom: ajuste de 0,5 ponto percentual se 
deve a ambiente de incerteza



Uma pessoa que se diz amiga po-
derá estar tentando atrapalhar sua 
vida, principalmente o lado profi s-
sional. Aproveite esta fase para por 
em ordem suas opiniões sobre anti-
gas amizades. 

Você estará sentindo muita segu-
rança no campo fi nanceiro e tam-
bém no lado afetivo. Procure de-
dicar, também, mais tempo ao 
misticismo e à religião. Você po-
derá estar precisando desenvolver 
seu lado intuitivo, e não racional.

Imponha um novo ritmo em suas 
atividades e fi cará surpreso com os 
com os resultados. Faça planos para 
a semana toda. Trabalhe a sua fl e-
xibilidade e expresse os seus senti-
mentos. Sua autoestima fl uirá. 

Dia em que tudo poderá aconte-
cer a seu favor. Ótimas oportunida-
des de ganhar dinheiro e negócios, 
pelo esforço no trabalho e pela in-
fl uência dos amigos. Seja mais ob-
jetivo e não se perca no mundo da 
fantasia.

Aguarde uma boa notícia vinda da 
pessoa amada Esta é uma fase boa 
para você refl etir sobre como so-
mos importantes para os outros. 
É momento também de ter fé nas 
instituições e defi nir com clareza os 
objetivos.

Boas coisas deverão acontecer hoje 
para você. Vênus vai lhe dar chan-
ce de realizar o que pretende prin-
cipalmente às que vem planejando 
desde que há muito. Preste aten-
ção na beleza da vida e busque ser 
responsável com sua grandeza e 
harmonia 

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Dia favorável para receber benefí-
cios de parentes e do cônjuge e para 
progredir no trabalho e no plano 
material. A disposição mental será 
muito boa e o trato com pessoas de 
posição lhe trará prosperidade. Pro-
cure pedir mais conselhos.

Hoje, você estará com o espírito ele-
vado, traduzindo isso em sua dispo-
sição para ser cortês, inteligente e 
lógico. Aproveite para tratar de as-
suntos que lhe interessam. O relacio-
namento com a pessoa amada ten-
de a melhorar ainda mais.

Mente engenhosa, progressista, 
ideias claras e brilhantes muito in-
fl uenciarão de um modo benéfi -
co em sua vida. Dedique-se à leitu-
ra. Algumas contrariedades em seu 
lar estarão previstas para o período 
da manhã.

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

Aguarde novidades em sua vida 
amorosa e sentimental. Prova-
velmente, a pessoa amada de-
verá procurá-lo, pegando você 
de surpresa. Ao que tudo indica, 
a reaproximação será rápida e os 
momentos de intimidade ines-
quecíveis. 

Grandes possibilidades de suces-
so poderão ser esperadas para os 
próximos dias. Algumas ideias bri-
lhantes que vier a ter, devem ser 
colocadas em prática. Pode fazer 
mudança, receber agradáveis no-
tícias, fazer novos amigos e desta-
car-se culturalmente.

Excelente fase zodiacal para ad-
quirir bens materiais, abrir cader-
neta de poupança ou conta ban-
cária e progredir pessoalmente. 
Pessoas conhecidas e sinceras 
procurarão estender-lhe toda aju-
da possível. Aja com otimismo.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

WWW.SIMEPAR.BR
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Além da Ilusão
Davi decide dar a joia que com-

prou para Iolanda como pagamen-
to a Sueli. Eugênio anuncia que 
fará uma viagem e Úrsula fica com 
medo. Mariana revela a Leopol-
do, Arminda e Isadora os planos de 
Francisco contra o filho. Joaquim se 
recusa a participar da ideia de Isado-
ra para salvar Leopoldo e Plínio, e 
Davi se oferece para ajudar a ama-
da. Sueli garante a Rafael que con-
tará para Isadora de seu relacio-
namento com Joaquim. Giovanna 
gosta quando Cipriano afirma que 
não ama mais Emília. Lorenzo de-
clara seu amor por Letícia. Sueli aler-
ta Joaquim para os planos de Rafa-
el contra ele.

Pantanal
Irma não acredita no pacto que 

Trindade afirma ter feito. Maria Brua-
ca pede a Zefa que não conte nada 
a Tenório sobre ela e Alcides. Rena-
to diz a Zuleica que parece que Te-
nório está fugindo da polícia. Rena-
to não entende o motivo de Zuleica 
defender Tenório e enfrenta a mãe 
perguntando se ela realmente não 
esconde algo dos filhos. Maria Brua-
ca pede para Alcides esquecê-la, e o 
peão ameaça contar tudo para Tenó-
rio. Filó sente ciúmes do elogio que 
José Leôncio faz a Jove. Juma sente 
que Jove voltou diferente da viagem 
que fez com o pai. José Leôncio não 
gosta de saber que Tadeu voltou a 
namorar Guta. Juma atira nos pés de 
Jove e o manda deixar a tapera.

Cara e Coragem
Andréa tenta despistar o inte-

resse de Moa em suas fotos. Ítalo ex-
plica a Rico por que não quer voltar 
a trabalhar na siderúrgica. Lou conta 
para Olivia que ela e Pat criaram uma 
coreografia para a apresentação que 
farão juntas na dança vertical. Olívia 
não gosta de ver a proximidade de 
Lou e Pat. Marcela assume o cargo 
de delegada titular após a aposen-
tadoria de Peixoto. Leonardo acer-
ta com Martha a contratação de Moa 
e Pat para uma nova campanha para 
a SG. Andréa observa seu broche em 
forma de flor, igual ao de Clarice, e se 
lembra de quando ela o colocou em 
sua roupa. Pat sorri ao ver Moa che-
gar para assistir à apresentação na 
noite do leilão .
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PE
MAGISTERIO

SIGNATARIOS
GODALIAC
URBANACIA

TEARCO
LHAR

LUARVORE
FEMURITG

CANALODEL
LCTESOURO

CARI
RITROB

O

BEMAROND
E

PENHORARCO
LCDDGROU
LALUZUR
ASTRONOMI

CO

Praça das
antigas
cidades
gregas

Historieta 
de situação
ridícula ou
absurda

"(?) Doce",
romance
de Lins 
do Rego

Lua de
Júpiter
coberta 

de vulcões

Principais
prêmios do

Cinema
nos EUA

Carreira do
integrante
do corpo
docente

Antiga
linguagem
de progra-

mação
Agência
rival da

NSA e do
FBI (EUA)

Desordens;
tumultos

"A (?) e o
Vento",
filme

brasileiro

Zona do
(?), união
monetária

Poema
lírico de
origem
grega

Maior
fonte de 

divisas do
Panamá

"A Ilha do
(?)", de

Robert L.
Stevenson

Região
fértil do
sertão

cearense

Museu
carioca 

inaugurado
em 2013

Bebida
alcoólica
de origem
antilhana

Lou Reed,
roqueiro
dos EUA

Ave tida
como

sagrada 
no Japão

Fenômeno
físico

associado
aos fótons

Zinco
(símbolo)

Inteligên-
cia Compu-

tacional
(sigla)

(?) John-
son, ator

Imobiliza
fraturas

(?) a hemorragia:
função do torniquete

Citadina

Os países 
integran-
tes de um

tratado
interna-
cional

Lágrima,
em inglês

O osso
mais
longo

do corpo
humano

Delata
Ruído do

motor 
da F1

Derradeiro

(?) sintá-
tica, 

recurso de
análise 

gramatical

Pendurar
no "prego"
O monitor
com tela
de cristal
líquido
Tipo de 

observató-
rio no

deserto de
Atacama,
no Chile

Pergunta
do "lead" 
jornalístico

Persona-
gem típico
dos contos
de Isaac
Asimov

Difícil

(?)-shirt:
camiseta 
de malha 

Esqueci-
mento

Ponto de
vista

Flor do
México
Névoa

marinha

Ator que interpretou o
Gedivan no seriado

"Pé na Cova" 
(TV Globo)

4/grou — onde — tear. 5/ágora — ostra.



Padre Judinei Vanzeto

Artigo
Paternidade responsável e o filho único
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O Pantanal e o rio, 
antes do Velho do Rio

Fernando Ringel

Na internet, dizem que Ratanabá teria 
sido a capital do mundo, há 450 milhões 
de anos. Será? De acordo com o Google 
Trends, as pesquisas sobre o tema come-
çaram no último dia 29 e os principais ter-
mos procurados foram: cidade perdida, 
Ratanabá fake e Ratanabá existe. Verda-
de ou não, o mito vai sendo construído. É 
como a cidade perdida de Shangri-lá, cria-
da a partir de lendas do Tibet, mas que 
existia mesmo só no livro “Horizonte Per-
dido”, publicado em 1933. Entretanto, da 
ficção nasceram as famosas viagens a Cat-
mandu, capital do Nepal, no auge do movi-
mento hippie.

É também como o Lago Ness, na Escó-
cia, que se tornou mundialmente conheci-
do como lar de um animal com cabeça de 
jacaré e corpo de dinossauro, o tal “Mons-
tro do Lago Ness”, que nunca foi locali-
zado. Porém, Inverness, cidade nas pro-
ximidades, recebe um milhão de turistas 
anualmente.

“Era uma vez a pandemia e o ICMS”
História, ficção, ou mesmo vida pesso-

al, são um eterno “dar a volta por cima”. 
Nas idas e vindas da pandemia, para aque-
les que tentam construir o futuro, é pre-
ciso um discurso para motivar as pessoas 
em torno de um sonho. Caso algum políti-
co precise de inspiração para escrever o 
futuro, hoje, a história começaria assim: 
“como ninguém sabia o que fazer com a 
inflação, o governo conseguiu aprovar no 
Senado Federal, dia 13, o teto de 17%, o 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). Isso visa diminuir os 
preços agora, mas não se sabe como essa 
fórmula vai impactar as contas públicas”.

Como é das dificuldades que nascem 
os heróis, se os rumos da economia nacio-
nal são incertos, o que tem só na sua ci-
dade e poderia virar renda permanente? 
Blumenau, por exemplo, passou a promo-
ver a nacionalmente conhecida Oktober-
fest depois da grande enchente de 1984. 
No caso do turismo, foi uma solução que 
incentiva a valorização da cultura local 
para atrair quem não conhece a região. É 
algo que poderia diminuir, por exemplo, o 
conflito de interesses na Amazônia, entre 
quem quer extrair recursos e os que ten-
tam preservar.

Outro exemplo é a novela “Pantanal”, 
gravada na região de Aquidauana, Mato 
Grosso do Sul. Hoje, as imagens são feitas 
à beira do Rio Negro, mas aquele trecho 
que aparece na TV, obviamente, passará 
a ser conhecido como “o rio do Velho do 
Rio”. A novela vai acabar, mas para sempre 
ali será uma atração turística.

Comunicador e professor universitário

Na metodologia e conteúdo da prepara-
ção dos noivos católicos que buscam a Igre-
ja para pedir o Sacramento do Matrimônio 
é refletido sobre a paternidade responsável. 
É refletido sobre o ato sexual pelo seu du-
plo objetivo, denominado unitivo e procria-
tivo. O Catecismo da Igreja Católica ensina 
que “pela união dos esposos realiza-se o du-
plo fim do Matrimônio: o bem dos cônjuges 
e a transmissão da vida” (CIC n. 2363).

Os filhos, portanto, são frutos do amor 
conjugal. Mas em diversos países do mundo 
é visível a redução de filhos por casal, uma 
cultura muito presente, sobretudo, em paí-
ses ricos. Assim, tem diminuído o número 
de professores de educação infantil e mé-
dicos pediatras se transformam em geria-
tras, pela redução de crianças e aumento de 
idosos.

Muitos governos estão preocupados 
com a questão da aposentadoria. Com pou-
cos filhos, o número de aposentados cres-
ce e os trabalhadores na ativa diminui. Com 
isso, vários países têm estimulado casais a 
terem mais filhos com incentivos financei-
ros e descontos de impostos.

  O Papa Francisco tem ensinado que 
“num mundo muitas vezes marcado pelo 
egoísmo, a família numerosa é uma esco-

la de solidariedade e de partilha; e destas 
atitudes se beneficia toda a sociedade”. Por 
outro lado, há a realidade das famílias com 
o filho único. São muitos os motivos que po-
dem levar a ter apenas um filho. As razões 
justas são de discernimento do casal e de 
mais ninguém.

Ao criar um filho único existem muitos 
desafios e, às vezes, até mais do que a razão 
de ter mais filhos. O filho único não precisa 
dividir com outro irmão nada do que esteja 
comendo. Os pais de filho único costumam 
ser demasiadamente preocupados e exigen-
tes, chegando ao ponto sufocá-lo.

Recentemente, o Papa Francisco co-
mentou sobre a riqueza do relacionamento 
entre irmãos: “Ter um irmão, uma irmã que 
te quer bem, é uma experiência forte, impa-
gável, insubstituível” e reiterou: “não prive-
mos com leviandade as nossas famílias, por 
sujeição ou medo, da beleza de uma ampla 
experiência fraternal de filhos e filhas”.

A Igreja afirma que o compromisso de 
aceitar os filhos não é exclusividade dos 
casais jovens ou de quem ainda não tem 
filhos, mas de todos que contraem o Ma-
trimônio, caso não houver nenhum impe-
dimento físico. Cada Matrimônio é único 
e “os filhos são o dom mais excelente do 

Matrimônio” (HV n. 9).
Portanto, as famílias numerosas cons-

tituem numa alegria para a Igreja e a so-
ciedade. Nestas famílias, o amor manifesta 
a sua fecundidade generosa. Pois São João 
Paulo II, ao ensinar sobre a paternidade res-
ponsável, escreveu: a “procriação ilimitada 
ou falta de consciência acerca daquilo que 
é necessário para o crescimento dos filhos, 
mas é, antes, a faculdade que os cônjuges 
têm de usar a sua liberdade inviolável de 
modo sábio e responsável, tendo em consi-
deração tanto as realidades sociais e demo-
gráficas, como a sua própria situação e os 
seus legítimos desejos”.

Enfim, o grande desafio da paternida-
de responsável é o perigo de viver uma pa-
ternidade egoísta, inclusive a decisão de ter 
um animal ao invés de filhos.

Jornalista e Pároco da 
Paróquia São Roque de Coronel Vivida-PR

Está quase pronta a nova ponte de alvenaria que a Prefeitura de Francisco Beltrão está construindo sobre o rio 
Marrecas, na estrada que liga o bairro Marrecas com a comunidade de Santa Bárbara. Equipes da Secretaria de 

Viação e Obras retiraram a antiga ponte de madeira e no local está sendo implantada a nova, de alvenaria

AssessoriA/PMFB
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Marcela Aragão Peyneau fez sessão fotográfica de 15 Anos 
com a Foto Chicoski Digital

Laura, o seu sorriso é a coisa mais linda que 
já vi! Filha de Simone kuhn e Guylherme 

Aughustto Correia Poncio- Fotografia de Luana 
Veigas- Casulo Fotografia

Milagre da vida, o Artur é um anjo só que sem asas! 
Filho de Eliane e Roberto Schermer e irmão de Aline, 

fotografado por Luana Veigas- Casulo Baby Fotografia

Lais Cordeiro Potratz completou 3 anos 
no dia 18, é filha de Lusleine e 

Cristian. Parabéns!!!
Foto Chicoski Digital



PLANTÃO
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Homem é preso em 
galinheiro

A Polícia Militar foi informa-
da, no fim da tarde de segunda-
-feira, que um foragido da Jus-
tiça estava trafegando pela rua 
dos Pinhais, em Francisco Beltrão. 
Durante as buscas, populares que 
conhecem o suspeito indicaram 
aos policiais a residência onde ele 
tinha entrado. O morador autori-
zou as buscas e o homem, ao per-
ceber os policiais, pulou o muro 
dos fundos, mas foi localizado no 
imóvel ao lado, dentro de um ga-
linheiro. Ele foi revistado e não ti-
nha nada de ilícito, mas os poli-
ciais confirmaram que havia um 
mandado de prisão em desfavor 
do cidadão, que foi entregue na 
Delegacia da Polícia Civil, estan-
do à disposição da Justiça.

Recuperação de 
veículo

Após denúncia sobre um ve-
ículo furtado, que estaria na gara-
gem de uma residência, a Polícia 
Militar se deslocou até o ende-
reço indicado, no bairro Menino 
Deus, em Pato Branco, onde lo-
calizaram um Astra. Os policiais 
conversaram com o morador, de 
27 anos, que alegou ter compra-
do o veículo de um masculino no 
último dia 18, em Palmas, por R$ 
4.000,00. Ele foi preso pelo crime 
de receptação e encaminhado, 
juntamente com o carro, à Dele-
gacia da Polícia Civil para as pro-
vidências cabíveis ao fato.

Apreensão de cigarros 
Dois ônibus foram aborda-

dos segunda-feira à noite, na BR-
277, em Medianeira e Santa Te-
reza do Oeste, por policiais do 
Batalhão de Polícia de Fronteira 
(BPFron). Durante as buscas nos 
ônibus, foram encontradas diver-
sas bagagens contendo cigarros 
contrabandeados do Paraguai, 
totalizando 740 pacotes. Os pro-
prietários das bagagens foram 
identificados e orientados. Já os 
cigarros foram entregues na De-
legacia da Receita Federal. 

Operação 
Olhos da Rede 2

A Polícia Federal deflagrou 
na terça-feira (21) a Operação 
Olhos da Rede 2, com o objetivo 
de combater o compartilhamen-
to na internet de imagens rela-
cionadas à exploração sexual de 
crianças e adolescentes. Cerca de 
60 policiais federais cumpriram 
15 mandados de busca e apreen-
são em Curitiba, São José dos Pi-
nhais, Campo Largo, Ponta Gros-
sa, Guarapuava e Londrina, nos 
endereços de envolvidos com o 
compartilhamento de pornogra-
fia infantil pela internet. Os ma-
teriais apreendidos serão subme-
tidos à perícia técnica, em busca 
de informações que possam in-
dicar o envolvimento dos inves-
tigados com a prática de crimes 
mais graves, como a produção de 
pornografia infantil e o estupro 
de vulnerável, além de auxiliar na 
identificação de abusadores se-
xuais e no resgate das vítimas.

Em audiência de custódia, re-
alizada segunda-feira, o motorista 
de um Renault/Logan, que é acu-
sado de ter provocado um aciden-
te com cinco mortes, teve a prisão 
preventiva decretada pelo Ministé-
rio Público. A tragédia ocorreu no 
último domingo, na BR-163, em 
Planalto, quando um Logan colidiu 
frontalmente contra um Gol, cau-
sando a morte de cinco pessoas, 
quatro adultos e um criança.

De acordo com o delegado Ro-
drigo Colombelli, responsável pelo 
inquérito policial, o condutor do 
Logan foi submetido ao teste de 
etilômetro, que apontou 0,54mg/l, 
caracterizando o crime de embria-
guez ao volante, sendo preso em 

flagrante e depois teve a prisão 
preventiva decretada pelo Ministé-
rio Público.  Além disso, ele esta-
ria realizando ultrapassagem proi-
bida quando colidiu frontalmente 
com o Gol, onde estavam as cinco 
vítimas fatais.

Segundo o delegado, o homem 
deverá responder por cinco homi-
cídios praticados na direção de ve-
ículo automotor e lesão culposa 
contra a mulher e a filha, que esta-
vam no Logan e sofreram ferimen-
tos. Ele não teve o nome divulgado, 
mas tem 39 anos e reside em Capi-
tão Leônidas Marques. O acusado 
foi encaminhado à Delegacia da Po-
lícia Civil de Francisco Beltrão, es-
tando à disposição da Justiça. (AB)

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A equipe da Rotam apreendeu 
na madrugada de terça-feira, em 
São João, 83kg de maconha, em 
ação da Operação Controle Brasil. 
A droga, avaliada em R$ 80 mil, es-
tava sendo transportada em um Ka-
dett, que foi retido, mas o motoris-
ta conseguiu fugir por um matagal.

Conforme informações da Po-
lícia Militar, durante a Operação 
Controle Brasil no combate ao trá-
fico de drogas, armas e contraban-
do/descaminho na PR-281, na co-
munidade de Alto Alegre, em São 
João, policiais da Rotam descon-
fiaram do condutor de um Kadett 
e tentaram fazer a abordagem. O 
condutor não obedeceu a ordem 
de parada e houve acompanha-
mento tático por mais de um qui-
lômetro, quando o veículo entrou 

numa plantação de milho e o mo-
torista conseguiu fugir, não sendo 
localizado.

Os policiais da Rotam realiza-
ram buscas no Kadett e encontra-
ram no porta-malas 109 tabletes 

de maconha, que pesaram 83kg. A 
droga e o veículo foram entregues 
na Delegacia da Polícia Civil para 
as providências cabíveis ao fato.

Droga e cigarros
Outra grande apreensão de 

maconha e cigarros ocorreu segun-
da-feira à noite na BR-487, em Ma-
noel Ribas (PR). A Polícia Militar 
abordou um Fiat/Palio, conduzido 
por um homem, de 44 anos, que es-
tava carregado com cigarros marca 
Classic, oriundos do Paraguai.

Os policiais estavam apren-
dendo o Palio, quando se aproxi-
mou um Citroën, que ao perceber 
a viatura o condutor tentou fugir, 
mas foi abordado. O veículo estava 
carregado com 44 fardos de maco-
nha, que totalizaram 627kg. O con-
dutor, de 39 anos, que foi preso em 
flagrante, já possuía passagem por 
tráfico de drogas. 

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

 
Na manhã de terça-feira (21), a 

Polícia Civil realizou nova operação 
envolvendo Claudir Lisboa da Silva, 
conhecido no meio policial como 
“Marmita”. Preso na tarde do sába-
do (18), quando foi baleado e enca-
minhado ao Instituto São Lucas (Is-
sal) para cirurgia no tórax, ele foi 
transferido para a carceragem da 
Delegacia de Pato Branco, ficando 
aos cuidados do Departamento Pe-
nitenciário do Paraná (Depen).

Ainda pela manhã, a delegada 
responsável pela Delegacia da Mu-
lher, Franciela Alberton, que tam-
bém coordenou a operação de cap-
tura de Marmita, confirmou que 
durante a terça realizaria o inter-
rogatório. Além disso, ele deverá 
ser submetido a Audiência de Cus-
tódia, quando o preso é levado até 
o juiz.

Acusações 
Claudir Lisboa da Silva foi pre-

so na tarde do sábado, no terceiro 

dia de buscas, após a Justiça ter ex-
pedido mandados de busca e apre-
ensão. O trabalho de campo da po-
lícia iniciou quinta-feira (16), na 
área rural de Clevelândia, se esten-
deu na sexta-feira (17), em comu-
nidades rurais de Pato Branco, no 
entanto, o trabalho investigativo já 
havia iniciado há três meses.

Marmita é apontado como 
autor de alguns crimes sexuais 
registrados em Pato Branco en-
tre os meses de abril e junho. 
Ainda no último dia 12, ele teria 
atirado em Guilherme Ambrosi-
ni, que estava em um loteamen-
to no bairro Fraron. A vítima fa-
leceu no local.

Durante as buscas, os policiais 
recolherem um carregador de pis-
tola 9mm, com munição compatí-
vel a utilizada no homicídio de Gui-
lherme. Até o fechamento desta 
edição, a arma utilizada por Clau-
dir para praticar dois delitos sexu-
ais e o homicídio não tinha sido lo-
calizada pela Polícia Civil.

Marmita é transferido para 
sistema prisional

O preso que 
passou por 
procedimento 
cirúrgico ainda 
na tarde do 
sábado, teve 
alta na manhã 
de ontem

rotam apreende 83kg de maconha em São João

Motorista que provocou acidente com cinco mortes segue preso

A tragédia ocorreu no último domingo na BR-163, em Planalto 

Rádio PéRola

A droga foi encontrada no porta-malas de um Kadett

divulgação



diariodosudoeste.com.br    22 de junho de 2022 esporte A11

14ª rodada
Sexta-feira
Internacional x  Coritiba (21h30)

Sábado
Athletico-PR x  Bragantino (16h30)
Flamengo x  América-MG (19h)
Corinthians x  Santos (19h)
Atlético-MG x  Fortaleza (21h)

domingo
Botafogo x  Fluminense (16h)
Avaí  x  Palmeiras (16h)
São Paulo x  Juventude (18h)
Ceará  x  Atlético-GO (18h)
Goiás  x  Cuiabá (18h)

Inter se prepara para 
enfrentar o Coritiba

O Colorado retornou aos treinos na manhã de terça-feira 
(21), iniciando a preparação para o próximo desafio no Campe-
onato Brasileiro. Na sexta-feira (24), às 21h30, o Inter tem pela 
frente o Coritiba, no Estádio Beira-Rio, pela décima quarta roda-
da da competição.

O primeiro treinamento da semana começou com ativida-
des físicas na academia e logo depois no campo. Após, a comis-
são técnica organizou exercícios de posse de bola em curto espa-
ço. Para fechar o trabalho, o treinador Mano Menezes realizou um 
minijogo, exigindo muita intensidade e finalizações da equipe.

Para o duelo com o Coritiba, o comandante não poderá con-
tar com Gabriel Mercado, Moisés e David, suspensos. Além de-
les, Wanderson, com uma lesão muscular na coxa, para por qua-
tro semanas. Alan Patrick será reavaliado para os próximos jogos.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta quarta-fei-
ra (22), dando sequência na preparação para a partida contra o 
Coxa. (Assessoria)

As inscrições para os Jo-
gos Escolares Eletrônicos do 
Paraná (JEPs Eletrônicos) 
estão abertas. Em 2020, na 
edição piloto, tiveram 3.297 
inscrições e 1.315 partici-
pantes. A introdução do e-
-sports nos Jogos Oficiais do 
Estado aconteceu visando o 
intercâmbio e o entreteni-
mento, aproximando os alu-
nos como forma de atenu-
ar os efeitos causados pela 
pandemia.

A grande novidade 
para esta edição é o seu 
formato híbrido, com dis-
putas online e as finais de 
algumas modalidades de 
forma presencial junto da 
fase final dos Jogos Escola-
res do Paraná. Ao todo, se-
rão sete modalidades: eFoo-
tball (PES 2022 ou Fifa 
2022), Clash Royale, Fort-
nite, Brawl Stars, Free Fire, 
League of Legends (LOL) e 
Just Dancing.

A coordenadora dos Jo-
gos Escolares do Paraná, 
Marcia Tomadon, disse que 
essa competição foi pro-

jetada em 2020 por con-
ta da pandemia para ofe-
recer uma atividade para 
os alunos que estavam em 
casa sem aula. Segundo ela, 
em 2021 o evento teve o 
mesmo objetivo para aten-
der os alunos que estavam 
em casa em aulas remo-
tas. “Agora em 2022 retor-
namos esse evento mesmo 
com as crianças voltando 
às aulas presenciais. Enten-
demos que é importante a 
realização para esse públi-
co que não participa das 
modalidades tradicionais. 
Como existe um número 
muito grande de pessoas 
que praticam o e-games, o 
Governo do Estado oferece 
essa modalidade para que 
os alunos possam desenvol-
ver mais um tipo de ativida-
de”, afirmou.

A categoria de 12 a 14 
anos terá as inscrições en-
cerradas no dia 30 de ju-
nho. Os jogos acontecerão 
em dois fins de semana, dias 
2 e 3, 9 e 10 de julho, com 
as partidas finais presen-

ciais nos dias 16 e 17 julho 
na cidade de Campo Mou-
rão (Centro-Oeste).

Já os fins de semana de 
jogos online para a catego-
ria de 15 a 17 anos serão 
nos dias 23 e 24, 30 e 31 de 
julho, com as finais presen-
ciais nos dias 6 e 7 de agos-
to na cidade de Pato Branco.

O diretor de Esportes 
da Superintendência Ge-
ral do Esporte, Cristiano 
d’El Rei, explica que os jo-
gos eletrônicos hoje são 
uma realidade, apesar de 
haver muita discussão so-
bre o conceito do que é es-
porte. “O Estado do Paraná 
não pode fugir dessa nova 
área de atuação. Com isso 
ampliamos os  jogos esco-
lares e os jogos universitá-
rios com oferta de compe-
tição eletrônica específica 
para cada uma dessas cate-
gorias”, destacou.

Os Jogos Escolares Ele-
trônicos do Paraná são uma 
iniciativa da Secretaria da 
Educação e do Esporte, com 
o apoio da Federação do 

Desporto Escolar do Paraná. 
As inscrições são feitas pelo 
próprio aluno no site oficial. 
(AEN)

Abertas as inscrições para os JEPs Eletrônicos

O Athletico Paranaense 
encerrou, na manhã de ter-
ça-feira (21), no CAT Caju, 
a preparação para iniciar a 
disputa das oitavas de final 
da Copa do Brasil. O primei-
ro jogo contra o Bahia será 
disputado nesta quarta-feira 
(22), na Arena Fonte Nova, 
em Salvador. 

Depois da vitória sobre 
o Coritiba pelo Campeonato 
Brasileiro, no domingo (19), 
o time athleticano contou 

com duas sessões de treinos 
dedicadas ao desafio contra 
o Bahia, pela Copa do Brasil. 
Os trabalhos destacaram a 
recuperação física do elenco, 
além de abordar a estratégia 
do Rubro-Negro para a parti-
da na Arena Fonte Nova.

A apresentação do elen-
co para as atividades de ter-
ça-feira ocorreu às 9h, no 
CAT Caju. E na primeira ta-
refa do dia, os jogadores 
participaram de uma reu-

nião técnica pré-jogo. Pou-
co depois, todos os atletas 
aptos à partida já estavam 
no campo para as atividades 
práticas, que contou com si-
mulações de situações de 
jogo tanto com bola em mo-
vimento como em jogadas 
de bola parada. 

O lateral-direito Orejue-
la e o atacante Vitor Roque 
já defenderam outras equi-
pes na Copa do Brasil e não 
podem atuar pelo Rubro-Ne-

gro na competição.  O Fura-
cão já está em Salvador para 
o confronto diante do Bahia, 
que na fase anterior da Copa 
do Brasil eliminou o Azuriz, 
de Pato Branco. 

O jogo de volta entre ru-
bro-negros e tricolores ocor-
re em 12 de julho, às 20h30, 
no Estádio Joaquim Améri-
co. Avança quem vencer na 
soma dos placares. Em caso 
de empate, a decisão vai para 
os pênaltis. (Assessoria)

Furacão pega o Bahia pela Copa do Brasil

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Após vencer o Blume-
nau, por 2 a 1, pela Liga 
Nacional de Futsal (LNF), a 
equipe do Pato Futsal tem 
um jogo difícil nesta quar-
ta-feira (22), contra o Cas-
cavel, pelo Campeonato Pa-
ranaense da Série Ouro. O 
jogo vai começar às 20h05, 
no Ginásio Dolivar Lavarda.

O Pato Futsal é o quin-
to colocado no Estadual, 
com 19 pontos. No entanto, 
o time comandado por Sér-
gio Lacerda tem três jogos 
a menos do Cascavel, que li-
dera a competição, com 31 
pontos. Já na Liga Nacional, 
a equipe pato-branquense 
está em 12º lugar, com 16 
pontos.

No jogo contra o Blu-
menau, o técnico Sérgio La-

cerda promoveu a estreia do 
experiente pivô Jé, que se-
gurou a bola e contribuiu 
para a vitória do Pato Fut-
sal, sendo que os gols foram 
marcados por Gregory e Sa-
muka. No entanto, Jé ain-
da não pode atuar pelo Es-
tadual e Copa do Brasil. Ele 
terá condições de jogo para 
as duas competições so-
mente na abertura da janela 
de transferência, em julho, 
mesma situação de Rodri-
guinho. Também não en-
frentam o Cascavel André e 
Éder, que seguem no Depar-
tamento Médico. 

O técnico Sérgio Lacer-
da promoveu um treino na 
tarde de terça-feira, no Giná-
sio Dolivar Lavarda, para os 
jogadores que não jogaram 
ou atuaram pouco tempo 
diante do Blumenau. O Pato 
Futsal não perde há dez jo-

gos. Com isso, o treinador 
deverá manter a base da 
equipe diante do Cascavel.

Os ingressos para a 
partida com o Cascavel cus-
tam R$ 50,00 e estarão à 
venda na bilheteria do gi-
násio nesta quarta-feira, a 
partir das 18h30. O torce-

dor que adquiriu o combo 
para os dois jogos por R$ 
50,00 (Blumenau e Casca-
vel) também tem acesso ga-
rantido mediante apresen-
tação do bilhete utilizado 
na partida contra o Blume-
nau. Crianças até 12 anos 
têm acesso livre.

Pato Futsal encara o Cascavel 
pelo Estadual

Mauricio Moreira

Após vencer o Blumenau pela Liga, o Pato Futsal enfrenta o 
Cascavel pelo Estadual
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Informe publicitário
Em 2022, quando co-

memora 72 anos de sua 
fundação, a Atlas Eletro-
domésticos atinge a marca 
de capacidade em produ-
ção com mais de 3 milhões 
de produtos ano. São mais 
de 100 modelos de fogões, 
cooktops e fornos dividi-
dos entre as marcas Atlas e 
Dako. Com esses números, 
é possível perceber que a 
empresa está presente em 
todo o território nacional, 
além de exportar para 20 
países. Mas, ainda assim, 
sua essência guarda raízes 
consolidadas no Sudoeste 
do Paraná que se fortale-
cem ainda mais através do 
incentivo ao esporte, a cul-
tura e a promoção social  
locais.

Somente na história 
do futsal de Pato Branco, a 
Atlas está presente desde 
o final dos anos de 1980, 
com o incentivo ao Grêmio 
Industrial Patobranquen-
se, que anos mais tarde, no 
início dos anos 2000, pas-
sou para o Atlético Pato 
Branquense.

Em se tratando de Pato 
Futsal, ainda quando o hoje 
bicampeão nacional era 
apenas um projeto social, já 
tinha o apoio da Atlas, que 
foi revertido em patrocínio 
em 2014, quando novas em-
presas aderiram ao ideal e a 
equipe passou a disputar as 
competições do estado.

“Temos o princípio de 
que o esporte faz bem à 
saúde, ao corpo e a mente”, 
afirma o acionista da Atlas 
Eletrodomésticos Claudio Pe-
trycoski. “Nunca pensei no 
impacto desse incentivo ao 
esporte ou ao social. Sabe-
mos que é bom, todo mundo 
reconhece isso e todo mundo 
tem esse mesmo discurso de 
que apoiar o esporte é mui-
to bom, é nobre. Nós fazemos 
porque sabemos que as con-
sequências serão positivas.”

Para Márcio Veiga, CEO 
da Atlas Eletrodomésticos, 
ter a imagem visual da em-
presa atrelada ao material 
de trabalho das equipes es-
portivas é apenas um segun-
do plano. “Para nós, falan-
do como a maior empresa 
da região em empregabili-
dade, a maior importância 
é, de fato, o benefício que 
a sociedade tem quando in-
vestimos no lado social. No 
ambiente interno, nossos 
colaboradores sentem or-
gulhosos em verem que a 
Atlas é um patrocinador de 
um clube como o Pato Fut-
sal, que trouxe tantas ale-
grias para a nossa cidade”, 
acredita. 

Para Márcio, “a Atlas 
tem em seu DNA o apoio 
ao esporte. O Claudio é um 
grande incentivador, e sem-
pre foi. Isso virou uma cul-
tura dentro da organiza-
ção”, diz. O CEO pontua que 
os caminhos a serem trilha-
dos devem envolver ainda 
mais o incentivo a projetos. 
“Estamos estruturando um 
comitê, fazendo visitas em 
outros municípios, conhe-
cendo empresas que são 
clientes nossos, para enten-
der como eles fazem o pa-
trocínio”, revela.

Se no DNA da empre-
sa está o apoio ao esporte, o 
presidente do Conselho Ad-
ministrativo da Atlas, Herá-
clito Petrycoski, afirma que 
também há orgulho em con-
tribuir com as diversas mo-
dalidades. “Já provamos que 
o esporte pato-branquense 
é um ponto fora da curva e 
que o esporte do sudoeste do 
Paraná é de nível nacional, 
não somente pelo Pato Fut-
sal, mas pelo Pato Basque-
te, pelas meninas do futsal, 
que também devem chegar a 
ser expoente nacional”, afir-
ma. E continua: “Temos cla-
ro que o esporte é uma for-
ma de ajudar. Assim como 
existem questões sociais, a 
cultura e o esporte são for-
mas de melhorar a sociedade 
como um todo, se dar condi-
ções, de muitas vezestirar as 
pessoas de um ambiente de-
gradante, apresentando pes-
soas e dando oportunidades 
de crescimento.”

Heráclito afirma ainda 
que olhar ao esporte sem-
pre foi o mais amplo pos-
sível. “Nunca foi por gostar 
de um esporte. O que busca-
mos é apoiar a equipe que 
tem o melhor projeto social, 
e é isso que importa. Ser 
campeão é bom, excelente, 
porque projeta o nome para 
o Brasil inteiro e até mes-
mo para o mundo. Mas, se 
não for campeão, com certe-
za o projeto continua sendo 
campeão, porque o que im-
porta são as pessoas que es-
tão sendo ajudadas. É o bem 
que se faz para a comunida-
de, para a sociedade.”

Visita
Em uma forma de inte-

gração entre o patrocinador 
e patrocinados, recentemen-
te as equipes adultas do Uni-
dep Pato Futsal -- mais co-
nhecidas como Patinhas -- e 
do Pato Futsal estiveram co-
nhecendo um pouco do tra-
balho desenvolvido na Altas 
Eletrodomésticos.

Os atletas percorreram 
as seis linhas de produção 
de fogões e receberam no-

ções de como são feitos os 
produtos que se espalham 
em lares de todo o Brasil.

“Conhecer a estrutura é 
muito importante para mim 
e para as jogadoras. Saber a 
magnitude que tem a Atlas, 
e ter uma empresa deste ta-
manho em Pato Branco, nos 
representando por todo o 
país, é muito satisfatório”, 
disse a treinadora das Pa-
tinhas, Rafaela Nicolete. “A 
Atlas é uma incentivado-
ra de todas as modalida-
des esportivas de Pato, não 
só do futsal, e isso é motivo 
de muita alegria para quem 
gosta do esporte.” 

A fixo das Patinhas, 
Greice, que pela primeira 
vez esteve visitando a Atlas 
Eletrodomésticos, resume 
que todo o elenco ficou fe-
liz em conhecer a empresa. 

“Trata-se de uma empresa 
muito grande, que mesmo 
estando em Pato não co-
nhecíamos. É muito bacana 
ver como o fogão é produzi-
do, e mais feliz ainda com a 

iniciativa da empresa acre-
ditar no projeto e investir”, 
disse.

Sérgio Lacerda, treina-
dor do Pato Futsal, afirma 
que conhecer a estrutura 

do patrocinador faz parte 
do projeto como um todo. 
“Sabemos da importân-
cia do atleta de estar inse-
rido, conhecendo a empre-
sa, e aquele que faz parte 

do projeto como patroci-
nador. A interação entre os 
atletas e funcionários tam-
bém gera um envolvimento, 
e isso contribui com que o 
atleta crie raízes com proje-
to que está inserido.”

Ala/fixo Cabreúva diz 
ter ficado impressionado 
com a qualidade, a evolução 
e modernidade da empresa. 
“Foi possível ver a excelên-
cia do trabalho, do produto 
que chega aos consumido-
res. Uma empresa tão gran-
de como a Atlas patrocinar 
o futsal é um orgulho, e es-
pero que esta parceria con-
tinue por muito tempo.”

Apoiadora do esporte pato-branquense, 
Atlas recebe visita de atletas 

Para Márcio, “a Atlas tem em seu DNA o apoio 
ao esporte. O Claudio é um grande incentivador, 
e sempre foi. Isso virou uma cultura dentro da 

organização”, diz.
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