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Atlântica
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Homem é morto
a golpes de
barra de ferro
em Coronel
Vivida PÁG. 13

A alteração na legislação vigente foi um pedido da categoria. A idade máxima de dez anos dos veículos passa
a valer para taxis e carros de aplicativos. PÁG. 5

Pato Futsal consegue mais
uma vitória no Estadual

Mauricio Moreira

ALMANAQUE +

“Domingo tem
bailinho da
Tiregrito”
Banda de Francisco Beltrão
que mistura rock com
tradicionalismo realiza live
Rock e Brasa e promete
novo repertório. CADERNO

Após passar pela Acel na última terça-feira, em Chopinzinho, o Pato Futsal venceu o Marechal,
por 5 a 3, sexta-feira (4), pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Com a vitória, o time
pato-branquense segue entre os primeiros colocados no Estadual, com 16 pontos. PÁG. 15
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Alteração na lei permite comércio ambulante
na área do Estar das 8h às 14h
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na quarta-feira (2), durante a sessão ordinária, a
Câmara Municipal de Pato
Branco aprovou em segunda votação, por unanimidade, o Projeto de Lei Ordinária nº 6 de 2021, de autoria
do vereador Claudemir Zanco (PL), que altera o dispositivo da Lei nº 2.463, de
22 de junho de 2005, que
disciplinou o exercício do
comércio ambulante em
logradouros e vias públicas no município de Pato
Branco.
De acordo com o PL, a
alteração ocorre no artigo
20, inciso XI, que passa a
permitir “comercializar nos
logradouros públicos abrangidos pelas faixas de Estacionamento
Regulamentado (Estar), no horário
compreendido entre 8h e
14h, exceto sorveteiro ambulante (NR)”.
A Lei nº 2.463, de 22
de junho de 2005, proibia
o comércio de ambulantes

Arquivo/PMPB

nas ruas que contemplavam o estacionamento rotativo regulamentado, implantado nas vias centrais,
no período de funcionamento do sistema.

Legalizados

Segundo o vereador
proponente, essa alteração na lei só vai beneficiar
os vendedores ambulantes
que já têm alvará para atuar no perímetro urbano de
Pato Branco; somente aqueles que já estão legalizados
junto ao Município.

Impedimento

O vereador Claudemir Zanco (PL) justificou a
proposição do projeto de
lei afirmando que “o trabalho dos ambulantes no município de Pato Branco vem
sofrendo dificuldades de
comercialização destes produtos, como a regulamentação desta prestação de
serviço e também devido a
pandemia do covid-19, pois
além da queda nas vendas,
existe também o impedi-

O Projeto de Lei
Ordinária nº 6 de
2021 foi aprovado
em segunda
votação na sessão
de quarta-feira (2)

mento de venda em alguns
locais de maior circulação
de pessoas. Justifica-se a alteração do horário, tendo
em vista que antes da regulamentação do trânsito muitos ambulantes já utilizavam
espaços demarcados, como
ponto fixo de venda e após

a regulamentação do Estar, foi tirada a permanência dos mesmos nos locais
anteriormente autorizados
pelo Executivo”.

Oportunidades

O vereador também
destacou que “o comér-

cio ambulante é transitório, se não houver venda o
vendedor estará mudando
de ponto, sendo necessária a alteração ‘deste artigo’ para dar mais oportunidades aos ambulantes,
pois estão gerando renda
e empregos diretos para a

nossa cidade. Desta forma buscamos, em caráter
emergencial, autorizar de
forma concisa e coerente, para que estes profissionais possam defender o
seu ‘ganha pão’, que muitas vezes é a única fonte de
renda da família”.

Governo Bolsonaro deixou 53 e-mails da Pfizer sem resposta, diz Randolfe
Estadão Conteúdo
O senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) afirmou na manhã de sexta-feira (4), que, ao todo, a gestão Jair Bolsonaro deixou
de responder 53 e-mails da
farmacêutica Pfizer enviados para pedir um posicionamento sobre a compra
de vacinas para a covid-19.
Randolfe disse, em sua con-

ta no Twitter, que a informação faz parte das investigações feitas pela CPI da
Covid no Senado, da qual é
vice-presidente.
Em uma sequência de
mensagens, o senador afirmou que a “omissão na
aquisição de vacinas da
Pfizer acontecia ao mesmo tempo que o nosso Itamaraty pressionava a Ín-

dia para liberar cargas de
hidroxicloroquina a uma
empresa brasileira” e classificou a ação do Ministério das Relações Exteriores
no caso como “advocacia
administrativa” - patrocinar interesse privado por
meio da administração pública, crime previsto no Código Penal.
“O último, datado de

2 de dezembro de 2020,
é um e-mail desesperador
da Pfizer pedindo algum
tipo de informação porque
eles queriam fornecer vacinas ao Brasil”, escreveu o
senador.
O presidente da Pfizer
para a América Latina, Carlos Murillo, ex-presidente
da empresa no Brasil, que
esteve na CPI da Covid há

duas semanas, havia informado aos senadores que
entregaria toda a sequência cronológica de tentativas de negociação da farmacêutica com o governo
federal no ano passado, enquanto a vacina era produzida. Durante o depoimento, ele citou nove tentativas
de contato, que não tiveram resposta - nem negati-

va nem positiva.
Na ocasião, o senador
Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, chegou a dizer que ao menos
mais 4 milhões de doses da
vacina teriam chegado neste semestre caso um acordo tivesse sido fechado no
momento em que a empresa fez a primeira oferta, em
agosto do ano passado.

Decisão de não punir Pazuello constrange
oficiais, que temem insubordinação
Estadão Conteúdo
Silêncio e constrangimento. A decisão de não
punir o general Eduardo
Pazuello pela quebra das
regras e normas disciplinares do Exército foi recebida
na tropa com sentimentos
amargos.
Informalmente,
o efetivo se divide entre os
“operacionais” e os “políticos” - sendo esses geralmente os articuladores dos
interesses da Força, cabendo aos primeiros cuidar
da prontidão para emprego em caso de mobilização.
Na quinta-feira, depois da
divulgação da opção pela
blindagem de Pazuello por
pressão do presidente da
República, Jair Bolsonaro,
poucos oficiais se dispuse-

ram a fazer comentários.
A punição ou o arquivamento da apuração é atribuição do comandante do Exército, general Paulo Sérgio
Nogueira. A consulta aos outros 15 generais de quatro
estrelas integrantes do Alto
Comando é uma formalidade.
O colegiado queria uma
punição, ainda que limitada
a mera advertência verbal.
Não funcionou. A desaprovação do presidente Jair Bolsonaro não admitiu concessões.
O Exército foi enquadrado. Como disse um oficial da reserva, “Bolsonaro
está bem perto de conseguir
o que sempre quis, o Exército dele”.
Diferentes generais da
reserva que eram favorá-

veis à punição não quiseram
comentar o caso após a decisão do comandante, por
respeito à hierarquia e por
ainda estarem subordinados
a Paulo Sérgio.
Um dos únicos a falar, o
general Paulo Chagas, combatente de cavalaria e já reformado, disse ao jornal O
Estado de S. Paulo que o
desfecho do caso Pazuello
ameaça a disciplina e o comandante colocou sua autoridade em risco.
“Lamento a decisão.
Está aberto o precedente
para que a política entre nos
quartéis. A disciplina está
ameaçada”, afirmou Chagas,
que fez campanha com Bolsonaro e depois se afastou
do presidente
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Comissão da Câmara debate
funcionamento e manutenção do Samu
Audiência foi solicitada pela deputada Leandre, após constatar que valores
repassados pela União aos Samu estão defasados há 8 anos
Assessoria
Por solicitação da deputada federal Leandre Dal
Ponte (PV), a Comissão de
Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados
realiza, na próxima segunda-feira (7), uma audiência
pública para debater a repactuação e a coparticipação na manutenção do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) no Brasil. A reunião começa às 14h
e será transmitida pelo portal e-Democracia. Todos podem participar.
O custeio do serviço é
dividido pelo Governo Federal, Estados e pelos municípios. No entanto, de acordo
com a deputada, os valores
repassados pelo Governo
Federal estão desatualizados há 8 anos.
“A defasagem nos repasses do Governo Federal
nesta tripartite está onerando os municípios, que já estão sufocados com os gastos
no combate à pandemia da
covid-19”, aponta a deputada paranaense.
O prefeito Disnei Luqui-

DIVULGAÇÃO

Audiência da segunda-feira será transmitida pelo portal
e-Democracia

ni (Zuca) de Ampére, que
preside o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná
(Ciruspar), que administra o
Samu, destaca que durante a
audiência pública irão reivindicar os direitos dos municípios quanto aos repasses do
Governo Federal.
“Vamos debater juntos
a questão do Samu em todo

o Brasil, e principalmente no Estado do Paraná. É
uma pauta muito importante, haja vista que nós iremos
reivindicar os direitos dos
municípios quanto ao repasse do Governo Federal, que
desde 2013 não é reajustado conforme consta em Lei”,
afirmou o prefeito Zuca.
Ele acrescenta que a iniciativa da deputada Leandre

é de fundamental importância para chamar a atenção
do parlamento brasileiro
para a atual situação financeira do serviço, que inclusive atua na linha de frente
do combate ao coronavírus.
Para Kelly Cristine Custódio dos Santos, coordenadora-geral do Samu 192 no
Sudoeste do Paraná, a demanda não é apenas regional, mas de todos os serviços de atendimento móvel
de urgência do Brasil.
“Especialmente,
dos
consórcios que fazem o gerenciamento do serviço e
dependem do custeio tripartite. Os municípios como entes consorciados assumem
anualmente o impacto das
reposições anuais, a inflação
sobre os insumos, combustíveis e materiais essenciais
para as equipes prestarem
atendimento. Entendemos
a fragilidade do momento
atual, porém a necessidade
do reajuste do custeio federal é imediata e fundamental para manutenção do serviço essencial à população”,
observou.

Renan: CPI pretende convocar Carlos Bolsonaro para
depor sobre gabinete paralelo
Estadão Conteúdo
A CPI da Covid pretende convocar o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) para questioná-lo
sobre o “gabinete paralelo”,
afirmou o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), em live do
centro acadêmico da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP).
Segundo Renan, a presença do filho do presidente em uma reunião com a

Pfizer sobre oferta de vacinas “é um fato que embasará a qualquer momento, em
qualquer circunstância, a
convocação do vereador”. A
participação de Carlos Bolsonaro na reunião foi confirmada pelo gerente-geral
da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, após ser
questionado sobre o tema
em seu depoimento na CPI.
“Espero que essa necessidade (convocação de
Carlos Bolsonaro)continue

a haver para concretizarmos o que a CPI entende
sobre esse tráfico de influência, essa participação de
pessoas que nada tinham a
ver com o governo nas tratativas de aquisição da vacina. Sobretudo depois de o
presidente ter fechado todas as portas para a vacinação dos brasileiros. Precisa ser esclarecido e já
há requerimentos na CPI
para que isso efetivamente aconteça”, disse o relator.

Os requerimentos para a
convocação de Carlos Bolsonaro já foram protocolados em maio pelos senadores Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) e Humberto Costa (PT-PE). Ambos
também solicitaram convocação do assessor especial para Assuntos Internacionais do Planalto, Filipe
Martins, cuja presença na
reunião com a Pfizer foi outra confirmada por Carlos
Murillo.

Da Redação ADI-PR Curitiba

jornalismo@adipr.com.br

TCE-PRO

Tribunal de Contas do Estado do Paraná completou 74 anos
de atividade, na quarta-feira (2), já consolidado como uma referência nacional na fiscalização da administração pública, na capacitação de gestores e servidores e no estímulo ao controle social. A atuação do TCE-PR está contribuindo nas ações voltadas
a garantir atendimento, medicamentos, leitos para os pacientes
acometidos pela covid-19 e o cumprimento da ordem de prioridades na vacinação contra o coronavírus em todo o Paraná.

Vacinômetro

O Paraná está em processo de migração de dados do Vacinômetro Covid-19 para a fonte da base do Programa Nacional
de Imunização (PNI). A atualização, que deve acontecer durante
o mês de junho, vai uniformizar os dados registrados pelos municípios, evitando inconsistências e duplicidades de informações.

Vacinômetro II

“A utilização do sistema próprio estadual possibilitou o
acompanhamento em tempo real da aplicação das vacinas contra a covid-19, enquanto o sistema nacional ainda não funcionava perfeitamente. Agora com a estabilidade da base de dados,
poderemos realizar a migração”, afirmou o secretário de Estado
da Saúde, Beto Preto.

Rodovia das Cataratas

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, recebeu no Centro Executivo da Itaipu Binacional,
em Foz do Iguaçu, o projeto executivo para a duplicação da
BR-469 ‒ Rodovia das Cataratas. Os recursos para investimento
na obra são da Itaipu, conforme convênio firmado com o Governo do Estado. A via conecta Foz do Iguaçu ao trevo da Argentina e, depois, ao Aeroporto Internacional ao Parque Nacional do Iguaçu.

Agenda no NP

O Chefe da Casa Civil Guto Silva cumpriu agenda em Jacarezinho. Acompanhado do prefeito Marcelo Palhares, os deputados estaduais Alexandre Curi, Mauro Morais e Paulo Litro traçaram algumas ações a serem realizadas no município e visitaram
dois investimentos na parceria Prefeitura e Governo.

Chapa competitiva

Na próxima semana, Marisa Lobo vai começar a trabalhar na
montagem de uma chapa competitiva à Assembleia Legislativa
do Paraná e à Câmara Federal para consolidarem a candidatura
de Oswaldo Eustáquio ao Senado Federal. A principal missão de
Marisa passada pelo presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, vai ser a completa reformulação do PTB do Paraná, começando com a troca de algumas executivas municipais que tiveram desempenho ruim na eleição de 2020.

Testagem

O Governo do Paraná iniciou uma ação de testagem por antígeno para Covid-19 em passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na
Região Metropolitana de Curitiba. A ação no Afonso Pena seguirá até este sábado (05), das 10h às 15h, período que concentra
maior chegada de voos nacionais e internacionais. O Instituto de
Biologia Molecular do Paraná (IBMP) cedeu mil testes por antígeno para realizar essa campanha.

Predileção

Presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab é
um dos líderes da política atual a defender abertamente a buscar
de um nome que consiga livrar o país da polarização entre Lula
e Jair Bolsonaro em 2022. Kassab não esconde que o seu “candidato” ao Palácio do Planalto em 2022 é o presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco.

Acesso à internet

Estados e municípios vão contar a partir de agora com R$
3,5 bilhões para serem investidos no acesso à internet, com fins
educacionais, para alunos e professores da educação básica pública. O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania) foi um dos
parlamentares que ajudaram a garantir esse recurso ao derrubar
um veto do presidente Jair Bolsonaro contra a medida.

Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Pato Branco apresenta redução no índice de
diagnósticos de IST’s, o que gera preocupação
A testagem rápida pode ser realizada no Coas de forma segura e sigilosa
RovenA RosA/ AgênCiA BRAsil

Júlia Heimerdinger
julia@diariodosudoeste.com.br

O Centro de Orientação e Apoio
Sorológico de Pato Branco (Coas)
continua realizando normalmente a testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST’s), mas devido a pandemia a
procura reduziu expressivamente.
“O ano passado e esse ano foram anos atípicos, a procura foi
extremamente reduzida e não
houve campanhas, então os diagnósticos também foram reduzidos,
o que reflete nossa preocupação,
pois as doenças certamente continuam se propagando, e tivemos
nos últimos meses um aumento
considerável”, informa Bernardete
Centurion, coordenadora do Coas.

Sigilo

O sigilo ao diagnóstico e a
confidencialidade das informações
é um direito de todos os indivíduos e é dever de todos os profissionais de saúde seguir.
“Prezamos pelo cuidado necessário com a questão do sigilo,
nosso setor trabalha com número reduzido de profissionais, com
pouco remanejamento, não digitamos no prontuário eletrônico o
diagnóstico do paciente portador
do HIV/AIDS”, garante Bernardete.

Atendimento

O Coas está ofertando os testes rápidos da mesma maneira que
realizava antes da pandemia, porém agora está seguindo com todos os protocolos determinados
pela Vigilância Sanitária. Apenas
o atendimento externo que foi
suspenso.
“Apesar da pandemia ter nos
pego de surpresa, e paralisarmos
com os atendimentos externos que
fazíamos como, palestras em campanhas, ações nas escolas e faculdades. Percebe-se, um crescente
aumento do índice dessas infecções, em especial a sífilis, tal aten-

vida, nível socioeconômico reduzido, precárias condições de higiene, baixa autoestima, sucessivas
ocorrências de doenças oportunistas, relacionamento familiar instável, uso de drogas licita ou ilícita e
prostituição”, ressalta a coordenadora do Coas.

O Coas oferece a testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C

dimento tem sido realizado por
busca espontânea do próprio usuário”, explica Bernardete.
O Coas oferece a testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e
C, e está localizado na Rua Paraná, 340, no centro de Pato Branco.
O horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira das 7h às 12
h e das 13h às 16h. São necessários aproximadamente 30 minutos
para sair o resultado do teste.
Para mais informações é pos-

sível entrar em contato através do
telefone (46) 3213-1730 ou pelo
e-mail: coas@patobranco.pr.gov.br.

Procura pelo teste

De acordo com os dados do
Coas normalmente a procura pelos testes rápidos acontece no final do ano e pós período de carnaval. A maior procura pela testagem
é na faixa etária dos 19 a 39 anos,
de ambos os sexos.
“Verificou-se que na sua maio-

Insumos

ria, os pacientes cadastrados no
serviço possuem grau de escolaridade reduzida, não ultrapassando
o ensino fundamental, salvo algumas exceções que possuem ensino médio ou superior”, afirma Bernardete.
Além disso, foi constatado
que a população de baixa renda
é quem mais procura para realizar a testagem rápida para IST’s.
“Percebe-se que o quadro se agrava em virtude da má qualidade de

Bernardete afirma que devido
a pandemia o Coas não sofreu com
a falta de nenhum material ou medicamento para o paciente do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Pelo contrário foi fornecido
pelo Ministério da Saúde o auto
teste para HIV, que consiste num
teste que o próprio usuário pode
levar e fazer em sua residência,
com toda segurança e orientação
necessária”, finaliza a coordenadora do Centro de Orientação e
Apoio Sorológico de Pato Branco.

Prestes a vacinar 20 mil pessoas com primeira dose
Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

A mais nova atualização do
Vacinômetro do Governo do Estado, realizada no início da noite da
sexta-feira (4), confirmou o que o
Diário do Sudoeste apontou pela
manhã, que Pato Branco está prestes a vacinar 20 mil pessoas com
a primeira dose contra a covid-19.
Segundo o portal, o Município recebeu 22.637 doses de imunizantes para a primeira etapa do
esquema de vacinação, e aplicou
19.845, o que corresponde 87,7%
das doses recebidas.
Com relação a segunda aplicação, Pato Branco recebeu 10.432
doses, e aplicou 9.641, o equivalente a 92,4%.

Aplicação por grupo
prioritário

O portal também permite uma
melhor compreensão de como
está o andamento da vacinação no
Município.
Até o momento a faixa etária
de 60 a 64 anos é a que teve maior
procura para a imunização, foram
aplicadas 3.875 de primeira dose

e 95 pessoas já concluíram o esquema vacinal. Esta parcela da população foi imunizada do laboratório AstraZeneca em parceria com
a Fiocruz, que tem um intervalo
maior entre as aplicações.
O segundo maior público a
procurar a imunização até o momento está na faixa etária de 65
a 69 ano. Foram 3.100 doses aplicadas em primeira etapa, e 1.708
pessoas já concluíram o esquema
vacinal.
Na população de 70 a 74
anos, foram 2.249 primeiras doses e 2.069 tomaram a segunda.
A população de 80 anos ou
mais que foi vacinada com a primeira dose foi de 1.614 e 1.489
completaram o esquema vacinal.
Foram aplicadas 1.416 doses em primeira etapa nas pessoas que compreendem a faixa etária de 75 a 79 anos, destes 1.315
buscaram a segunda dose.
Já na população como comorbidades, 883 pessoas com diabetes
foram vacinadas até essa sexta; ainda 546 pessoas com hipertensão
de difícil controle ou com complicações, receberam a primeira dose.
No painel do Vacinômetro ainda constam outros [profissionais

DivulgAção

Segundo dados atualizados até a sexta-feira, 9.641 pessoas tomaram as duas doses de imunizante

das forças de segurança, da saúde, e outras categorias já contempladas no Programa Nacional de
Imunização (PNI)]. Esta parcela
dos grupos prioritários teve 1.381

pessoas vacinadas em primeira
etapa e 979 na segunda.
Até agora, 688 professores do
Ensino Básico foram imunizados,
todos com primeira dose. Com re-

lação a acadêmicos/estudantes
em estágio em estabelecimento de
saúde forma 591 vacinados com a
primeira dose e 73 já receberam a
segunda.
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Pato Branco
amplia de cinco
para dez anos
idade máxima
para taxis em
circulação
Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

O Legislativo aprovou
na quarta-feira (2), por unanimidade, em segunda votação, o Projeto de Lei Ordinária nº 5 de 2021, que
altera a Lei nº 3.598, de 26
de maio de 2011, que instituiu a Lei Geral do Transporte Público do Município
de Pato Branco.
O PL é de autoria dos
vereadores Claudemir Zanco (PL), Joecir Bernardi
(PSD), Lindomar Rodrigo
Brandão (DEM), Maria Cristina de Oliveira Rodrigues
Hamera (PV) e Rafael Celestrin (PSD).
Segundo o projeto de lei

aprovado na sessão de quarta (2), no artigo 94, que dispõe sobre o que o veículo
deverá possuir para a operação do serviço, o inciso VI
terá a idade máxima alterada de cinco para dez anos o
tempo de circulação dos veículos, valendo a alteração
tanto para taxis quanto para
carros de aplicativos.

Justiça e Redação

Segundo o parecer da
vereadora Thania Maria Caminski Ghelen (DEM), relatora da Comissão de Justiça e Redação, foi exarado
parecer favorável as alterações na lei, pois “visam ajustar o serviço de transporte
no município, adequando a

O Projeto de Lei Ordinária nº 5 de 2021 foi aprovado na sessão de quarta-feira (2)

nova realidade, considerando o momento pelo qual estamos passando com a pandemia do covid-19”.

Reivindicação da
categoria

Os autores do projeto
alegam que a proposta de
alteração da lei “decorre da
reivindicação dos motoristas de taxi, pois está sendo
apresentada a mesma alteração na lei n°5.705, de 7 de
janeiro de 2021, que regulamenta, nos termos da Lei
Federal n°12.587/12 e Lei
n°13.640/18, o sistema de
transporte motorizado privado e remunerado de passageiros a partir de plataforma

Boletim da covid-19, volta a ter UTI
Pediátrica totalmente desocupada
Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br

O boletim diário do coronavírus, divulgado pelo Município de Pato Branco na
quinta-feira (3), chamou a atenção pela
ocupação em 375% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica,
ou seja, além dos dois leitos credenciados
para atendimento covid, outros cinco estavam sendo ocupados para este fim, totalizando sete pacientes.
Ocorre que em menos de 24 horas, os
sete pacientes não constaram no boletim divulgado na sexta-feira (4), chamando a atenção da população que acompanha os números diários da pandemia no município.
O Diário do Sudoeste em contato com
a Assessoria de Imprensa do Hospital Policlínica Pato Branco, — onde estão credenciados os leitos de UTI Pediátrico —, obteve
a informação de que na quinta-feira, mães
de pacientes internados nas UTI Neonatais
como também são chamadas as UTIs pediátricas positivaram para covid-19, sendo colocadas em isolamento.
Os bebês internados também foram colocados em isolamento e submetidos a testes para covid, porém, nenhum deles posi-

tivou. O que teria provocado a alta e queda
repentina de internações nesta modalidade
de leito.
A secretária de Saúde de Pato Branco,
Lilian Brandalize ao ser procurada pelo Diário na sexta, se comprometeu de na próxima semana ampliar as informações dos
padrões adotados como no caso das UTIs
pediátricas.

Novos casos

O boletim da sexta, apontou que 344
resultados de exames foram liberados em
24 horas, destas 42 pessoas positivaram
(três crianças, oito adolescentes, 27 adultos
e quatro idosos).
Também foi divulgado que duas pessoas morreram por complicações provocadas pela covid-19, totalizando até então 205
óbitos.
Na sexta, a taxa de ocupação de UTI
adulta era de 150%, ou seja, 12 pacientes
estavam nesta modalidade de leito, enquanto que oito são credenciadas para tratamento covid.
A superlotação também foi observada
na enfermaria adulta, chegando a 156%,
— 25 leitos credenciados, mas 39 eram
ocupados.

de comunicação em rede no
município de Pato Branco”.

Políticas Públicas

Na Comissão de Políticas Públicas, o relator vereador Januário Koslinski
(PSDB) destacou que “com
base no parecer jurídico da
Casa de Leis foi solicitado
parecer técnico em relação a
matéria a Câmara Técnica de
Trânsito, Transporte e Mobilidade do Município e ao
Órgão Gestor de Transporte Público do Município, que

se manifestaram favoráveis
ao projeto de lei em tela. Em
face ao exposto, o PL busca
somente a alteração com relação a idade mínima do ve-

ículo que explora transporte público por táxi, passando
de cinco para dez anos, motivo pelo qual opto por exarar
parecer
favorável”.

Orçamento e Finanças

Pelo Comissão de Orçamento e Finanças, o relator
vereador Rafael Celestrin (PSD) destacou que “como as
alterações tem como objetivo adequações à nova realidade pandêmica a qual estamos passando referente
ao novo coronavírus, após análise da matéria, considerando o parecer emitido pela Assessoria Jurídica, esta
relatoria opta por exarar parecer favorável à sua tramitação e aprovação”.
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Secretária de Promoção
Social de São João morre
vítima da covid -19
RepRodução/Facebook

Coronel Domingos Soares e Palmas
estão na lista dos 30 municípios
com maior desmatamento da
Mata Atlântica em 2020
Jéssica Procópio
jessica@diaridosudoeste.com.br

Simone tinha 35 anos e estava internada em Francisco Beltrão

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

Morreu na tarde desta sexta-feira (4), aos 35 anos
de idade, a secretária municipal de Promoção Social e
Direitos Humanos de São João, Simone Minozzo Strapazzon, vítima da covid-19. Ela estava internada em Francisco Beltrão.
Além de secretária municipal, Simone também coordenava a Casa Lar Anjo da Guarda, entidade beneficente
que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos municípios que integram a comarca de São João, e também o Centro de Referência em
Assistência Social (Cras) do município.
O prefeito Clovis Cucolotto decretou luto oficial de
três dias em virtude do falecimento da secretária, além
de ponto facultativo nas repartições públicas no expediente desta sexta. As informações são da rádio São João.

Clevelândia faz campanha de
recolhimento de lixo eletrônico
Paloma Stedile
paloma@diariodosudoeste.com.br
Nesta segunda-feira (7), a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Clevelândia e a empresa Reciclagem de
Eletrônicos Chapecó (REC) realizarão no município mais
uma campanha de recolhimento de lixo eletrônico e vidros.
A ação, que ocorre geralmente duas vezes ao ano em
Clevelândia, será na praça Getúlio Vargas — em frente à
Igreja Matriz —, das 8h às 16h, sem intervalo para o almoço.
De acordo com Sílvia Corá, engenheira florestal da
Sema, a empresa parceira na campanha é licenciada e
fará a destinação correta a todos os itens recolhidos na
ação.
Ela informa que, no local, haverá uma tenda inflável
para identificar a campanha e um caminhão, no qual deverá ser depositado o lixo. “No dia, a empresa entregará
uma muda de flor para quem descartar lixo eletrônico e
vidros com eles; sem custo”.

O que poderá ser descartado

Conforme a engenheira florestal, a empresa irá recolher na campanha: aparelho de som; aparelho de ar-condicionado de janela, split e aquecedor; bateria; bebedouro; cabos e fios; cafeteira, liquidificador e batedeira;
calculadora; carregador em geral; celular e telefone em
geral; centrais telefônicas; chuveiro; CPU; DVD e videocassete; estabilizador e nobreak; fax; ferro elétrico; fontes de microcomputadores; forno elétrico; freezer; geladeira; e HD.
Também impressora e scanner; lavadora, secadora
e centrífuga; linha branca; máquina de escrever; máquina de lavar louça; micro-ondas; modem; monitores CRT e
de LED; mouse; notebook; pen drive; para-brisa sob consulta; placas em geral; receptores; roteadores; servidores;
térmicas; teclados; TV de tubo, LED e LCD; torneiras; unidade de CD, DVD e disquete; vidros inteiros ou quebrados; sucatas em geral.
“Serão coletadas pilhas sem carga também. Só não
serão recolhidos vidros automotivos, porcelana e espelhos”, finaliza.

Em 2020, Coronel Domingos Soares e Palmas foram os que mais desmataram áreas de Mata Atlântica
no Sudoeste. Com extensas
vegetações, os dois municípios estão entre os que mais
desmataram áreas de mata
atlântica, em todo Brasil. As
informações são do aplicativo ‘Aqui tem mata’, da Fundação SOS Mata Atlântica,
atualizadas na última quinta-feira (27).
Conforme os dados do
aplicativo, Coronel Domingos Soares, desflorestou em
2020 120,09 ha e por isso
é o 20º município que mais
desmata em todo Brasil.
Esse número, apesar de alto,
já foi ainda maior. Em 2019
foram registrados 180 ha de
área desmatada. Já Palmas,
que registrou 88.90 ha de
desmate no ano passado, é o
24º no ranking nacional de
desmatamento. Esse índice
é o maior do município desde 2010, onde haviam sido
contabilizados 87 ha de área
desmatada.
Na região, além dos
dois municípios destaques
em todo país, Clevelândia
e Mangueirinha ficaram,
respectivamente, em 124º
e 140º no ranking nacional. Os outros 38 municípios do Sudoeste ocupam
colocações entre 1800º e
2200º, em um conjunto
de 3.429 localidades com
Mata Atlântica em suas áreas territoriais.
As informações sobre
desmatamento estão disponíveis para toda a população no site www.aquitemmata.org.br.

Não desmatam ou
desmatam pouco

Desde 2020, de acordo
com dados da Fundação SOS
Mata Atlântica, não foram
verificados desmatamentos,
em áreas maiores do que
três hectares, nos municípios de Barracão,Cruzeiro
do Iguaçu, Dois Vizinhos e
Sulina.

Área de mata
atlântica

Ao todo são 168.280,35
ha de Mata Atlântica no Sudoeste - o equivalente a
236 campos de futebol. De
acordo com a Fundação,
Palmas é o município com

maior extensão territorial,
com 39.111,94 hectares de
área, sendo 14.718 ha campos naturais. No município também tem unidade de
conservação.

IAT

De acordo com o Instituto Água e Terra (IAT), “infelizmente, toda a região
Sudoeste tem histórico de
desmates, o que diferencia
é a proporção relativa à extensão, que está relacionada à dimensão dos imóveis
rurais” e complementa que
“pequenos imóveis também
realizam continuamente supressão, o que é motivo de
contínuas autuações em pequenas frações.”

Também conforme o
IAT, se confirmado os dados da Fundação SOS Mata
Atlântica, muitos casos podem ser “em razão da transição de atividade economica que, historicamente,
estavam voltadas à exploração da madeira e gado
de forma extensiva, e atualmente tornaram-se de baixa
produtividade ou rentabilidade frente à agricultura e
criação de gado intensivo,
tendo baixa rentabilidade
em geral o que os direciona
a mudar de atividade.”
Tal comportamento, observa o Instituto, acaba por
demander o uso de novas
tecnologias e mecanização
das áreas de produção.

Com relação a fiscalização tanto de áreas desmatadas, como é o caso dos dados apontados pelo ‘Aqui
tem mata’, da Fundação SOS
Mata Atlântica, mas também de outras questões ambientais, o trabalho é realizado tanto pelo IAT, Polícia
Ambiental e também pelo
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
O órgão ambiental destaca que mesmo realizando ações de fiscalização
programadas, é necessário
que a população realize denúncias com mais frequência, para ajudar identificar
as áreas que estão sendo
degradadas.

Mata Atlântica no Sudoeste
e ranking de desmatamento

Mata atlântica no Sudoeste e ranking de desmatamento
Município
Área de mata atlântica (ha) Ranking geral de desmatamento (º)
Ampére
1.159,87
1894
Barracão
472,69
1910
Bela Vista da Caroba
1001,34
1912
Boa Esperança do Iguaçu
692,39
1916
Bom Jesus do Sul
666,26
1918
Bom Sucesso do Sul
613,88
1920
Capanema
2315,76
1938
Chopinzinho
12129,77
1948
Clevelândia
9313,17
124
Coronel Domingos Soares
37.117,62
20
Coronel Vivida
3072,34
1957
Cruzeiro do Iguaçu
481,1
1959
Dois Vizinhos
1130,49
1968
Enéas Marques
747,79
1971
Flor da Serra do Sul
889,74
1980
Francisco Beltrão
3122,9
1987
Honório Serpa
5749
2001
Itapejara D’Oeste
470,59
2017
Manfrinópolis
1545,25
2049
Mangueirinha
13.436,95
140
Mariópolis
944,93
2058
Marmeleiro
2121,62
2060
Nova Esperança do Sudoeste
688,54
2078
Nova Prata do Iguaçu
1.385,95
2084
Palmas
39.111,94
24
Pato Branco
3.632,42
2098
Pérola D’Oeste
1.934,09
2102
Pinhal de São Bento
521,26
2106
Planalto
2.362,10
2112
Pranchita
2.140,43
2120
Realeza
2.252,93
2130
Renascença
3.000,08
2132
Salgado Filho
1.503,41
2142
Salto do Lontra
1.222,50
2144
Santa Izabel D’Oeste
1.156,88
2152
Santo Antônio do Sudoeste
1.248,65
2162
São João
824,40
2165
São Jorge D’Oeste
1.975,29
2169
Saudade do Iguaçu
402,72
2182
Sulina
251,40
2188
Verê
742,26
2210
Vitorino
2.727,65
2213

Geral
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Construtor de prédio
que desabou no Rio diz
que obra era irregular
Tomaz Silva/agência BraSil

Construtor prestou depoimento na 16ª Delegacia de Polícia

Agência Brasil
O construtor do imóvel que desabou na manhã
de quinta-feira (3) na localidade de Rio das Pedras, na
zona Oeste do Rio de Janeiro, compareceu à polícia e
disse que a construção era
irregular. Genivan Gomes
Macedo prestou depoimento espontâneo, no início da
noite do mesmo dia do acidente, na 16ª Delegacia de
Polícia, que investiga o caso.
Ele perdeu o filho, Na-

than de Souza Gomes, e a
neta, Maitê Gomes Abreu,
no desabamento. Sua nora,
Maria Quiaria, ficou presa
nos escombros e continua
hospitalizada. Genivan contou aos policiais que comprou o terreno onde foi erguido o prédio há cerca de
25 anos e foi construindo
o imóvel aos poucos, com
ajuda de pedreiros. Segundo ele, não havia planta do
prédio e nunca foi contratado pessoal especializado

para a obra. Também não
havia escritura, tratando-se
de posse.
Genivan disse no depoimento que não sabia haver
qualquer tipo de problema
com o imóvel. Ele relatou,
porém, que há cerca de 15
dias uma janela do imóvel
estourou, o que já podia ser
os primeiros sinais de movimentação da estrutura, mas
se pensou que tivessem jogado alguma pedra contra a
vidraça.

Covid-19: 62,7% dos municípios no país
relatam aumento de casos
Agência Brasil
No mês de maio, 1.515
cidades no país tiveram aumento no número de casos
de covid-19, na comparação
com abril. O número corresponde a 62,7% das 2.418
prefeituras ouvidas na 11ª
edição da pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre a pandemia.
Em 463 municípios
(19,1%) a situação ficou estável e em 426 (17,6%) as
administrações municipais
apontaram a redução no número de pessoas infectadas
pelo novo coronavírus. Segundo a equipe responsável
pelo levantamento, os dados
acendem um “sinal vermelho para uma possível terceira onda no país”.
Consultadas,
1.860
(76,9%) prefeituras informaram ter adotado alguma forma de fechamento ou restrição de horário das atividades
não essenciais. Outras 532
(22%) prefeituras responderam não ter lançado mão
deste recurso durante a pan-

demia. Na edição anterior,
73,9% dos municípios ouvidos informaram ter adotado
medidas de distanciamento.

Vacinas

Entre as administrações
consultadas, 554 (22,9%)
relataram ter ficado sem vacina contra a covid-19 nesta semana. Do total, 1.839
(76,1%) cidades manifestaram não ter passado por
este problema. Na semana
anterior, 783 municípios
acusaram a falta de imunizantes contra a covid-19.
Das cidades que não receberam imunizante, 368
(66,4%) ficaram sem a primeira dose e 305 (55,1%) ficaram sem a segunda dose.
Entre os municípios que ficaram sem a segunda dose,
276 (74%) não receberam a
Coronavac e 73 (19,6%) ficaram sem o imunizante
Oxford/AstraZeneca.
Considerando a nova
orientação do Ministério da
Saúde para avançar na vacinação de pessoas com me-

nos de 60 anos, 1.209 (50%)
cidades afirmaram que vão
iniciar a imunização da faixa
etária nesta semana. O procedimento não será adotado
por 1.187 (49,1%) cidades
neste momento.
Quanto à vacinação de
profissionais da educação,
1.547 prefeituras informaram que em uma semana
vão completar a imunização
deste público prioritário, enquanto 600 o farão em duas
semanas e 153 em mais de
quatro semanas.

Insumos

O risco de desabastecimento de medicamentos
do chamado kit intubação
foi apontado por 614 cidades, o equivalente a 25,4%
das consultadas. No levantamento anterior, o índice de
municípios que acusaram
o problema foi de 23,2%.
O nome é dado a remédios
usados no uso de suporte ventilatório de pacientes
com covid-19, como anestésicos e neurobloquedores.
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Técnicos da Anvisa indicam adoção de
condicionantes para Sputnik V e Covaxin
Estadão Conteúdo
A importação das vacinas Sputnik V e Covaxin,
se autorizada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deve vir
acompanhada de condicionantes em razão da falta de algumas informações
sobre os imunizantes, que
possam garantir sua segurança e eficácia. Essa é
a conclusão das áreas técnicas da Anvisa, que apresentaram na sexta-feira (4),
os pareceres sobre as duas
vacinas. Após a exposição
técnica, o diretor-relator
Alex Machado Campos irá
apresentar seu voto e, em
seguida, os demais diretores do órgão regulador irão
deliberar sobre o tema.
O gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, Gustavo Mendes
Lima Santos, foi o primeiro a apresentar o parecer
técnico sobre as vacinas.
A avaliação feita pela área
tanto em relação à Sputnik V quanto à Covaxin é
de que faltam dados que
permitam à Anvisa avaliar os critérios de qualidade, eficácia e segurança
das vacinas. Por isso, destacou Santos, se aprovada

a importação e utilização
dos imunizantes no Brasil, sugere-se a adoção
de condicionantes.
Com relação à Sputnik V, entre as condicionantes, está a distribuição
e utilização da vacina em
condições controladas com
condução de estudos de
efetividade, delineados de
acordo com a Anvisa. Santos destacou que essa condicionante foi inclusive citada pelos governadores
em ofício enviado à Anvisa.
Outra condicionante, sugerida também para a Covaxin, é que os lotes a serem
destinados ao Brasil devem
ser provenientes de plantas inspecionadas pela Anvisa. Além disso, os lotes
importados, se houver autorização da diretoria colegiada, devem ser aprovados pelo Instituto Nacional
de Controle de Qualidade
em Saúde (INQCS) por meio
de análise laboratorial.
A gerência de Medicamentos da agência reguladora também sugere que
sejam listadas as contraindicações e restrições de
uso para alguns públicos
específicos, como grávidas,
lactantes, menores de 18

anos, pessoas com doenças autoimunes, e outros.
No caso das duas vacinas,
outra condicionante é que
o uso seja imediatamente suspenso caso a Anvisa
ou a Organização Mundial
de Saúde (OMS) reprove
o uso emergencial dos
imunizantes.
Ao final da sua apresentação, Santos enfatizou
que não estava sendo atestada a qualidade e eficácia
das vacinas, porque faltam
dados e informações. Ele
destacou que, se houver
autorização para importação, a recomendação é
para o uso controlado, sendo observado com cuidado
a utilização das vacinas.
As gerentes-gerais de
Inspeção e Fiscalização Sanitária, Ana Carolina Moreira Marino Araújo, e de
Monitoramento de Produtos Suspeitos e Vigilância
Sanitária, Suzie Marie Gomes, também apresentaram
pareceres técnicos e reforçaram a importância de
estabelecimento de condicionantes no caso de aprovação da importação pela
Anvisa. Neste momento, o
diretor-relator está iniciando sua apresentação.

ECONOMIA
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XP compra
participação na
Giant Steps

PMI Composto avança a 49,2
em maio, diz IHS Markit

Estadão Conteúdo
A XP Inc. anunciou nesta sexta-feira a aquisição
de participação minoritária na Giant Steps, que aponta
como a maior gestora de fundos de investimento sistemáticos do País. “Com cerca de R$ 7 bilhões sob gestão,
a Giant Steps é a principal referência num dos mercados com maior potencial de crescimento do setor financeiro”, afirma a corretora.
Com a entrada da XP, a Giant deverá acelerar os
planos de expansão nacional e internacional, ampliando
o portfólio de produtos com a criação de novas estratégias e, apoiando-se no acesso internacional da XP, a gestora espera abrir filiais fora do Brasil e acelerar as contratações de talentos de outros países.
“Essa parceria coloca a XP ao lado de uma das gestoras mais inovadoras do País, que vem gerando resultados robustos nos últimos anos para os seus clientes
por meio do uso intensivo de tecnologia. Isso, aliado a
um time excepcional, posiciona a Giant Steps como o
principal player desse mercado em franco crescimento”,
afirma em nota o sócio da XP, Gustavo Pires.
Segundo a empresa, a entrada da corretora na sociedade vai imprimir uma velocidade ainda maior no objetivo da Giant Steps de se tornar a “Renaissance brasileira”.

Estadão Conteúdo
O Índice de Gerentes de Compras
(PMI, na sigla em inglês) Composto
do Brasil subiu de 44,5 em abril para
49,2 em maio, divulgou nesta sexta-feira a IHS Markit. A atividade do setor de serviços caiu a um ritmo muito
mais lento e a produção industrial voltou a crescer.
O PMI do setor de Serviços, que integra o Composto, foi a 48,3 em maio,
após 42,9 em abril. O número é resultado de uma contração mais lenta em um período de cinco meses de
redução. As restrições da pandemia e
o fechamento de empresas ainda são
relatados pelas empresas como os
principais obstáculos.
O índice de novos pedidos do setor privado encerrou uma sequência
de quatro meses de redução e aumentou em maio. Os novos negócios, por
sua vez, se estabilizaram na economia de serviços e cresceram no setor

Mercado Agropecuário

Indicadores Econômicos
BOVESPA

04/06/21

CÂMBIO

04/06/21

DÓLAR COMERCIAL

INDICE BOVESPA
Alta: 0,40%

130.125 pontos

Volume negociado: R$ 33,22 bilhões
124.366 125.561 126.215 128.267 129.608 130.125

EURO
Var. junho: -3,62%
R$ 5,035
R$ 5,036

Baixa: 0,94%
Compra
Venda

EURO TURISMO

Var. junho: -3,17%
R$ 5,0661
R$ 5,0666

27/05

28/05

31/05

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
CVC Brasil ON
B3 S/A ON
Braskem PNA
Cogna ON

01/06

02/06

%
+1,57%
-1,66%
+2,09%
-0,11%
+7,41%
+1,35%
+5,35%
+4,04%

04/06

R$
28,50
112,90
32,28
28,09
27,11
17,24
58,91
4,63

BOLSAS NO MUNDO
Dow Jones
Londres
Frankfurt
Tóquio

%
34.756,39
7.069,04
15.692,90
28.941,52

OURO - BM&F
04/06

+0,52
+0,07
+0,39
-0,40
var. dia

R$ 304,50 /grama

-1,74%

IR
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Alíquota
%
7,5
15
22,5
27,5

Parc. a
deduzir
142,80
354,80
636,13
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 - contribuições
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Var. junho: -2,93%
R$ 4,92
R$ 5,31

Iene
Libra esterlina
Euro

IR 2021 - A 1ª parcela do IR 2021 foi adiada para 31/05,

ainda sem a incidência de juros Selic.
TAXA SELIC
0,13%
0,20%

MÊS
Abr/21
*Mai/21

TAXA SELIC
0,21%
1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%
Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

109,45
0,71
0,82

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índices em %
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IPCA-15 (IBGE)
IPC (FIPE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)
IPA-DI (FGV)
IPC-DI (FGV)
INCC-DI (FGV)

dez

jan

fev

1,46

0,27

0,82

1,35

0,25

0,86

1,06

0,78

0,48

0,79

0,86

0,23

0,96

2,58

2,53

0,76

2,91

2,71

0,68

3,92

3,40

1,07

0,27

0,54

0,70

0,89

1,89

Índice
INPC (IBGE)
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

abr
1,0694
1,0610
1,3110
1,3063

mai
1,0759
1,0676
1,3202
1,3346

jun
1,3704
-

* Correção anual. Multiplique valor pelo fator acima

mar
0,86
0,93
0,93
0,71
2,94
2,17
2,59
1,00
1,30

abr
0,38
0,31
0,60
0,44
1,51
2,22
2,90
0,23
0,90

mai
0,44
4,10
-

ano
2,35
2,37
3,27
2,25
14,39
10,38
13,45
2,05
5,08

12m
7,59
6,76
7,27
7,79
37,04
33,46
46,10
6,54
12,99

OUTROS INDICADORES
abr
TJLP (%)
4,61
Sal. mínimo
1.100,00
FGTS (%)
0,2466
UPC
23,54
TAXA SELIC ANUAL: 3,50%

PREVIDÊNCIA

mai
4,61
1.100,00
0,2466
23,54

jun
4,61
1.100,00
0,2466
23,54

COMPETÊNCIA MAIO

Venc.: empresas 18/6, pes.físicas 15/6, emp. domésticos 7/6. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Facultativo

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Autônomo

SELIC/IR

R$ 0,0463
R$ 7,18
R$ 0,053

US$ 1 É IGUAL A:

REAJUSTE ALUGUÉIS

BASE (R$)

MÊS
Fev/21
Mar/21

Iene
Libra esterlina
Peso argentino

DÓLAR TURISMO

1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71).
2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11% sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: desconto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a diferença até R$
6.433,57.
4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposentadoria é por idade..

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os valores obtidos.
EMPREGADOR Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

SALÁRIO FAMÍLIA 2020
Salários até R$ 1.503,25

POUPANÇA, TR

51,27

LOTES - ATACADO

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

POUP. ANTIGA
Março/21
Abril/21

NOVA POUPANÇA
Março/21
Abril/21

ano
1,51
2,02

12 m
6,17
6,17

%
0,1159
0,1590

ano
0,35
0,51

12 m
1,69
1,63

%
0,00
0,00

ano
0,00
0,00

12 m
0,00
0,00

Março/21
Abril/21
Período
27/4 a 27/5
28/4 a 28/5
1/5 a 1/6
2/5 a 2/6
3/5 a 3/6
4/5 a 4/6
5/5 a 5/6
6/5 a 6/6
7/5 a 7/6
8/5 a 8/6
9/5 a 9/6
10/5 a 10/6
11/5 a 11/6
12/5 a 11/6
13/5 a 13/6
14/5 a 14/6
15/5 a 15/6
16/5 a 16/6
17/5 a 17/6
18/5 a 18/6
19/5 a 19/6
20/5 a 20/6
21/5 a 21/6
22/5 a 22/6
23/5 a 23/6
24/5 a 24/6
25/5 a 25/6
26/5 a 26/6
27/5 a 27/6
28/5 a 28/6
1/6 a 1/7

POUP
ANTIGA
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

POUP
NOVA
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,1590
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019
0,2019

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

CUB PARANÁ
Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2
ABR
MAI %m %ano
Paraná
1.806,60 1.829,52 1,27 6,37
Norte
1.823,31
- 0,84 3,28
Noroeste 1.738,87
- 3,63 11,02
Oeste
1.838,35
- 1,44 4,54

Grupo 2
R$ 1.524,60
Serviços administrativos,
domésticos e gerais, vendedores e trab. de reparação.

PRAÇA
Paranaguá
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel
Sudoeste
Guarapuava

%12m
13,53
13,24
25,49
13,51

Grupo 3
R$ 1.577,40
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4
R$ 1.696,20
Técnicos nível médio.
*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

TRIGO - saca 60kg
R$
172,00
168,00
164,00
164,00
164,00
164,00

SEM
-1,7%
0,0%
-1,8%
-1,8%
-2,1%
-1,8%

30 d.
-5,0%
-4,0%
-3,5%
-2,7%
-3,2%
-3,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

-5,6%
-11,0%
-10,6%
-11,0%
-10,5%
-10,5%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá
Sudoeste
Cascavel
Maringá
Ponta Grossa
Guarapuava

84,00
93,50
93,00
93,50
94,00
94,00

PRAÇA
Curitiba
Ponta Grossa
Maringá
Cascavel

R$
96,00
95,00
92,00
92,00

SEM
-5,9%
-5,9%
-6,1%
-6,1%

30 d.
-5,9%
-5,9%
-6,1%
-6,1%

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO
Bezerro (1)
Boi gordo (2)
Café (3)
Algodão (4)

04/06
3.085,42
311,45
880,18
500,19

DIA
-1,58%
1,15%
-0,28%
-0,04%

MÊS
-3,78%
-1,49%
0,32%
-0,78%

1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vista
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.

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

PREÇO AO PRODUTOR
Produto

02/06/21

média
var.
var.
var.
PR - R$
diária
7 dias 30 dias
SOJA
saca 60 kg
156,38
0,0%
-0,7%
-2,3%
MILHO
saca 60 kg
84,01
0,8%
0,7%
-13,4%
TRIGO
saca 60 kg
82,25
0,0%
-0,1%
-9,2%
FEIJÃO CAR.
saca 60 kg
260,69
-1,8%
0,5%
-2,1%
FEIJÃO PRETO
saca 60 kg
244,65
-0,9%
-2,8%
-3,1%
BOI GORDO
arroba, em pé
294,73
0,2%
0,7%
-1,5%
SUÍNO
kg, vivo
5,70
-0,2%
-1,2%
-19,6%
ERVA MATE
arroba
23,24
0,0%
3,2%
2,6%
FRANGO
kg, vivo
2,80
0,0%
0,0%
0,0%
Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados

unidade

F Belt.
R$
155,00
84,00
82,00
300,00
4,50
-

Pato B.
R$
156,50
85,20
82,00
240,00
230,00
290,00
17,00
-

MERCADO FUTURO
BOLSA DE CHICAGO (CBOT)
SOJA
Cont.
jul/21
ago/21

04/06/21
MILHO

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

FECH.
1.583,75
1.537,50

*DIF. 1 SEM.
34,50
3,5%
33,25
3,7%

1 MÊS
3,0%
3,7%

jul/21
ago/21

396,20
397,30

4,60
4,40

0,2%
0,2%

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

Cont.
jul/21
set/21

FECH.
682,75
606,50

*DIF. 1 SEM.
20,75
4,0%
24,25
5,8%

1 MÊS
-2,0%
-0,6%

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

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)
-6,0%
-4,6%

jul/21
set/21

687,75
692,50

11,50
11,75

3,7%
3,8%

-5,4%
-4,7%

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

BOLSA DE NOVA YORK (NYBOT)
CAFÉ

SAL. MÍNIMO - PARANÁ
Grupo 1
R$ 1.467,40
Trab.s na agricultura.

04/06/21

SOJA - saca 60kg

%
0,5000
0,5000

TR MÊS

OUTRAS MOEDAS X REAL

Var. junho: -2,91%
R$ 4,92
R$ 5,33

Baixa: 0,19%
Compra
Venda

Var. junho: -3,44%
R$ 5,71
R$ 6,46

Baixa: 0,62%
Compra
Venda

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,19%
Compra
Venda

Var. junho: -3,63%
R$ 6,1665
R$ 6,1676

Baixa: 1,27%
Compra
Venda

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,94%
Compra
Venda

mais fortes desde o início da série histórica (2007). Aumentos mais lentos
aconteceram nas categorias de serviços e industriais. Nos preços agregados de vendas, porém, houve aumento mais rápido, e a taxa de inflação foi
a mais forte da série histórica.
“As despesas operacionais continuaram aumentando nitidamente na
economia de serviços, com as empresas repassando parte dos custos adicionais para seus clientes, apesar das
limitações dos novos negócios. A intensificação da inflação dos preços de
venda é preocupante e pode deter a
demanda já frágil”, alerta Lima.
Fabricantes de produtos e prestadores de serviços projetam um crescimento da produção ao longo dos próximos 12 meses. O nível agregado de
sentimento positivo avançou ao maior
patamar em três meses. As empresas
do setor industrial estavam mais otimistas do que as de serviços.

industrial. O índice de emprego consolidado ficou amplamente estável na
metade do segundo trimestre, com o
crescimento dos fabricantes de produtos compensando a contração entre os
prestadores de serviços.
“As empresas de serviços estão
confiantes de que, com o retrocesso
da pandemia, a atividade de negócios
aumentará intensamente. Participantes da pesquisa mencionaram planos
para elevar os investimentos, publicidade e novas ofertas. Como era de se
esperar, a probabilidade é que isso se
materialize assim que a disponibilidade da vacina melhorar e as condições
começarem a voltar a algum tipo de
normalidade”, afirma em nota a diretora associada de Economia da IHS Markit, Pollyanna de Lima.
A taxa de inflação dos preços de
insumos no setor privado diminuiu
ainda mais em relação ao recorde registrado em março, mas foi uma das

Cont.
mai/21
jul/21

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

FECH.
161,65
163,65

*DIF. 1 SEM.
4,05 -0,4%
4,00 -0,4%

1 MÊS
16,4%
16,6%

04/06/21
ALGODÃO

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

Cont.
jul/21
out/21

FECH.
85,80
85,93

*DIF. 1 SEM.
1,59
4,5%
0,75
2,6%

1 MÊS
-1,6%
-0,9%

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

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO (BM&F)
MILHO - R$/saca 60 kg

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont.
nov/17
mai/18

FECH.
20,66
21,25

BOI GORDO - R$/arroba
ago/17
set/17

141,88
142,98

*DIF. 1 SEM.
0,0%
-0,09
0,2%
-0,07

29/08/17

MÊS
-7,5%
-6,2%

Cont.
set/17
nov/17

FECH.
27,29
28,91

46 - 3220 - 2066

*DIF. 1 SEM.
0,02
-2,4%
0,09
-0,7%

MÊS
4,5%
2,9%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

1,62
0,89

2,3%
2,8%

8,5%
7,8%

set/17
dez/17

151,25
156,90

-3,45
-2,20

-0,2%
0,3%

-8,2%
-7,8%

diariodosudoeste.com.br 5 e 6 de junho de 2021
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Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006.

PROCESSO N° 82/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
36/2021

O Município de Palmas, Estado do Paraná, torna público aos interessados que realizará
processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS nº. 36/2021, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital
e seus anexos, sendo a licitação do tipo
“maior percentual de desconto POR
LOTE/TABELA/CATALOGO”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 do dia 23/06/2021;

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 85/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que
realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 37/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.

CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 24/06/2021;

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

TIPO
DE
JULGAMENTO:
LOTE/TABELA/CATALOGO”.

“maior

percentual

de

desconto

POR

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para a
prestação de serviços preventivos e corretivos, incluindo serviços mecânicos em geral,
elétricos, chapeação e funilaria, pintura, tapeçaria, entre outros, com fornecimento de
peças e acessórios genuínos ou originais, com base na tabela de orçamentação Audatex
e orçamentos, para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos das
Secretarias da Prefeitura Municipal de Palmas - PR.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Aquisição de equipamentos ambulatoriais de diagnóstico, com recursos da
Resolução SESA 773/2019 e 780/2019, conforme especificações do edital e seus anexos.

Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

Palmas, 02/06/2021

Palmas, 02/06/2021

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE
E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48,
DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
PROCESSO N° 78/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA
PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 34/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas
no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR
PREÇO POR ITEM”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 18/06/2021;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoese.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o
critério de menor preço por item (considerando o preço total do
item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Aquisição de tablets e notebooks em
atendimento à Secretaria Municipal de Educação, para uso
nas Escolas Municipais no formato de Ensino Híbrido,
conforme especificações do edital e seus anexos.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de
Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR,
telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Palmas, 02/06/2021
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

DECRETO LEGISLATIVO 12/2021

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PATO BRANCO (PR) E REGIÃO
Súmula: “DECRETA LUTO OFICIAL,
NO ÂMBITO DO PODER
LEGISLATIVO, PELO FALECIMENTO
DO SENHOR FRANCISCO ARIVAN
VEIGA, VEREADOR E VICE –
PRESIDENTE DESTA CASA DE
LEIS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, José Maria
de Araújo Perpétuo Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica Municipal e Regimento Interno,

Decreta

Art.1º Fica decretado luto oficial por três dias, no âmbito do Poder Legislativo,
pelo falecimento do Senhor Francisco Arivan Veiga, vereador e vice-presidente
desta Casa de Leis.
Art.2º Fica cancelada a 17ª Sessão Ordinária do dia 07 de junho de 2021, em
respeito ao luto oficial.

Rua Tapajós, 93 - Sala 303 – 3° Andar – Fone/Fax: (046) 3225-2488
Pato Branco PR

Relação de componentes inscritos na chapa n° 1 “Unidade na Luta”, para
concorrer a eleição à diretoria do Sindicato, a ser realizada nos dias 23, 24 e
25 de novembro de 2021.
Presidente:
LEDUIR DIMAS TONIAL
Vice-Presidente:
LUCIO KOBA
Secretário Geral:
JAIRO RODRIGO LORA
Tesoureiro Geral:
ADEMIR JOSÉ BASSO
Diretor Assuntos Jurídicos:
LUIZ VICENTE HARTMANN
Diretor Saúde do Trabalhador: ADILSON MARCOS DEON
Diretor Promoções Sociais e Esportivas: GIOCEMAR JOSÉ GIASSON
Diretor Imprensa e Comunicação: CLODOALDO MARQUES
BUDNHAK
Diretor Formação Sindical:
GILMAR MIECINKOSKI
SUPLENTES:

EDSON CELUPPI

CONSELHO FISCAL:

ELCIO ROGÉRIO BECCHI
ADILSON JOSÉ STANQUEVISKI
MARCOS ANTÔNIO FACINA

Art.3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Delegados Representantes junto ao Conselho da Federação:
Efetivo:
ADEMIR JOSÉ BASSO
Suplente:
LEDUIR DIMAS TONIAL

Câmara Municipal de Palmas, 04 de junho de 2021.

Conforme artigo 112º do estatuto da entidade a comissão eleitoral declara
que fica aberto o prazo de 5 (cinco dias) para impugnação de candidaturas.
José Maria de Araújo Perpétuo Filho
Presidente do Legislativo

LEDUIR DIMAS TONIAL
Presidente da Comissão Eleitoral

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 21/2021- PROCESSO: 49/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preço para futura
e fracionada aquisição e instalação de piso modular em polipropileno
para quadras esportivas (basquete, vôlei e futsal), aquisição e instalação
de grama sintética, aquisição de bancos com e sem encosto, em madeira tropical jatobá e granulado de borracha atendendo as necessidades
da Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Engenharia e Obras, e
ADJUDICO seus objetos para as empresas: Erge Construtora Eireli-EPP inscrita no CNPJ nº 35.169.000/0001-02, com o valor total de R$
666.850,00; Gama Comércio de Equipamentos –Eireli-EPP inscrita no
CNPJ nº 18.255.981/0001-83, com o valor total de R$ 362.600,00; Pietta e Cia Ltda – ME inscrita no CNPJ nº 10.688.809/0001-01, com o valor total de R$ 10.640,00; Sporthaus Comércio de Artigos Esportivos
Eireli-EPP, inscrita no CNPJ nº 27.596.969/0001-23, com o valor total de R$ 387.200,00.Pato Branco, 31 de Maio de 2021. Robson Cantu - PREFEITO.

M.V.R.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços Nº 129 à 132/2021. Pregão Eletrônico número
21/2021, Processo nº 49/2021. OBJETO: a Implantação de Registro de Preço para
futura e fracionada aquisição e instalação de piso modular em polipropileno para
quadras esportivas (basquete, vôlei e futsal), aquisição e instalação de grama sintética, aquisição de bancos com e sem encosto, em madeira tropical jatobá e granulado de borracha atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer e
Secretaria de Engenharia e Obras. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA: A solicitação dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo
com a necessidade, e será formalizada através de Nota de Empenho, nas quantidades nela determinados. Os objetos deverão ser entregues, descarregados e instalados (quando for o caso), no(s) local(is) a ser(em) designado(s) pela Secretaria
Municipal de Esportes e Engenharia e Obras na Nota de Empenho, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º
dia útil após a entrega do produto solicitado, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1876-7994; 1885-14583;
1534-8137; 2465-14584. GESTOR: Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Alexandre Zoche. FISCAL: O servidor Diogo Gasperin, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 129/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Erge Construtora Eireli-EPP, com o valor total de R$
666.850,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 130/2021. Partes: Município de
Pato Branco e Gama Comércio de Equipamentos –Eireli-EPP, com o valor total
de R$ 362.600,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 131/2021. Partes: Município de Pato Branco e Pietta e Cia Ltda – ME, com o valor total de R$ 10.640,00.
Ata de Registro de Preços – ARP n.º 132/2021. Partes: Município de Pato Branco
e Sporthaus Comércio de Artigos Esportivos Eireli-EPP, com o valor total de R$
387.200,00. Pato Branco, 31 de Maio de 2021. Robson Cantu – Prefeito.
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ÁRIES 21/03 A 20/04
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Levantado
outra vez
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Língua
indígena
Gálio
(símbolo)

Lança a arma
do baleeiro
"Sem (?) nem beira":
na miséria

Carro de órgãos
públicos
Duram vinte e quatro
horas na Terra

56, em algarismos
romanos

TOURO 21/04 A 20/05
Tipo de
mamão
Sufixo de
"jesuíta"
Nome de
árabes

O da
audição é
o ouvido

Família
(fig.)
Fase do
inseto

Zeca (?),
cantor e
compositor

Palavra
ou gesto
de intimidação
Utiliza;
emprega
Adjetivo
(abrev.)

Endereço
de página
na internet
Animal
muito voraz
Aptidão;
capacidade

Imponha um novo ritmo em suas
atividades e ﬁcará surpreso com os
resultados. Faça planos. Provavelmente, momentos de muito romantismo estarão marcando esta fase
que promete ser intensa.

Pedra
para
amolar

Vazios
por dentro
Trabalhar
a massa

Maio, em
francês
Apartamento
(bras.)

Antônio Pitanga, ator
Consoante
de "rua"

Contraceptivo
uterino

PEIXES 20/02 A 20/03

Vigor físico e impulsividade no seu
modo de agir são qualidades que
estarão reforçadas em seu caráter.
A vida amorosa fará com que tenha impulsos apaixonados, que
podem criar situações tensas.

Época favorável para o início de
atividades intelectuais que aperfeiçoem sua mente. Estudos tenderão a ter sucesso e a serem
agradáveis. Não pense duas vezes
para investir em alguma coisa que
a muito espera.

LEÃO 22/07 A 22/08
Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Saiba, pois, que devido à inﬂuência de
seu planeta você estará predisposto para isso. Ótimo para tratar de seu
casamento e do trabalho.

Mercúrio trará soluções para as
questões ﬁnanceiras e aumentará a
segurança pessoal, depois de mudanças na sua maneira de ser. Confusão e sentimentos negativos nas
relações de amizade e no amor.
Tome cuidado.

Verde-(?),
cor da
farda do
Exército
Sílaba de
"urnas"

3/mai. 5/arpoa. 6/ameaça. 7/farrear. 9/reerguido. 10/acovardado.
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AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Sendo este um dos dias mais indicados, terá nele boas oportunidades.
Aproveite o bom ﬂuxo astral. É o melhor período do ano para se deﬁnir
proﬁssionalmente, para ganhar dinheiro, mudar, transformar-se.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Amedrontado
Fazer
bagunça

Total renovação das oportunidades e de suas motivações. Recuperação da vitalidade física e da
autoconfiança. Maior poder de
atuar e de tomar decisões. Época favorável para iniciar novas
atividades.

CÂNCER 21/06 A 20/07

Pessoa
acidentada
Nutrir;
alimentar

Unidade
de medida
agrária

Mudanças profundas na maneira
de pensar, devido a pressões circunstanciais e fora de seu controle.
Maior desejo de recolhimento para
reﬂetir sobre o seu mundo interior.

Tudo leva a crer que você surpreenderá seu amor com um gesto romântico. Experimentará grandes realizações no campo proﬁssional.
Você vai saborear felizes momentos
ao lado dos entes queridos.

Consoantes de
"dote"

Aquele
que corta
o pelo
(do cão)

O cheque
do crediário
Endinheirada

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Nome da
letra "J"
Gemido;
lamento

Tipo de
blusa
Raiva;
fúria

Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações, inclusive
o cônjuge estará descontente com
você. Tome cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo e eletricidade. Amanhã será um dia melhor.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

LIBRA 23/09 A 22/10
Dia em que estará predisposto a
cometer excessos. Evite-os. Atenção especial ao ambiente doméstico. Evite precipitações ao falar
e agir, e cuide muito bem de sua
saúde, pois o ﬂuxo não está muito
propício.

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11
Atritos com parentes, perda de
amizades e o sistema nervoso agitado estão previstos para você. Aja
com perícia e inteligência, e terá
um dia razoavelmente bom. Evite
discussões por dívidas ou créditos.

BOLETIM COVID-19

A12

~

oPiNiAo
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Artigo
Pais são responsabilizados por caso de bullying
Flori Antonio Tasca
Aos 15.03.2012, a 14ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou
os pais de um aluno pela prática de bullying
contra uma colega de classe. Trata-se da Apelação Cível 1.0024.08.199172-1/001, relatada pela desembargadora Hilda Teixeira da
Costa. O caso é bastante representativo da temática do bullying em ambiente escolar.
Ao ingressar em um colégio, uma adolescente começou a ser constantemente perseguida por um colega de classe, inicialmente porque conversava com outras duas alunas
que o colega tachava de homossexuais. A partir daí a aluna passou ser vítima constante de
brincadeiras e insinuações. O colega a importunava a todo instante, fosse para rabiscar o
seu braço, para puxar o seu sutiã e até mesmo
para cortar o seu cabelo, o que só não conseguiu porque a professora percebeu a sua intenção e o repreendeu imediatamente.
Como essas “brincadeiras” chamavam a
atenção dos demais alunos, o agressor se sentiu estimulado a continuar com o comportamento. A aluna se limitava a pedir que ele não
a incomodasse. Com medo que lhe fizesse coisas piores, sempre se reconciliava com ele. Ao
iniciar o seu primeiro namoro com um aluno

de outra sala, o colega espalhou que ela era
“interesseira”, dada a condição econômica do
namorado. Em outro momento, ele chegou a
dizer a uma turma de amigos que a adolescente era uma “prostituta”.
Esse episódio rendeu novo desentendimento, levando à visita dos pais do rapaz à escola, para conversar com as supervisoras. Mas
as insinuações não terminaram, tanto que, em
outra oportunidade, ele constrangeu a adolescente acusando-a veementemente de ser uma
“ladra”, em razão do desaparecimento de uma
lapiseira. Todos esses fatos foram desestruturando psicologicamente a aluna, que teve seu
rendimento escolar prejudicado. As consequências desse bullying foram atestadas pelo
depoimento de uma psicóloga, a qual afirmou
que a aluna queria sair do colégio por não
aguentar mais a pressão.
A relatora da matéria no âmbito do Tribunal procurou contextualizar o fenômeno do
bullying, que consiste em atos de violência física ou psíquica praticados principalmente
em ambiente escolar ou acadêmico. Ela lembrou que não se trata de fenômeno recente,
mas reconheceu que, nos últimos anos, tem
havido crescimento de ocorrências e deman-

das judiciais por danos sofridos pelas vítimas
de bullying. Até pela própria imaturidade das
crianças e adolescentes, é comum o comportamento contra colegas em razão de sua classe
social, características físicas, raça e até mesmo pelo seu rendimento escolar.
Entretanto, como observou a relatora,
esse comportamento ofensivo pode trazer sérias implicações às suas vítimas, que podem
assumir uma postura de amedrontamento ou
fuga, com consequências psíquicas que influenciam seu comportamento, rendimento
escolar e relação com amigos e familiares. Ela
citou ainda um trabalho em que o jurista Flávio Tartuce trata da aplicação da força física
como forma de coerção em casos de bullying.
Apesar de tudo, a relatora reconheceu que é preciso bastante cautela aos magistrados que analisam casos relacionados a
bullying, a fim de que não ocorra a banalização dos pedidos reparatórios, gerando adolescentes superprotegidos e incapazes de lidar com as adversidades da vida. Ela destacou
ainda o papel dos pais em transmitir uma boa
educação, que requer um bom comportamento e respeito ao próximo e suas diferenças.
Feita a reflexão sobre o assunto, a rela-

tora entendeu que, no caso em questão, estava claro o dever de reparação, tanto mais que
os responsáveis pelo agressor demonstraram
que tinham pleno conhecimento das atitudes
constrangedoras do seu filho. A magistrada
apenas entendeu que o valor da compensação
a ser paga pelos pais do adolescente devia ser
reduzido de R$ 8 mil, como fixado em primeira instância, para R$ 6 mil.
Contudo, o desembargador Rogério Medeiros, componente do colegiado, discordou
dessa redução, considerando que o valor anterior era razoável. Ele argumentou que a
ocorrência do dano foi incontroversa e que o
bullying ocorreu diante de toda a classe e que
por diversas vezes se tentou resolver o problema amigavelmente. Na sua visão, o valor de
R$ 8 mil era suficiente e atendia a princípios
como as circunstâncias do caso.

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

Artigo

“Arborização Urbana”
Marlene de Lurdes Ferronato
Arborização nas cidades é toda a vegetação
de porte arbóreo que compõe o cenário e a paisagem urbana podendo ocupar as áreas livres, particulares ou públicas, árvores plantadas em calçadas, parques, praças, jardins, estacionamentos,
bosques e parques urbanos.
E esta vegetação existe nas cidades, proporcionam ao meio urbano vários benefícios, onde
estes têm um papel importante no restabelecimento da relação entre o ser humano e o meio
ambiente propondo e garantindo melhor qualidade de vida à população.
A adequada arborização no meio urbano é
aliviar a tensão das edificações existentes e proporcionar um ambiente paisagístico natural e
adequado com condições de proporcionar o bem-estar das pessoas que ali escolheram para viver.
Então quais os benefícios das árvores no
meio urbano? As árvores desempenham simultaneamente várias funções essenciais à vida humana, melhorando consideravelmente as condições
do meio urbano. E por estas múltiplas funções,
atua diretamente sobre melhoria microclimática,
além de amenizar a intensidade da radiação solar, as árvores no meio urbano aumentam a umidade relativa do ar e contribuem para a ocorrência de chuvas.
É necessário que tenhamos árvores em todo
o meio urbano porque estas atuam na proteção
do lençol freático, além de constituir refúgio indispensável às aves remanescentes nas cidades
preservando a fauna silvestre. E reduzem o impacto da água das chuvas e seu escorrimento
superficial.
As árvores por intermédio das folas absorvem a radiação solar que diminui a reflexão e
proporciona sombra para os pedestres e veículos
amenizando assim as altas temperaturas nos centros urbanos.
As árvores urbanas absorvem as partículas
de poeira e gases poluentes, diminuindo a incidência destas partículas sobre as residências
e objetos domésticos. Portanto, as árvores dos

ambientes urbanos prestam serviços importantes paras as cidades, sequestrando o carbono,
ao mesmo tempo que tornando o ar nas cidades
mais fresco, úmido, menos poluído, isso também
o fato que a água é fundamental para o sequestro
de carbono pelas plantas.
Reduzem ou aumentam a velocidade dos ventos, podendo em alguns momentos desviar o ar,
servindo como quebra vento em alguns casos. As
árvores nos centros urbanos servem como abrigo e produzem alimento às aves e outros animais
e pela presença de flores e frutos, atraem e alojam pássaros. Contribuem também para o equilíbrio, bem-estar e convivência humana. Neste caso
a presença de árvores como parte na composição dos ambientes públicos agindo sobre o bem-estar físico e psíquico da população acalmando
e tranquilizando o espírito deixando as pessoas
mais humanas, atuando sobre a saúde do homem
de forma direta e indireta proporcionando qualidade de vida. Serve também como barreira para
ruídos de diversas modalidades das ruas e avenidas das cidades. Lembro aqui também outros benefícios que as plantas proporcionam ao homem,
elas evitam erosão do solo provocado pelo impacto das gotas de chuva e pela água que escorre
na superfície. Muitas plantas servem como medicamentos, como matéria-prima, na fabricação de
cosméticos, como a melhor valorização das edificações residenciais e comerciais (efeito estético).
E o conjunto de todos esses benefícios da arborização nas cidades definem um sistema vital na
forma e no estilo de vida das pessoas. Lembrando
também que poderão ser embasados nos fatores
naturais e fatores culturais e atividades que serão desenvolvidas nas cidades e os cidadãos que
nela atuam.
Portanto é necessário que haja um bom planejamento, implantação e manutenção da arborização urbana nas acidades com definidas
normas de sustentabilidade integrando-se harmoniosamente ao ambiente e a sociedade. O
ambiente urbano aqui é considerado como um

sistema complexo composto por elementos naturais como: água, ar, solo, clima, flora e fauna e
por elementos constituídos que pode ser modificado pelo homem.
O planejamento urbano afeta a forma de
como vamos nos deslocar, o quanto de tempo
gastamos nesse deslocamento. Nós vamos levar
nossos filhos as escolas, hospitais, comércio, afeta também na oportunidade de trabalho e opções
que vamos ter lazer apenas em bairros centrais
isso poderá a população obter o mesmo padrão
de deslocamento diário em faixas e horários similares. Além de gerar congestionamento, e quando da presença e uso de transporte coletivo ineficiente, se torna um incentivo ao uso de carro.
O planejamento urbano afeta a segurança,
afeta o quanto gastamos para nos deslocar nas
cidades e afeta nossa percepção da cidade e o
uso que fazemos dela. A falta de planejamento na
construção das cidades, acarreta conflitos entre a
fiação elétrica, instalação de edificações, de elementos urbanos, equipamentos arquitetônicos,
redes de água e esgoto com a arborização.
Para que a população tenha um adequado
ambiente urbano é necessário que o Município tenha um plano de arborização adequado e condizente com as necessidades daquela cidade e que
seja elaborado por um profissional habilitado.
As espécies arbóreas que serão utilizadas na
arborização de ruas devem ser muito bem selecionadas, devido as condições adversas que serão submetidas. Estas espécies vegetais poderão caracterizar o município tais como: insolação,
vento, embelezamento, pragas, doenças, altura,
forma e resistência das folhas em relação a coloração das flores, frutos, tamanho e a forma da
copa e do sistema radicular e ausência e ou presença de espinhos e ausência de princípios ativos
tóxicos ou alérgicos.
As calçadas no meio urbano permitem a integração entre as edificações, os equipamentos e
mobiliários urbanos, e os espaços públicos em geral, devendo compor rotas acessíveis facilmente

identificadas, contínuas e com dimensões das calçadas adequadas, permitindo o deslocamento fácil e seguro.
Nos ambientes urbanos, a vegetação é um
elemento importante na harmonia, estética, suavização dos espaços, mas deve-se tomar cuidado quanto à localização, espécies vegetais e manutenção. Deve-se evitar na escolha das espécies
vegetais, aquelas que causem interferências com
a circulação e acesso. Devemos evitar plantas
que prejudiquem os elementos de drenagem tornando os pisos escorregadio; plantas com ramos
pendentes, de forma a garantir a livre circulação
de pedestres; plantas cujas raízes possam danificar o pavimento de ruas e calçadas; plantas que
possam causar prejuízos ao movimento das cadeiras de rodas e plantas tóxicas e com espinhos.
No ambiente urbano é importante determinar as recomendações para plantio das espécies
arbóreas escolhidas e posteriormente como deverá ser executada sua manutenção. Nessa manutenção das arvores as podas são indispensáveis,
para que a plantas tenha um bom desenvolvimento, pois, quando executadas, poderá afetar sensivelmente a fisiologia, a forma original da planta e
aspecto paisagístico de arborização urbana.
Então a escolha e seleção correta das espécies arbóreas adequadas ao ambiente urbano são
de grande significância, pois, estas trazem em benefícios ao ambiente e frequentemente à população ali existente.
A Arborização Urbana tem um papel importante na valorização da qualidade de vida local.

Doutora em Ciências e Engenheira
Agrônoma - Professora do Curso de
Agronomia da UTFPR Campus Pato Branco
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Homem é morto a golpes de barra
de ferro em Coronel Vivida
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

As polícias Civil e Militar atenderam, na manhã de sexta-feira (4),
uma ocorrência de homicídio no
bairro São José Operário, em Coronel Vivida. Um homem foi violentamente morto a golpes de barra de
ferro e ao lado do corpo também
foi encontrada uma faca.
Pelo que foi constatado pela
Polícia Militar, não aparentava ter
perfurações no corpo do homem,
mas somente o laudo do Instituto
Médico Legal (IML) irá confirmar
se, além dos golpes de barra de ferro, a vítima também foi esfaqueada. O homem morto foi identificado como Fábio Pinheiro Figueiró.
Já autor do homicídio é um rapaz,
que teria várias passagens pela polícia e foi preso.
O local do crime foi isolado
pela Polícia Militar até a chegada

PLANTÃO
Casal sofre atentado
a tiros em Realeza

Rádio Voz do SudoeSte

de um perito do Instituto de Criminalística, que fez o levantamento do
homicídio. Posteriormente, o corpo
de Fábio foi encaminhado para necropsia no IML de Pato Branco.

Motivação

O delegado de Coronel Vivida,
Rômulo Contin Ventrella, ouviu o
rapaz, de 22 anos, que confessou
a autoria do homicídio. Ele relatou
que teve uma discussão com a vítima, na noite anterior, por conta da
divisão de drogas, pois os dois seriam viciados.
Segundo o delegado, o rapaz
acrescentou que, pela manhã, enquanto a vítima dormia, pegou uma
barra de ferro e desferiu golpes
contra Fábio, que acordou e tentou
fugir. Ele perseguiu a vítima e continuou efetuando golpes com a barra de ferro e Fábio entrou em óbito.
O acusado do crime, que não
teve o nome divulgado, foi autua-

do em flagrante por homicídio qualificado. Ele segue preso no Departamento Penitenciário (Depen), em
Pato Branco, estando à disposição
da Justiça.

O homem foi encontrado morto
próximo de uma residência

A denúncia sobre tráfico de
drogas foi recebida pelo setor de
inteligência da Denarc de Cascavel. A pessoa que denunciou informou que o Gol estaria trafegando pela BR-163, em direção
ao Sudoeste.
Equipes da Denarc de Cascavel,

Pato Branco, da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) e das polícias Civil e
Militar do Paraná e Santa Catarina iniciaram as diligências nas rodovias e o Gol foi abordado próximo de Vitorino. Durante buscas no
interior do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de ma-

conha, que totalizaram 167kg, avaliados em R$ 335 mil.
O condutor do Gol foi preso em
flagrante por tráfico de drogas. Ele
foi encaminhado, juntamente com
o carro e a maconha apreendida, à
Denarc de Pato Branco para as providências cabíveis ao fato. (AB)

Adolescente estaria orientando e planejando ataques a escolas
A Polícia Civil do Paraná (PCPR)
apreendeu um adolescente suspeito de estar planejando e orientando
ataques a escolas. A captura ocorreu nesta semana em Palmas.
A PCPR chegou até o jovem
após receber um relatório da Homeland Security Investigations, da
Embaixada dos Estados Unidos no

Brasil, no início da semana, informando que o usuário da internet
estaria praticando os atos. Durante a ação, os policiais cumpriram
buscas na residência do adolescente, onde foi apreendido computador, celular e equipamentos de armazenamento. O jovem foi detido
e encaminhado à Delegacia da Po-

lícia Civil.
A PCPR verificou que o rapaz
estaria dando orientações sobre
ataques em escolas. Em uma das
conversas, ainda foi apurado que
o jovem estaria dando instruções a
outro adolescente sobre como matar a própria mãe.
Durante o depoimento à PCPR,

o menino informou ainda que seria
um líder e que as pessoas o procuravam para que ele desse as instruções. Ele tinha fotos impressas do
autor do massacre de Suzano, em
São Paulo, ocorrido em uma escola no dia 13 de março de 2019. Na
ocasião, nove pessoas foram mortas. (AEN)

Agricultor é multado em R$ 90 mil por crime ambiental na região
Após denúncias anônimas, a Polícia Militar Ambiental deslocou-se nesta semana até uma propriedade rural
na linha Faxinal, em Marmeleiro. Os policiais constataram que um agricultor havia destruído 10 nascentes de
água para aumentar a sua área de plantio. Ele foi multado em R$ 90 mil. Conforme nota divulgada pela Polícia
Ambiental, o agricultor utilizou máquinas para construir
drenos, soterrando mais de 10 nascentes em cursos hídricos, caracterizando dano na área de proteção ambiental, equivalente a 179 mil metros quadrados.
Além da multa de R$ 90 mil, o infrator irá responder perante a Justiça de Marmeleiro pela prática de crime ambiental e poderá sofrer consequências cíveis em
eventual ação de reparação proposta pelo Ministério Público Estadual.
A Polícia Ambiental tem constatado com frequência
crimes de destruição de nascente de água na região, em
plena crise hídrica. Somente neste ano, foram atendidas
no Sudoeste quase cem ocorrências ambientais de destruição de nascentes de água e os infratores punidos de
acordo com a lei. (AB)

A Polícia Militar foi acionada, na madrugada desta sexta-feira (4), por um casal, que reside na rua Chile, em Realeza. As
vítimas relataram aos policiais
que sofreram um atentado a tiros, por volta das 3h30, mas não
foram atingidas. O homem, de
64 anos, informou que ele e a
sua mulher estavam dormindo,
quando foram surpreendidos
com o vidro da janela do quarto quebrado e disparos de arma
de fogo em direção a cabeceira
da cama, mas não foram atingidos. Ele não soube informar aos
policiais a motivação do atentado. A equipe policial encontrou no local quatro cartuchos
deflagrados de espingarda calibre 12. As vítimas foram orientadas e o caso repassado à Polícia
Civil, que dará continuidade nas
investigações.

Disparos de arma
de fogo

Forças de segurança apreendem 167kg de maconha
Um trabalho integrado entre
forças de segurança pública do Paraná e de Santa Catarina resultou
na apreensão de 167kg de maconha. A droga estava sendo transportada em um Gol, com placas de
Cascavel, que foi abordado, nesta
semana, próximo de Vitorino.
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A equipe da Rocam recebeu uma denúncia, quinta-feira
à noite, sobre pessoas armadas
em uma residência na rua Codorna, bairro Padre Ulrico, em
Francisco Beltrão. Uma equipe
policial foi ao local, onde avistou um homem abrindo a janela e efetuou um disparo de arma
de fogo. Ele saiu correndo com
uma arma nas mãos e efetuou
mais um disparo, quando os policiais revidaram e o homem entrou num matagal. Com o apoio
da Rádio Patrulha, o suspeito foi
localizado, mas a arma não foi
encontrada. Ele alegou que não
estava armado e ao ouvir o disparo saiu correndo. O suspeito foi entregue na Delegacia da
Polícia Civil para as providências
cabíveis ao fato.

Embriaguez ao
volante

Após uma denúncia sobre
embriaguez ao volante, a Polícia Militar realizou patrulhamento, quinta-feira à noite, em
Santa Izabel D’Oeste. Os policiais abordaram uma camionete S10 e constataram que o condutor, de 20 anos, apresentava
sintomas de embriaguez. Ele foi
submetido ao teste de etilômetro, comprovando a embriaguez
ao volante, sendo entregue, juntamente com o veículo, na Delegacia da Polícia Civil de Realeza para as devidas providências.

Apreensão de crack

A Polícia Militar abordou um
Polo, quinta-feira à noite, na rua
Paraná, em Dois Vizinhos. Ao desembarcar do veículo, o condutor
colocou algo na boca e os policiais
constataram que eram duas pedras de crack. O rapaz foi levado
até à sede da 2ª Companhia, onde
passou a pedir água, e um policial verificou que ele estava com
mais uma pedra de crack na boca
e cuspiu no chão. Após a confecção do Boletim de Ocorrência,
o rapaz e a droga foram entregues na Delegacia da Polícia Civil.
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JoGo LIMpo
Coritiba encara o
Botafogo

O elenco coxa-branca viajou
na tarde de sexta-feira (4) para o Rio
de Janeiro, onde a equipe alviverde encara o Botafogo, neste sábado, às 21h, pela segunda rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B.
A delegação alviverde tem 21 atletas relacionados. Além de ainda não
poder contar com o zagueiro Henrique, que deve retomar os treinos na
próxima semana - após passar pelos protocolos de retorno – também
estão fora do jogo contra o Botafogo o atacante Igor Paixão e o volante Jhony, que nos últimos dias testaram positivo para covid-19. O
zagueiro Marcio, piá do Couto, integra a delegação. Já a novidade na
lista que embarcou para a capital
carioca é o meia Gustavo Bochecha,
oficializado na última semana.

São Paulo

O técnico Hernán Crespo não
vai comandar o São Paulo na partida, deste sábado, contra o Atlético-GO, às 19h, no estádio Antônio
Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time será comandado pelo auxiliar-técnico Juan Branda. Crespo
apresentou sintomas de gripe, embora tenha testado negativo para
covid-19 em exame realizado na
manhã de quinta-feira, assim como
todos os atletas, membros da comissão técnica e diretoria. Desta
forma, seguindo protocolo de saúde estabelecido pelo departamento
médico, o treinador ficará afastado
de suas funções preventivamente.
Crespo voltará a passar por exames
de controle no domingo e na segunda-feira. Em caso de novos resultados negativos, estará liberado para
dirigir o time na terça-feira, às 19h,
contra o 4 de Julho, no Morumbi,
pelo duelo de volta da terceira fase
da Copa do Brasil. O São Paulo busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, após empatar sem gols,
com o Fluminense, no Morumbi, na
primeira rodada.
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Hamilton revela problemas e Red
Bull domina treinos em Baku
Getty ImaGes

No segundo treino livre, o
mexicano Sergio Perez, da
Red Bull, foi o mais rápido
com 1min42s115

Estadão Conteúdo
O britânico Lewis Hamilton
revelou ter problemas em sua
Mercedes durante a segunda sessão de treinos livres, na sexta-feira, em Baku, para o GP do Azerbaijão, a ser disputado neste
domingo. O sete vezes campeão
mundial, em comunicação com o
engenheiro, disse não ter potência no carro.
“Faça o que for preciso, mas
não conseguirei ser mais rápido.
Não sei de onde tirar tempo”, disse

Hamilton, apenas o 11º colocado
(1min43s156) na sessão, que teve
domínio da equipe Red Bull. O primeiro foi o mexicano Sergio Perez
(1min42s115), seguido muito de
perto pelo holandês Max Verstappen (1min42s216), primeiro colocado na primeira sessão e atual
líder do Mundial.
A Ferrari veio em seguida com
seus dois carros. O espanhol Carlos Sainz foi o terceiro mais rápido
(1min42s243), à frente do companheiro, o monegasco Charles Le-

clerc (1min42s436).
A boa novidade do treino foi
a presença do espanhol Fernando
Alonso, da Alpine, na sexta colocação (1min42s693), atrás do francês Pierre Gasly (1min42s534), da
AlphaTauri. A Alfa Romeo surgiu
na sétima colocação, com o italiano
Antonio Giovinazzi (1min42s941),
à frente do britânico Lando Norris,
da McLaren (1min43s018).
A nona posição ficou para o
francês Esteban Ocon, da Alpine
(1min43s020), enquanto o déci-

mo lugar foi para o japonês Yuki
Tsunoda (1min43s130), da AlphaTauri. Confirmando o mau dia da
Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas marcou apenas o 16º tempo
(1min44s184).
Os carros voltam para a pista
neste sábado a partir das 6 horas
(horário de Brasília) com o terceiro treino livre.
A classificação está prevista
para começar às 9 horas, mesmo
horário para o início da corrida no
domingo.

Brasil despacha o Japão na Liga das Nações masculina
Estadão Conteúdo
A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou, na sexta-feira, o Japão, por 3 sets a 0,
com parciais de 25/20, 25/16 e
25/20, em duelo válido pela segunda rodada da segunda semana
da Liga das Nações, que está sendo disputada em Rimini, na Itália.
Com este resultado, o Brasil soma quatro vitórias e apenas
uma derrota, sofrida na quinta-fei-

ra, frente à França. Os japoneses
perderam pela segunda vez, após
cinco duelos. O próximo obstáculo será contra a Sérvia, às 10h (de
Brasília) deste sábado.
Após a derrota para os franceses, o Brasil entrou em quadra
com algumas alterações e o sexteto formado por Leal, Wallace, Cachopa, Maurício Souza, Douglas
Souza e Thales.
Sempre com um jogo mui-

to rápido, o Japão iniciou em vantagem, mas o Brasil se recuperou, graças ao bom saque de Leal.
Wallace, com seis pontos, e Douglas Souza, com cinco, foram os
destaques na primeira parcial.
O levantador Cachopa distribuiu
boas bolas pelo meio e teve opções
no ataque para levar o time à vitória no primeiro set.
Bastante acionado, Douglas
Souza correspondeu e foi o gran-

de destaque da seleção brasileira
no segundo set. Com problemas
para superar o bloqueio brasileiro, o Japão cometeu vários erros
e viu a vantagem chegar a 2 a 0
na partida.
No terceiro set, o Japão tentou
de tudo, com o saque de Otsuka e
o bloqueio de Yamauchi, mas foi a
vez de Wallace se destacar e, com
16 pontos, levou o Brasil à vitória
no set e na partida.

santos inicia série caseira

contra o Ceará

Estadão Conteúdo
O Santos faz seu 25°jogo na temporada neste domingo. Até então, conseguiu ganhar duas partidas seguidas apenas duas vezes.
E não foi além disso. Ainda devendo futebol a seu torcedor, a equipe inicia neste sábado, às 21 horas, uma sequência de três partidas
na Vila Belmiro nas quais buscará o tão sonhado embalo e a paz. O
confronto não é dos mais fáceis pelo Brasileirão. Pela frente, o Ceará, algoz na Copa do Brasil de 2020, e contra quem sofreu bastante nos últimos encontros.
Desbancar os cearenses é obrigação após estreia decepcionante no Brasileirão, levando 3 a 0 do Bahia, em Salvador. Fernando Diniz conseguiu amenizar a pressão da torcida sobre o time com os 2
a 0 diante o Cianorte na ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas
sabe que o nível do oponente era bem inferior.
Diante de um time mais ajustado no Nacional é que o Santos
precisa mostrar evolução, após precoces eliminações na primeira
fase do Paulistão e da Libertadores. O Ceará estreia seus titulares
após descanso na vitória contra o Grêmio e será um ótimo teste. O
treinador sabe que precisa vencer e convencer por tranquilidade
para a sequência do ano.
Nas duas últimas visitas à Vila Belmiro, os cearenses somaram
empates com sabor de derrota pelo número de chances criadas e
desperdiçadas. O Santos tem de mostrar que aprendeu a enfrentar o
time de Guto Ferreira, de quem ainda perdeu no Castelão, para não
seguir entre os piores no Brasileirão.

esporte
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Pato Futsal vence o Marechal
pela Série Ouro
Mauricio Moreira

O Pato perdeu muitos gols, mas conseguiu vencer o Marechal

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A equipe do Pato Futsal venceu o Marechal, por
5 a 3, sexta-feira, em casa,
pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Com a vitória, o time pato-branquense segue entre os primeiros
colocados no Estadual, com
16 pontos.
O Pato Futsal teve
uma excelente oportunidade para abrir o placar. André lançou Mazetto, que finalizou de dentro da área e
a bola foi para fora. O técnico Paulo Cardoso promoveu a estreia do pivô Robert. Em cobrança de falta, a
bola foi tocada para Luanzinho, que bateu para a defe-

sa de Índio. O Pato errou na
defesa e Dickson finalizou,
mas Gian Wolverine defendeu. O time pato-branquense chegou com Marquinhos,
que finalizou para fora. O
Marechal procurava explorar os contra-ataques e Dickson obrigou Wolverine a
praticar mais uma defesa.
O adversário errou no ataque e Mazetto lançou André, que chutou forte e a
bola bateu no travessão antes de entrar, 1 a 0. O Pato
seguiu pressionando. Varejão bateu forte e a bola passou rente à trave. O Marechal teve chance de empatar
com Gê, que finalizou para a
defesa de Wolverine.
No segundo tempo, o
Marechal assustou em chu-

te de Neto Veiga, que obrigou Wolverine a praticar
uma excelente defesa. Depois Mazetto chutou e Neto
Veiga salvou com a mão
dentro da área. Além do pênalti, Neto foi expulso. André cobrou e fez 2 a 0. A
equipe de Marechal chegou
com Biro, que bateu para
fora. Dudi finalizou e a bola
tocou na trave. O Pato roubou a bola e Robert chutou
para fora. O Marechal diminuiu com Índio, 2 a 1. O
técnico Paulo Cardoso pediu tempo para orientar os
jogadores do Pato. No retorno, Mazetto lançou para
Diego Belém, que bateu em
cima do goleiro, mas no rebote fez 3 a 1. O Marechal
voltou a diminuir com Dick-

Internacional enfrenta o Fortaleza
A estadia colorada em Salvador chegou
ao fim com um treinamento da equipe na
manhã de sexta-feira (4), no Barradão. Após
vencer o Vitória por 1 a 0, com gol de Thiago Galhardo, e abrir vantagem na Copa do
Brasil, a equipe agora volta as atenções para
o Campeonato Brasileiro.
O próximo desafio do Inter é neste domingo (6), às 16h, contra o Fortaleza, no
Castelão. No primeiro trabalho mirando o
desafio no Ceará, o treinador Miguel Ángel Ramírez comandou atividades técnicas

com os jogadores que não iniciaram a partida contra o Vitória. Já quem começou o jogo
fez exercícios físicos com o preparador Cristóbal Fuentes.
Na tarde de sexta, a delegação viajou
para Fortaleza, dando sequência à viagem
no Nordeste. Neste sábado (5), a equipe treina em solo cearense, encerrando a preparação para a segunda rodada do Brasileirão.
Na outra semana, o Colorado recebe o Vitória para o confronto de volta da Copa do
Brasil. (Assessoria)

palmeiras faz duelo com a Chapecoense
Estadão Conteúdo
Depois de vencer o CRB, quinta-feira à
noite, em Maceió, por 1 a 0, em duelo válido
pela terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo, domingo, às 18h15,
quando recebe a Chapecoense no Allianz
Parque, pela segunda rodada do Brasileirão.
E o técnico Abel Ferreira vai ter problemas
para escalar o time, pois vários jogadores se
desgastaram demais no duelo no Nordeste,
com a perda de até cinco quilos no peso.
Abel explicou a queda de rendimento da
equipe na etapa final. “Dois motivos (para
a diminuição de intensidade). Primeiro porque quando tu entras e substitui o seu colega nessas condições de clima abafado e
relva fofa, tem cinco minutos para se adaptar. Um desgaste que aconteceu da primeira
parte e essas condições, foi isso que aconteceu”, disse o treinador.

“Por incrível que pareça, muitos jogadores perderam mais de cinco quilos. Foi uma
das primeiras coisas que nosso departamento avisou, para tratar muito bem da recuperação da equipe porque o desgaste foi muito grande com esse clima e esse campo. Era
normal que na segunda parte quebrássemos
a intensidade. Foi por isso que baixou um
pouco”, afirmou.
Para Abel, os atletas também se desgastaram por causa dos excessivos erros cometidos. “Esse tipo de jogo é sempre uma oportunidade para a vida de um clube como CRB,
a empolgação de derrotar um grande. Sabíamos que seria difícil, eles não têm nada a
perder. Não entramos muito bem no jogo,
falhamos passes fáceis nos primeiros 20 minutos, o que nos obrigou a correr para trás
e nos ocasionou cansaço no segundo tempo”, destacou.

son. O Pato fez boa jogada
e Marquinhos passou a bola
para Mazetto, que finalizou
para fora. Em seguida, Diego Belém marcou, 4 a 2. O
Marechal foi para o ataque
e Dickson fez mais um, 4 a
3. O Pato roubou a bola, mas
Mazetto bateu para fora. No
Marechal, Biro passou a jogar como goleiro-linha em
busca do empate. O Pato
perdeu dois gols seguidos
com Marquinhos e Mazetto, mas depois Diego Belém
fez 5 a 3, no último lance do
jogo.

2ª rodada
Sábado
Atlético-GO
Santos
Bragantino

x
x
x

São Paulo (19h)
Ceará (21h)
Bahia (21h)

Domingo
Fluminense
América-MG
Fortaleza
Palmeiras
Juventude
Sport

x
x
x
x
x
x

Cuiabá (11h)
Corinthians (16h)
Internacional (16h)
Chapecoense (18h15)
Athletico-PR (18h15)
Atlético-MG (20h30)
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Mais que mil palavras

Há 33 anos, o fotógrafo Jeﬀ Widener fez o registro icônico da retirada do exército após o Massacre
da Praça da Paz Celestial, quando centenas de chineses foram mortos em uma intervenção militar
por se manifestarem a favor da democracia.

MÚSICA

VITRINE

DOMINGO TEM MATINÊ
COM TIREGRITO

JUNHO É O MÊS DO
ORGULHO LGBTQIA+
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| artigo |
Pé na cova
Até a semana passada eu
não tinha ideia do tanto de conhecidos que estão beirando a
morte. Todos estamos, pois atravessamos uma pandemia. Mas,
se o Sars-COV-2 decidisse não
contaminar mais ninguém a partir desse momento, conheço muita gente correndo risco de vida
devido às doenças crônicas que
carregam.
Aquela minha amiga acima
do peso que sempre falou que
gordura não é doença e que devemos deixar os corpos livres de
repente se tornou obesa mórbida. E meu amigo fumante, quando eu poderia imaginar, tem
bronquite asmática. O namorado da minha prima, que acha lindo comer a gordura do churrasco
todo santo domingo e diz que atividade física é besteira, para minha surpresa, é hipertenso grau
3. E a minha vizinha, que é uma
formiga, de tanto comer doce e
carboidrato ficou diabética. Adivinha quando? Na semana passada, claro, quando iniciou a vacinação para quem tem doença
crônica.
Não há surpresa, uma vez que
já assistimos profissionais da saúde que não trabalham com saúde
sendo vacinados, assim como fa-

mílias inteiras de políticos.
Em meio a uma pandemia,
com quase 500 mil mortos, parece que o brasileiro não aprendeu nada sobre essa empatia que
todo mundo tanto prega nas redes sociais, mas que só vale mesmo no textão do Facebook.
Cada um acha que merece ser vacinado primeiro por um
motivo: porque é contra Bolsonaro; porque apoia o Bolsonaro;
porque está cumprindo as regras
e se resguardando; porque precisa sair pra trabalhar…
O fato é que, tirando quem
tem a possibilidade de home office, todo mundo está na zona de
risco. Tem quem se arrisque mais,
claro, mas todos merecemos ser
vacinados o quanto antes. Quem
fura a fila tira a oportunidade do
outro.
O jeitinho brasileiro se mostra presente mais do que nunca,
e daí a gente sabe de onde vem,
como se alicerça e onde se ampara as políticas de interesse próprio. Porque, sim, esperar na fila
ou furar a fila também são atos
políticos de vias opostas.
| Mariana Salles |

A lap
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONFRADES E CONFREIRAS DA ALAP
REFORMA E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
A Presidente da Academia de Letras e Artes de Pato Branco (ALAP), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, previstas no Art. 16 do Estatuto, CONVOCA os membros desta Academia, com direito a voto, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL a ser realizada no dia 25 de junho de 2021, às 18h30min, em primeira convocação, e
às 18h45min em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
Reforma e alteração do Estatuto da Academia de Letras e Artes de Pato Branco (ALAP).
Em virtude da pandemia, a Assembleia será realizada no formato on-line, através da plataforma “Meet”, e o link de
acesso será disponibilizado aos membros da Academia de Letras e Artes de Pato Branco (ALAP), através de e-mail,
no dia 25 de junho de 2021.
Para mais informações, entrar em contato com a ALAP através do e-mail: alap.pb.pr@gmail.com.
JUREMA EDY PEREIRA
PRESIDENTE
ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE PATO BRANCO (ALAP)

Contato: neribocchese@bol.com.br
Pato Branco - Pr | CEP 85.505-183
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| momento espírita |
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ

Dias de calor
Que são esses dias? Quando
imaginaríamos que o estabelecimento inicial de quinze dias de isolamento se prolongaria de tal forma,
engolindo meses?
Quando pensaríamos que a pandemia fosse tão terrível, tão ameaçadora, retirando do nosso lado os nossos amores, de forma repentina.
Quando poderíamos imaginar
que tantos morreriam, que faltariam
leitos hospitalares, que não haveria
equipamentos suficientes para a todos atender.
Ouvimos falar de epidemias e
pandemias do passado.
Da peste negra, no Século XIV,
que levou cem milhões de vida.
Dos relatos históricos consta que
pessoas de posse saíram das cidades,
rumo a suas propriedades isoladas,
nos campos, longe dos doentes.
As famílias deixaram de se reunir à beira daqueles que estavam
doentes.
Reuniões para funerais foram
abandonadas. Os que tratavam dos
contaminados adotaram roupas feitas de couro, para impedir que as secreções penetrassem no tecido.
Os médicos se serviam de uma
máscara em forma de bico de pássaro, preenchido com ervas aromáticas.
No Século XX, por quase dois
anos, a pandemia do vírus Influenza
infectou cerca de um quarto da população mundial da época.
Foi a gripe espanhola, cujo número de mortos calcula-se tenha
chegado aos cinquenta milhões.
Mas nós, vivendo o Século XXI,
com melhores condições de higiene
e saúde, jamais pensamos que uma
nova pandemia poderia nos atingir.
Dizemos que ninguém nos preveniu que algo assim poderia vir a
acontecer.
No entanto, há muito tempo,
um homem que andou pelas terras
da Galileia e da Judeia asseverou:
Ouvireis falar de guerras e de ru-

mores de guerras. E haverá fomes,
e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o
princípio das dores.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos
outros, e uns aos outros se aborrecerão. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
São esses tempos que vivemos.
Tempos de peste, de fome. Tempos
de dor. Tempos de provação.
No entanto, Ele também nos afirmou que não nos deixaria órfãos.
Portanto, Ele está conosco.
Nada está à matroca, sem eira nem
beira.
Há um plano maior em execução e somente esperamos, conforme escreveu o cubano Alexis Valdés que:
... quando a tempestade passar, as
estradas se amansarem, e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo;
Com o coração choroso e o destino abençoado, nos sintamos bem-aventurados só por estarmos vivos.
E aí nós lembremos de tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprendamos tudo o que não aprendemos.
Não tenhamos mais inveja pois
todos sofreram. Não tenhamos mais
o coração endurecido. Sejamos todos mais compassivos.
Sejamos mais generosos e muito mais comprometidos.
Entendamos o quão frágeis somos, e o que significa estarmos vivos!
Vamos sentir empatia por quem
está e por quem se foi.
Tudo seja milagre! Tudo seja um
legado.
E a vida que ganhamos seja
respeitada!
Quando a tempestade passar,
permita Deus que estejamos melhores, como Ele nos sonhou.
| Redação do Momento Espírita |
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Sua cadeira preferida
quebrou? Aposte em
manutenção
Fotos: Arquivo

| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Cadeiras de escritório são caras,
não é mesmo? Ainda mais aquela cadeira dos sonhos, perfeita, ergonômica,
daquelas que a gente não quer levantar
nunca mais. Por isso, quando as cadeiras têm qualquer tipo de defeito, a gente
fica triste, achando que perdeu o investimento. Mas não é bem assim.
A maioria dos problemas que as cadeiras apresentam tem conserto. Isso
mesmo! Em Pato Branco, a Mobiliar oferece manutenção para diversos tipos de
problemas.
Conforme Jair Teixeira, proprietário da Mobiliar, os defeitos mais comuns
são nas rodinhas, que acabam retendo
muita sujeira; no pistão que regula a altura; e nos braços. E tudo isso é simples
de arrumar.
No entanto, antes que a cadeira precise de manutenção, Jair dá algumas dicas de conservação. Confira:
1- Siga sempre as instruções do fabricante, como montagem, manuseio,
limpeza e armazenamento. Eles fizeram
o produto, são os mais indicados para
ensinar boas práticas de utilização.

2- Evite deixar a cadeira no sol para
que o estofamento não desbote ou que
suas propriedades sejam prejudicadas.
3- Mantenha longe da cadeira objetos cortantes, como estiletes, tesouras e
facas. Afinal, acidentes acontecem, e a
gente não quer que aconteça com a nossa cadeira, não é mesmo?
4- Nunca utilize secador de roupa ou
ferro de passar na sua cadeira. Isso pode
acabar em prejuízo.
5 - Faça a limpeza correta de acordo com seu material de fabricação. A
maneira de limpar a tela é diferente do
modo como limpamos couro ou tecidos. E não esqueça de limpar as rodinhas, tirando tudo o que fica preso
nelas.
Se você ainda tem dúvidas de como
cuidar da sua cadeira, assista ao video
no qual Jair explica melhor sobre os
processos. Ele está disponível em www.
diariodosudoeste.com.br e em todas as
nossas redes sociais.
E, no caso de sua cadeira preferida necessitar de manutenção, procure a
Mobiliar!
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Por que junho é o mês do Orgulho LGBTQIA+?
| Aline Vezoli |
redacao@diariodosudoeste.com.br

O mês de junho é marcado internacionalmente como o mês de celebração
e luta para a comunidade LGBTQIA+ e
traz uma das datas mais importantes do
movimento: o Dia Internacional do Orgulho LGBT, em 28 de junho. Entanto,
são poucos os que sabem o motivo do
mês ter marcado o movimento ou como
tudo começou.
O que deu o ponta pé inicial e foi um
fator crucial para que o mês ficasse definido como o mês de orgulho para essa
comunidade foram as manifestações que
aconteceram em 1969, nos Estados Unidos. De acordo com pesquisadores, foi
em 28 de junho de 1969 que aconteceu a Rebelião de Stonewall, marcada
por protestos de gays, transexuais e drag
queens contra uma ação violenta da polícia de Nova York, que queria fechar um
bar que reunia a comunidade.
Tudo começou em um local chamado Stonewall Inn, em Manhattan e foi
considerada um dos eventos mais importantes que levou ao movimento moderno da libertação desses grupos e a
luta pelos seus direitos.
A tensão entre a polícia e os gays

que moravam nesse local geraram protestos por várias noites consecutivas e organização de grupos ativistas, que concentraram todas as suas forças para que
pudessem frequentar estabelecimentos
voltados a esses públicos sem medo de
represálias.
Após esses protestos, várias organizações foram fundadas para garantir
os direitos de homossexuais em todo o
mundo. No ano seguinte, em 1970, começaram as primeiras paradas do orgulho gay em Nova York, Los Angeles, São
Francisco e Chicago, como comemoração ao aniversário desses protestos.
Atualmente, as paradas LGBTQIA+
são realizadas anualmente em diversas
cidades do mundo como forma de comemorar as conquistas da comunidade
e reivindicar seus direitos. Em São Paulo,
por exemplo, a parada do orgulho LGBTQIA+ já foi nomeada a maior do mundo pelo Guinness World Records.
Para eles, a celebração é uma oportunidade de protestar pacificamente e
aumentar a conscientização sobre os
problemas e preconceitos que enfrentam. O movimento de libertação e ativismo é necessário para que essas pessoas mantenham os direitos conquistados,
lembrando ao mundo que o respeito, a

Arquivo

inclusão e a igualdade de direitos é a única forma de conseguir um mundo melhor e mais justo.

Parada 2021

Com vários eventos sendo realizados
em todo o mundo durante o mês para
reconhecer a influência que essas pessoas tiveram ao longo da história, pelo
segundo ano consecutivo, a Parada do
Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo será
realizada virtualmente, no domingo (6),
devido a pandemia da covid-19. A transmissão será feita a partir das 14h, em canais do YouTube. O tema do ano será
“HIV/AIDS: Ame+, cuide+ e viva+.
O evento é organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São
Paulo (Apolgbt), com duração de oito
horas e contará com a apresentação de
artistas. Durante a tarde, haverá convidados soropositivos debatendo sobre o
HIV e contando sobre como é conviver
com o vírus, além de abordar a prevenção, tratamentos e conscientização.
Também participarão do evento os
médicos infectologistas Vinicius Borges
e Rico Vasconselos, abordando o tema,
para informar e conscientizar o público de que esse não é um vírus que afeta apenas algumas pessoas ou determinados grupos.

Cenário

O cenário será montado para lembrar o palco do evento físico, em um estúdio que imita um trio elétrico andando
pela Avenida Paulista. Fih e Edu, do canal Diva Depressão, estarão encarregados de receber as atrações musicais para
entrevistas e shows. Na ocasião, drag
queens irão contar a história do movimento e outras curiosidades.
O evento realizado no ano passado

também foi 100% virtual devido a pandemia da covid-19 e alcançou mais de
10 milhões de visualizações. Esse ano, o
público interessado poderá acompanhar
através dos canais YouTube Brasil, Dia
Estúdio, ParadaSP, entre outros.

Confira outras
programações que
marcam o mês do Orgulho
LGBTQIA+:

1 a 30 de junho:
Mostra LGBTQIA+
O Canal Brasil exibirá filmes brasileiros com a temática durante o mês, de
terça a quinta-feira, sempre às 0h30.
14 de junho: LGBT Fobia
O episódio do Quebrando o Tabu
será exibido pelo canal GNT, mostrando os preconceitos vividos por pessoas
da comunidade.
25 de junho: Globo Repórter
A edição contará histórias de pessoas preconceituosas que conseguiram
mudar o comportamento, além de pessoas LGBTQIA+ que enfrentam preconceitos.
4 a 6 de junho:
Imersão para startups LGBT
O Techstars Startup Weekend LGBTQIA+ online busca auxiliar startups ou
ideias com temática dirigidas por pessoas da comunidade. Os participantes
aprenderão a criar e lançar um negócio.
9 de junho:
Painel sobre história LGBTQIA+
O evento Cultivando Culturas acontecerá a partir das 15h, é direcionada
para quem deseja saber mais sobre como
cultivar a história LGBTQIA+ brasileira.
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Tem matinê neste domingo
Pra quem não consegue ficar longe de um bailinho,
Tiregrito faz live para animar a tarde dominical
| Mariana Salles com assessoria |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Pessoal que está sentindo falta de um
baile, mas não tem coragem de participar
de evento teste, já pode comemorar. Depois do tradicional churrasco de domingo com a família, a banda Tiregrito vai
fazer a festa, tudo de casa, em segurança.
Pela segunda vez durante o período da
pandemia, a banda se apresenta em formato de live, a partir das 13h, com show
transmitido gratuitamente pelo seu canal
no Youtube.
“A gente sente muita saudade de reencontrar os amigos, de ver o público no
show, mas infelizmente a pandemia ainda não acabou e os shows estão com este
novo formato”, fala o vocalista Rafael Henrique Barzotto. “Tivemos a ideia de fazer a
transmissão no domingo de meio dia que é
uma hora boa, onde as famílias estão reunidas. E com certeza o nosso público não
vai precisar se aglomerar para assistir um
bom espetáculo”, completa.
Aliás, a Tiregrito é mesmo uma ótima
atração para toda a família, desde os que
gostam de rock até os tradicionalistas. A
mistura de gêneros surpreende pelo resultado super animado do repertório, marca
registrada do quinteto.

Novidades

Para quem já cansou de assistir a live
de abril passado para matar a saudade da
Tiregrito, a banda ressalta que o repertório foi totalmente remodelado. “Claro que
a gente vai tocar música própria, vai ter
muito Tiregrito. Mas também teremos novos covers de outras bandas. Preparamos
uma surpresa bem legal, principalmente
para quem acompanha as bandas antigas
de Francisco Beltrão”, antecipa Marco Antonio Tesser Pereira, guitarrista.
As músicas novas, que a banda gravou
em Curitiba no ano passado, também estarão presentes na apresentação. De acordo com Jean Paludo, baterista, esta vai ser
a primeira vez que a banda vai tocá-las ao
vivo. “O processo de gravação, em Curitiba, foi muito legal. Mas pela impossibilidade dos shows, nós nunca tivemos a oportunidade de tocar essas três músicas novas
para o público. Então, vai ser uma experiência muito boa, tanto para a gente quanto
para quem gosta da banda”, disse.

Setor prejudicado

O setor de eventos é um dos mais prejudicados desde o início da pandemia, e
os músicos estão incluídos nesse nicho,
sem poder firmar uma agenda de shows

ou se apresentar presencialmente como
antes. Por isso, para viabilizar essa live,
a Tiregrito conta com patrocínio e apoio
de empresas brasileiras, do Paraná e da
região Sudoeste. Quem estiver assistindo
também poderá contribuir em dinheiro
durante a transmissão.
“A apresentação é gratuita para o público, mas tem custo pra banda. As medidas de segurança e recomendação de distanciamento social para conter o avanço
da covid-19 acabou com o mercado da
música ao vivo. Estamos há mais de um
ano e meio sem fazer um show presencial.
E, como qualquer empresa, temos custos e
obrigações. Então, a live é uma forma de
a gente manter a banda ativa”, acrescenta Vinícius Urbano, acordeonista do grupo.
Mas não é só com os seus recursos que
os integrantes se preocupam. “Na última
live, fizemos uma campanha para ajudar
as famílias que mais precisavam naquele
início do isolamento social. Arrecadamos
mais de mil litros de leite, 64 cestas básicas
e 22 kits de higiene, que beneficiaram muitas pessoas na época”, comenta o baixista,

Rodrigo André Tartari.
Essa primeira apresentação foi no dia
17 de abril do ano passado e registrou números expressivos. Foram mais de 1.800
pessoas acompanhando simultaneamente
o show, que ficou disponível para ser assistido posteriormente. Hoje, mais de um
ano depois, o vídeo tem mais de 18.000
visualizações.
A segunda live da Tiregrito tem como
patrocinadores master a Brahma Duplo
Malte e o Sicredi. A carne - afinal de contas é domingo de meio dia - fica por conta do Brahzan. E a internet para transmitir o show será garantida pela Ampernet. A
mecânica Pedro Ribeiro e o Secil Cimentos
também patrocinam a gurizada. E como
apoio, temos o Jornal de Beltrão, Diário do
Sudoeste, Cesul, e Barbearia Dois Irmãos.

Serviço

Live Tiregrito – Rock e brasa
Domingo, 6 de junho, às 13h.
Transmissão pelo canal da banda no
YouTube (youtube.com/tiregritooficial)
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Como fugir do tédio?
parte 3
| Mariana Salles |
mariana@diariodosudoeste.com.br

Depois de 15 dias aproveitando as indicações de filmes,
séries, músicas, jogos e livros dos
alunos do 7º ano do Colégio Estadual de Pato Branco (Premen)
sob a supervisão da professora Taíze Giacomini, chegamos à
terceira e última parte dos títulos
preferidos dos estudantes.
De forma surpreendente,
eles mostraram que os adoles-

centes não estão alienadas às
causas, oferecendo várias dicas
cheias de propósito, conhecimento e informação.
É claro que, muito normal
para esta idade, os jovens estão
ligadíssimos nas novidades. Mas
isso não quer dizer que os clássicos não façam sucesso entre
eles, que conseguiram ampliar
seus repertórios mesmo durante a pandemia.
Confira as indicações dessa
semana:

FILME “VINGADORES: ULTIMATO”
DIRETORES: JOE RUSSO E ANTHONY RUSSO
LANÇAMENTO: 2019
O filme é uma continuação de “Vingadores: Guerra Infinita”. Alguns super-heróis,
após perderem o confronto contra Thanos, causaram o apagão de metade do
universo. No início da narrativa, estavam tentando lidar com essa perda e depois
decidiram ir atrás de Thanos. Mas, o vilão havia destruído as joias que eles precisavam recuperar para reestabelecer a luz no universo. Finalmente matam-no. Após
5 anos, Scott Lang volta do reino quântico e dá a ideia de voltarem no tempo para
recuperarem essas joias.
Enfim, os super-heróis conseguem as joias, fazem os que morreram voltar, mas
tudo estava bom demais para ser verdade... O Thanos do passado vem para o
futuro, destrói a base dos vingadores, mas ninguém morre. No final dessa batalha,
alguém se sacrifica para destruir o exército de Thanos.
Eu recomendo o filme pelo simples fato de ele ser muito bom!
INDICADO POR: NOAH BUONO ARAUJO DE LIMA

SÉRIE “ONE PUNCH-MAN”
AUTOR: SHINGO NATSUME
LANÇAMENTO: 2009
É a história de um herói por diversão. Ele é o herói mais forte do mundo, mas não é
reconhecido por isso. Entra para o time de heróis, mas seu discípulo consegue chegar no nível S na primeira tentativa, enquanto ele consegue apenas chegar no nível
C. Por isso, tenta achar vilões para subir de nível, mas, para sua sorte, existem vários
vilões querendo acabar com a sua raça. Sempre destrói os inimigos, então, quando
avança para nível B, alguns heróis do mesmo nível tentam fazê-lo voltar para baixo.
Mas isso não o derruba, ele não dá importância e segue em frente, derrotando
vários vilões e criando novos amigos.
INDICADO POR: PEDRO H. MATTEI

FILME “GODZILLA VS KONG”
DIRETOR: ADAM VINGARD
LANÇAMENTO: 2021
No filme, Kong está tentando encontrar seu verdadeiro lar. No caminho, encontra Godzilla e acontece uma luta entre os dois
monstros gigantes.
Indico porque gostei de assistir.
INDICADO POR: MATHEUS DE SIQUEIRA

JOGO “FORTNITE”
CRIADOR: DERRAN SUGG
LANÇAMENTO: 2017
É um jogo de battle royale, mas não
só de tiro, também é de criação. No
modo criativo, teve muitos eventos,
como o do Travis Scott, um músico
muito bom; e a festa Royale, um modo
de diversão sem armas e sem guerras.
No jogo, há muitas skins, símbolos de
poder extremamente desejados pelos
jogadores. Esse jogo pode ser acessado
em múltiplas plataformas (PC, console,
Nintendo) e está traduzido em diversas
línguas, o que o torna acessível em
diversos países.
INDICADO POR: SAMUEL BRAYAN
DOS SANTOS
SÉRIE “NARUTO”
PRODUTOR: MASASHI KISHIMOTO
LANÇAMENTO:1999
Naruto Uzumaki é um menino da Vila
da Folha que sonha em ser hokage (o
líder da vila). Para tanto, passará por
várias provas junto com Sasuke Uchiha,
Sakura Haruno e Kakashi Hatara,
seu sensei. Após tornar-se um ninja,
descobre que tem um demônio raposa
selado dentro de si. Naruto sempre foi
rejeitado por todos da vila, justamente porque só conseguiam ver esse
demônio.
Naruto perdeu seus pais quando ainda
era um bebê. Ele não sabe o nome
do seu pai nem de sua mãe, mas um
dia descobre que seu pai foi o quarto
hokage. E o resto vocês só vão saber se
assistirem!
Eu gostei muito desse mangá por ser
animado, triste e agitado ao mesmo
tempo. A saga de Naruto possui “Naruto”, “Naruto Shippuden” e “Boruto”.
INDICADO POR: EDUARDA DA SILVA
WATERKEMPER
FILME “O MILAGRE DA CELA 7”
DIRETOR: MEHMET ADA ŐZTEKIN
LANÇAMENTO: 2019
Um pai com problemas psicológicos
é acusado e preso injustamente pelo
assassinato de uma criança. Ele foi
preso, torturado e condenado à pena
de morte. No decorrer da história, faz
amigos que o ajudam a rever sua filha,
mesmo dentro da prisão.
É um filme que nos ensina a não julgarmos um livro pela capa, pois um pai com
problemas pode cuidar melhor dos filhos
do que uma pessoa em sã consciência.
INDICADO POR: EDUARDO GABRIEL
PETACHINSKI
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A imagem que vale mais que mil palavras
| Paulo Argollo |

O que leva alguém a arriscar a própria
vida? Princípios, crenças, posicionamento
político... essas coisas valem mais que uma
vida? Uma questão complicada, né? Porque
muitas vezes um princípio, uma crença, um
posicionamento político representa o bem
de muitas pessoas, de todo um país. Até dá
pra dizer que seria o cúmulo do altruísmo
dar a vida por uma causa.
Pois o dia 5 de junho de 1989 representa exatamente esse tipo de atitude. Mesmo que os fatos que envolvem este evento
sejam ainda hoje muito nebulosos e não se
possa ter certeza de nada, dá para, pelo menos, se inspirar com este episódio que ficou
marcado na história.
Nos dias 3 e 4 de junho de 1989, a capital da China, que vivia uma ferrenha ditadura, foi palco de um massacre. Milhares
de pessoas, estudantes em sua maioria, protestavam em uma manifestação pacífica no
centro de Pequim quando o exército interveio. O evento ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial.
Os números do massacre nunca foram
revelados pelo governo Chinês, mas estima-se que entre 400 e 1.200 pessoas foram
mortas, além de milhares feridas, durante
a intervenção militar que durou dois dias e
conteve o protesto.
Os manifestantes protestavam contra a
ditadura que oprimia e censurava a imprensa e manifestações culturais, limitava a liberdade dos cidadãos e tornava a desigualdade
social alarmante, com muita gente passando
fome. Em resumo, as pessoas clamavam por
democracia. Só pra deixar claro, democracia
é o oposto de intervenção militar, tá bom?
Pois bem. O protesto foi totalmente contido no dia 4 de junho ao anoitecer. No dia
seguinte, dia 5 de junho, o exército começou
a se retirar do local. Uma fileira com pouco
mais de uma dezena de canhões de guerra passava por uma das avenidas que margeava a Praça da Paz Celestial quando um
homem com duas sacolas de supermercado,
uma em cada mão, vestindo uma calça preta e uma camisa branca, atravessava a avenida. Quando viu os tanques, ele parou no
meio da via e se colocou bem na frente do
primeiro tanque da fila. Por quase 20 segundos o tempo parece ter parado: o homem de
frente para o tanque e o tanque parado de
frente para o homem. Passados os aproximadamente 20 segundos, o tanque faz uma
manobra para a direita para desviar do homem, que rapidamente dá alguns passos
para o lado e se coloca na frente do tanque
mais uma vez. Por sua vez, o tanque desligou o motor e ficaram ali, homem e tanque,
de frente um para o outro. Logo a cena começou a chamar a atenção.
Parece que a ação demorou, mas foi
coisa de poucos minutos. A sorte é que, em
um hotel que ficava de frente para a tal avenida, algumas pessoas viram tudo acontecer, se deram conta da importância daquilo e registraram.
Os fotógrafos Stuart Franklin e Charlie
Cole estavam no quinto andar do hotel e se
apressaram em fotografar a cena. Eles sabiam
que seria quase impossível sair da China com
aquelas fotos. Franklin correu pelo hotel e
encontrou um estudante francês que estava
prestes a voltar para a casa. Ele fez com o que
o rapaz escondesse o rolo de filmes numa caixa de chá e o instruiu a enviar o filme para
seu jornal na Inglaterra. Já o norte americano Charlie Cole substituiu o rolo com a foto
da avenida em sua câmera por um outro rolo

sem fotos, e escondeu o rolo com a foto na
caixa acoplada do vaso sanitário do banheiro
de seu quarto de hotel.
Depois de todo o ocorrido nos últimos
dias, os militares chineses estavam vasculhando os quartos de todos os jornalistas estrangeiros para evitar ao máximo que aquele massacre fosse noticiado mundo afora.
Por sorte, Cole conseguiu que seu filme não
fosse encontrado e sua foto foi publicada
dias depois na revista Newsweek.
Outro fotógrafo que estava no hotel era
Jeff Widener, também norte-americano. Ele
trabalhava para a Associated Press na época e estava num quarto a poucos andares
acima de Franklin e Cole. Ele estava doente naquele dia, havia sido ferido no dia anterior, quando estava fotografando o confronto dos manifestantes com o exército, além de
estar gripado. Mas também viu a cena do rapaz na frente do tanque e fotografou. Sua
foto é a mais famosa e mais difundida deste
acontecimento.
A cena ficou conhecida mundo afora
como O Rebelde Desconhecido. Isso porque, após os poucos minutos que ficou na
frente dos tanques, impedindo sua passagem, ele foi retirado de lá por duas pessoas
que não estavam fardadas, importante dizer.
Os três saíram do meio da rua caminhando, o rapaz desconhecido no meio e os outros dois segurando seus braços, um de cada
lado, chegaram até a calçada e se misturaram no meio da multidão e desapareceram.
Até hoje a identidade do rapaz com as sacolinhas de supermercado na mãos é desconhecida. Teorias existem aos montes: que
ele está vivo e também que ele foi morto, o
que é o mais provável. A teoria mais convincente diz que os dois rapazes que o acompanharam para longe dos canhões eram agentes do governo e que o rapaz foi preso e
executado. O governo chinês nega até hoje,
mas é o que acontecia com muita gente. Aliás, é o que acontecia com muita gente na
maioria das ditaduras mundo afora. Se você
duvida, é só perguntar pro jornalista Marcelo Rubens Paiva o que os militares brasileiros
diziam sobre o paradeiro do pai dele.
No último fim de semana presenciamos uma manifestação incrível Brasil afora,
protestando contra o descaso e irresponsabilidade do governo federal frente ao número assustador e crescente de mortos no
país pela covid-19. Uma manifestação legítima e responsável na maior parte das cidades, dada a situação. Por isso faço questão
de resgatar a lembrança deste impactante 5
de junho de 1989. Para honrar a muito provável morte de um homem que, literalmente, enfrentou quem tirava o direito dele e de
todo o seu país de viver livre e decentemente. Que este ideal e coragem de lutar nos inspire para que a gente não precise repetir cenas que já vivemos aqui mesmo, de militares
massacrando, prendendo e executando estudantes. Nos inspire a lutar para ter no poder um governo verdadeiramente democrático e responsável, que valorize a vida.

HOJE EU RECOMENDO
Filme: Os 7 de Chicago
Direção: Aaron Sorkin
Ano de lançamento: 2020
Filme excelente sobre o julgamento de
7 pacifistas que teriam organizado uma
manifestação contra a guerra do Vietnã que
acabou em confronto com a polícia. Baseado
em fatos reais e um filmaço imperdível.
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Aluga-se Apartamento no Residencial Ágape II na área central
de Pato Branco!! Com 98.10 m²
de área total: 1 Suíte, 1 Demi suíte Sala, Cozinha com churrasqueira Banheiro social, Área de serviço
2 elevadores 1 vaga de Garagem
Ótimo acabamento, (laminado e
porcelanato) Área de lazer completa Salão de festas. Playground
com campo de futebol. Fica situado ao lado da Prefeitura Municipal, próximo de mercado, hospital e uma quadra da praça central
e igreja Matriz. Valor: 1.250,00+
condomínio (170,00). Maiores informações: Mariely Corretora de
Imóveis e Realize Correspondente Caixa, Creci 32792. Contato: (46) 99105-8064. Endereço: Av Tupy, 3204 - Baixada, Em
frente ao Patão Supermercado.
--------------------Apartamento Locação Edifício San
Marino Rua Barão do Rio Branco
Centro. 01 suíte, 02 dormitórios,
sala, cozinha, Wc social, lavanderia, 02 sacadas 02 vagas de garagem por apartamento, Medidor
de Água e Gás individual, sacada com churrasqueira e ponto de
gás, plataforma de elevação para
portadores necessidades especiais, salão de festas com playground, água quente em todos
os ambientes, ponto de ar condicionado em três ambientes. Creci
J-4.201.Tratar fone: 046 30251911
ou
99101-1743(Whatsapp)
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--------------------Aluga-se Apto Edifício Porto Seguro com 03 suítes, sacadas, sala
com dois ambientes, cozinha, área
de serviço, garagem para 02 veículos. www.joaresbrasil.com.br Creci f 12.632. Fone (46) 999720112
--------------------Aluga-se apartamento
403 B
no Edifício Solimar. Contendo
95 m2 com 2 quartos , 2 banheiros , sala para 2 ambientes , cozinha , área de serviço, sacada ,
1 vaga de garagem. Localizado
na rua tapejara, n 520. Aluguel
R$ 780,00. Condomínio
R$
200,00. Telefone para contato
(46)3224-7127 das 13:30 as 15:30
ou (45) 99133-6252 WhatsApp
--------------------Aluga-se apartamento semi mobiliado (cozinha, área de serviço e banheiros no Centro da cidade de Pato Branco/PR, Rua
Itabira nº 1115, com 01 suíte e 03 quartos e garagem. Valor
R$ 1.600,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Aluga-se apartamento semi mobiliado (cozinha, área de serviço e
banheiros) no Centro da cidade de
Pato Branco/PR, Ed. Residencial
Montebello, Rua Iguaçu nº 281,
com 01 suíte e 01 quarto, sacada com churrasqueira, e garagem.
Valor R$ 1.700,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Aluga-se apartamento 140,00 m²
no Centro da cidade de Pato Branco-Pr, ao lado da Policlínica. Cozinha, sala, suíte, 02 quartos, banheiro social, área de serviço e

garagem. Cortinas e persianas,
compridas em todo o apartamento. Cozinha e suíte mobiliada. Valor R$ 1.400,00. Condomínio aproximado R$ 260,00. Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Habitar Aluga: Apartamentos para
locação no Bairro Cristo Rei. Com
02 quartos, 01 banheiro e 01 vaga
de garagem. Aluguel: R$ 900,00 +
taxa. Código: 608. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamentos para
locação no bairro Bortot Edifício
Âmbar. 02 quartos; Sala com sacada; Cozinha; 01 vaga de garagem
individual. Aluguel: R$ 1.000,00 +
taxa Código: 467. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Habitar Aluga: Apartamento para
Locação no Centro Edifício Parzianello. 03 quartos; 01 banheiro;
01 vaga de garagem. Aluguel: R$
900,00 + taxa Código: 480. Acesse www.habitar.imb.br ou entre em
contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Apartamento - 203 – Localizado na Rua Itabira, Nº 1789,
Centro. Composto de 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.
Aluguel R$ 900,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com

site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Dona Hilda - Localizada na Rua Paraná N°564 Centro (em frente ao Restaurante
Proteína). Apartamento 204 - semi-mobiliado, composto de 01
suíte + 01 quarto, sala, cozinha
mobiliada, área de serviço, banheiro social, sacada com churrasqueira e uma vaga de garagem. Prédio com elevador. Valor
de R$ 1.500,00 + condomínio.
Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis
– Aluga Residencial Moradas
de São Francisco, Torre 04 Localizado na Rua Itabira Nº 110
- Jardim Primavera - (próximo ao
DETRAN). Apartamento - 703 Moradas de São Francisco Torre- 04,
composto de 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço sacada com
churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 1.300,00 + cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Apartamento Belluno II - Localizado na Rua Itabira N°1778. Apartamento composto por 02 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, banheiro social e garagem. Valor de
r$ 1.000,00 + condomínio. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com

site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Residencial Jardim Europa Localizado na Rua Aimoré Nº 55
La Salle. Apartamento - 103 Bloco - 01 composto de 01 suíte +
02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço separada, sacada e garagem. Aluguel R$ 900,00 + cond. Fones:
46-3225-1769/
3225-4576
ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis –
Aluga Residencial Dona Amabile - Localizado na Rua José
Fraron Nº 155 Bairro Fraron- (próximo a Policia Rodoviária Federal). Apartamento - 15 composto de 02 quarto, sala com rack,
cozinha com pia, banheiro social, sacada e garagem. Aluguel
R$ 1.000,00 + 140,00 cond. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Apartamento Efraim - Localizado na Rua Av. Brasil (próximo
a Policlínica) no Centro. Apartamentos em prédio novo 1°locação, compostos por 02 e 03
quartos, sala, cozinha, área de
serviço, banheiro social, sacada
com churrasqueira e garagem.
Valor a partir de R$ 1.200,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576 ou
46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
---------------------

Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Ed. Araucária - Localizado na
Rua Aimoré esquina com Jaciretã.
Composto por 01 quarto, sala, cozinha mobiliada, área de serviço,
banheiro social e 01 vaga de garagem. Valor de R$ 800,00 + condomínio. Fones: 46-3225-1769/ 32254576 ou 46 - 98409-4084 Whats,
email: arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 502 B, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,75 m²,
sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01
bwc social, 01 área de serviço, 01
suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga apartamentos
Stúdios.
Localizado na Rua Itacolomi n° 830, esquina com a Rua Caramuru,
centro, área Privativa de 37,00
m², sendo 01 cozinha planejada, 01 bwc. Valor da locação R$
1.100,00. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Apartamento 702 A, localizado na Rua
caramuru n° 370, centro, Ed Monna Lisa, área privativa de 60,25 m²,
sendo 01 cozinha, 01 sala de tv, 01
bwc social, 01 área de serviço, 01
suíte, 01 quarto, 01 vaga de garagem. Valor da locação R$ 1.100,00
+ taxas. Consulte-nos no site: ht-
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tps://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858

Quem compara, compra! 2 banheiros, 3 quartos, sala com varanda com churrasqueira e pia,
uma garagem, aquecimento a
gás, no Centro. Para morar ou
para investir (já locado). Edif. Tamoio primeiro andar R$ 2.539 o M²
tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Quem compara, compra! Custo para mobiliar padrão luxo R$
280 mil. Suíte mais dois quartos,
banheiro social, 2 garagens privativas e individuais no Centro,
Apartamento de Face Oeste, Leste e Sul. Elevador, salão de festas,
tudo isso por R$ 715.000,00. tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
--------------------Ed. Luiza 113 m², 2 quartos revitalizado, com garagem. Valor: R$
299.000,00. Tratar: Tel. 9 8404 0568
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/9 8404 0572. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo apartamento ótimo para casal ou estudante com 60 m2, próximo ao Teatro Municipal, no centro. Não possui garagem. Valor a
negociar. Tratar no 46 991013174.
--------------------Vendo apartamento no Edifício
Ana, localizado na Rua Aimoré
esquina com Itabira. Com 3 dormitórios, sendo uma suíte completa mobiliada, banheiro com
balcão, box em vidro temperado e grande banheira de hidromassagem. Mais dois dormitórios menores, e um banheiro
social com balcão. Sala ampla
com lareira, duas amplas sacadas sendo uma com churrasqueira e mobiliada. Cozinha e
área de serviço também montadas com mobília, 2 vagas de
garagem separadas, e depósito. Tratar (46) 9 9132-6238
--------------------Ederson Imóveis vende apartamento novo com 01 suíte +
02 quartos, sala 02 ambientes
com espaço gourmet, bwc, cozinha, lavanderia e garagem individual. Elevador e salão de
festas. R$ 358.000,00. CRE-

CI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Apartamento Espaço
confortável, excelente localização no centro de Pato Branco
próximo a comércios, restaurantes, hospitais. Ambiente tranquilo sendo 2 apartamentos por andar. Vidros duplos que permite
desfrutar uma noite tranquila. Varanda com churrasqueira e abertura móveis. Possui 3 suítes, sendo 1 master com closet. 2 salas,
2 banheiros, 2 vagas para garagem. Infraestrutura de lazer completa, ideal para confraternização com amigos e famílias com
crianças. Contém espaço Gourmet com Churrasqueira, Academia, Brinquedoteca e Salão de
Jogos. Área privativa 163 m²;
Área de garagem 25 m²; Área total 193 m². Endereço: Rua Araribóia, 282, Centro, Pato Branco, Paraná. Agende sua visita!
Mais informações sobre valor
(46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Apartamento seguro,
ambiente agradável, com cômodos amplos e confortáveis.
Conta com 1 Suíte + 2 Quartos, Sala de estar, Sacada com
churrasqueira, Cozinha, área
de serviço, 1 Garagem coberta. 91 M² Área construída e 82
M² Área privativa. Localizado
no Condomínio residencial Maria Eduarda, bloco IV. Apartamento N°13, 4° andar. Bairro Pinheirinho- Pato Branco. Valor:
R$ 230.000,00. Mais informações (46) 99912 30 45 e pelo site
www.faverocorretores.com.br

Aluga-se casa 130,00 m² no Centro da cidade de Pato Branco-Pr, para Locação Comercial. Valor R$ 2.050,00 com IPTU incluso
neste valor. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Alugo casa no Bairro Bancários,
com 2 pavimentos, na rua Carlos Caldart nº 22, com 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, lavanderia, 2 vagas de garagens,
churrasqueira. Valor 1.250,00 livre de IPTU. Tratar 46-99910-3129
--------------------Aluga-se casa 120,00 m² na Rua
Castelo Branco nº 77 do Bairro São Cristóvão, cidade de Pato
Branco-Pr, Cozinha, sala, 05 quartos, 02 banheiros sociais, área de
serviço, churrasqueira e garagem.
Valor R$ 740,00 com IPTU incluso neste valor. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga Casa – Localizada na Rua dos
Pica Paus Nº 61 Bairro Planalto. Casa de alvenaria composto de 02 quartos, sala, cozinha,
banheiro social, cozinha, área
de serviço, churrasqueira e garagem. Aluguel R$ 750,00. Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br
--------------------Arcari Corretora de Imóveis – Aluga 02 Casas novas - Localizada na Rua Santa Clara no Bairro
Planalto. Composta por 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem
coberta e churrasqueira. Valor
de R$ 900,00 (cada casa). Fones: 46-3225-1769/ 3225-4576
ou 46 - 98409-4084 Whats, email:
arcariimoveis@hotmail.com
site:
www.arcariimoveis.imb.br

Vende-se Casa no Bairro Bancários rua Tapir, 1925 Suíte mais
dois quartos, demais cômodos, garagem.
Área construída 145 m² terreno 354 m² tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado bairro Sta. Terezinha.
Suíte c/roupeiro planejado, mais
dois quartos amplos (sacada),
cozinha com móveis planejados,
parte inferior com salão de festas, imóvel com 144 m². Estuda-se terreno como parte de pagamento. Rua Casemiro de Abreu,
próximo Res. Alexandre´s. Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Sobrado Res. Carol. Próprio para
investidor , 110 m² com laje, Parte
Sup. 3 Quartos e um banheiro, Parte Inf. Sala, Cozinha, Lavabo, Garagem fechada, área de serviço.
Construído pela Ceni Construtora.
Tratar (46)98404-0568 Creci 1.530-J
--------------------Vendo excelente casa no bairro
Cristo Rei próxima da UPA, aceita apartamento de menor valor,
com: 3 dormitórios, sendo uma
Suíte c/ closet, Lavabo e banheiro social, mezanino Lareira Cozinha em conceito aberto Varanda com churrasqueira Pergolado
de madeira 03 vagas de garagem. Pisos em porcelanato e laminado de madeira Aquecimento de água a gás, Área construída:
160,22 m². Área de terreno: 361,94
m². Próximo da UPA. Bairro Cristo
Rei. Pato Branco. Agende sua Visita!! Realize Correspondente Caixa e Mariely Corretora de Imóveis.
Creci 32792. Telefone: (46) 988009572 ou (46) 99105-8064. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado.
--------------------Vende-se casa mista com 75
mts contendo sala, copa, cozinha, bwc social, 03 quartos sendo 01 deles suíte. Lote de 360 mts
com sobra no terreno para futura
construção. Valor: R$ 214.000,00.
Interessados entrar em contato pelo fone 46 9 99131420
--------------------Vendo Casa em Alvenaria no Bairro Santa Terezinha, Sendo: Área
Total: 190,00 m², Área Terreno:
450,00 m², 01 suíte com hidromassagem, 02 quartos, sala c/
lareira e ar condicionado, cozinha, banheiro social, edícula, piscina c/aquecimento solar, sistema de água quente R$ 600.00
0,00. Tratar Fone 47 99758-1976
--------------------Casa à venda no Vila Izabel com
cozinha, sala conjugada, escritório, WC social, 01 suíte com closet, 01 quarto, garagem com
churrasqueira, lavanderia, dispensa, com 150,00m² construído e
84,39m2 averbado mais espaço
para construir piscina, toda murada. Creci J-4.201. Tratar fone: 046

30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
-------------------Vende-se Casa com móveis sob
medida no Bairro Fraron: 02 dormitórios, sala, 01 banheiro social,
cozinha, lavanderia, 01 vaga de
garagem. Valor: R$ 210.000,00.
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 / 99734188 - Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.brEndereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Vende-se sobrado bairro Jardim das Américas, rua Visconde de Nacar n.º 447: 01 suíte,
mais 02 dormitórios, 01 banheiro Social, mais 01 Lavabo, sacada, sala de tv, cozinha, lavanderia, vaga de garagem, edícula com
lavabo e churrasqueira. valor R$
400.000,00.- Email: atendimento@ciroimoveispb.com.brEndereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa com ótima estrutura com 94,49 M² averbados mais
15 m² de área de serviço (sem
averbação). Contendo 3 quartos
sendo 1 com sacada, sala, cozinha, 2 banheiro, lavanderia e garagem com churrasqueira. Ótima
localização, local calmo e seguro,
toda murada com grades. Endereço: Rua Leduir Viganó, bairro São
Luiz. Pato Branco- PR. Agende sua
visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Beto Corretor de Imóvel Vende:

chácara com área de lazer em
Itapejara D`Oeste na linha palmeirinha, com 16.000 metros na
beira do Rio Chopin, possui sobrado misto com 200m² e uma
casa de madeira de 100m², contém mais de 200 pés de frutas de
várias espécies e uma água composta de 25%de mineral. Tratar telefone (46) 9 9101-2506.
--------------------Vende-se linda chácara na Comunidade de São João Batista,
zona rural de Pato Branco-PR,
á 12km da cidade. Propriedade possui 130.000m² contendo: casa de alvenaria, galpão
para carros e trator, galpão
para gado leiteiro, 4.500m² de
aviários construídos com equipamentos para galinha poedeira, três casas de madeira.
Valor a tratar com proprietário. Aceita imóveis como parte
do pagamento. Contato: (46)
98801-5115 (whatssap) ou
(46) 99129-0548 (whatssap).

Aluga- se Sala Comercial. Localizada na Av Tupi Bairro Bortot. Contato: (46) 9 9132-3652
------------------Famex imobiliária aluga sala 01,
localizado na Rua Itabira, n° 1402,
centro, área privativa de 120,00
m², sendo 01 copa, 02 bwc, mezanino. Valor da locação R$ 4.200,00
+ taxas. Consulte-nos no site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Famex imobiliária aluga Sala Comercial, localizado na Rua Itabira,
n° 1414, centro, área privativa de
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imóveis. Creci 32792. (46) 991058064 OU (46) 98800-9572. Avenida Tupy, n° 3204, Baixada - Em
Frente ao Patão Supermercado
--------------Vende-se
somente
terreno com 429,60m², localizado
na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta. CRECI J-4.
--------------Terreno a venda na Rua Pedro Soares, bairro Vila Isabel
com
612,57m².
Creci J-4.201. Tratar fone: 046
30251911 ou 99101-1743(Whatsapp). Valor sob consulta.
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron,
Rua Frederico Barancelli. Terreno
com área de 335,16m² ( 14,00m x
23,94m ), acima do nível da rua.
Promoção de R$ 156.000,00 por
r$ 135.000,00. Excelente localização, próximo ao Parque de Exposições, a Universidade Unidep,
Utfpr. Telefone: (46) 3025-3557
/ Whatsapp (46) 99971-4087 /
9973-4188 - Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br - Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------Vende-se Terreno no Bairro Fraron, Rua Arno Weber. Terreno
com área de 360,00m² ( 12,00m
x 30,00). Promoção De R$
115.000,00 por R$ 110.000,00.
Terreno com vista para o Aeroporto. Telefone: (46) 3025-3557
/ Whatsapp (46) 99971-4087 /
9973-4188 - Email: atendimento@ciroimoveispb.com.brEndereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------Vende-se lote 17 da quadra 928
com 360,00 m² (12,00 x 30m) no
antigo Clube de Campo Iguaçu, na
Rua Papa João XXIII no Bairro São
Cristóvão em Pato Branco – Pr. Valor R$ 100.000,00 Creci J-05566
Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br

240 m², sendo 01 copa, 02 bwc,
mezanino. Valor da locação R$
7.850,00 + taxas. Consulte-nos no
site: https://www.famexempreendimentos.com.br. Fone: 3220-8030/
Whats 99104-5445. CRECI J5858
------------------Habitar Aluga: Sala Comercial
Para Locação no Centro Comercial Itatiaia. Com 02 Banheiros,
02 salas, 01 cozinha e 70,00 m²
de área. Aluguel: R$1.000,00 +
taxa Código: 680. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
------------------Corretores De Imóveis – Aluga:
Sala Comercial com amplo espaço aproximadamente 300 m². Excelente localização central, que
proporciona ótima prospecção
para comércio, como farmácias,
lojas em geral etc. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
------------------Favero Corretores De Imóveis –
Aluga: Sala Comercial com amplo
espaço aproximadamente 74 m².

Excelente localização central, na
rua Guarani, 1088. Valor: 1.800,00
(já com o desconto por pontualidade). Mais informações sobre valor (46) 99912 3045 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br

Vende-se loja em área central,
com toda estrutura de funcionamento, com estoque em roupas,
presentes, artigos de artesanatos, bebidas e perfumes em geral.
Atendendo seus clientes a 8 anos.
Aceita como forma de pagamento carro ou terreno Valor sob consulta. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). Creci J-4.201. Valor sob consulta
------------------Vende-se ou permuta - se quatro conjuntos comerciais no Edifício Caramuru Center, todo 5º andar, em Pato Branco. Em frente à
Prefeitura Municipal de Pato Bran-

co. Interessados entrar em contato pelos telefones: (46)30251902
ou
(41)99206-0606.
------------------Ederson Imóveis vende excelentes salas comerciais térreas
com vaga de garagem, localização privilegiada, próximo ao comércio, feiras, clínicas, colégios
e da Praça. Entrada e saldo parcelado. CRECI/PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 32254150 / 99933-5074. Mais opções
em: www.edersonimoveis.com.br

Vende-se Terreno no centro. Terreno de esquina com 900 m²
com a mais bela vista da cidade. Aceito veículos ou imóveis como parte do pagamento.
Tratar
(46)99112-9660.
--------------------Oportunidade de Negócios: Vendo
terreno área central de Pato Bran-

co c/611,52m², por menos de 600
reais o m², na Rua Iguaçu, com 14
metros de frente x 43,68 fundo.
Valor R$ 350.000,00. Aceita carro
de até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46) 9 8404-1525
--------------------Vende - se Terreno Rua Arthur Bernardes próximo Escola Mundo
Encantado e praça do bairro São
Luiz e caminho Shopping Metragem 637m² Frente terreno de 15
metros.Valor R$ 350.000,00 Tratar 984040568. Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende Terreno de 360 m² com
casa de 50m². Proximidades da
UNIDEP e Parque de Exposições. Oferta R$ 260.000,00 estuda-se terreno ou apartamento até R$ 120.000 como parte de
pagamento. Rua Natalino Dartora 100 metros da UNIDEP. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se Terreno no Bairro Menino Deus. Área Total 406.87 m²,
R$ 140.000,00. Gostou? Entre
em contato e Agende uma Visita! Realize Correspondente Caixa e Mariely Cattoni corretora de

--------------Ederson Imóveis vende excelente terreno com 1.679,99m2, sendo 33,50m de frente para a rua,
ideal para construção de condomínio de casas/sobrados para
vender no Programa Minha Casa
Verde e Amarela. R$ 460.000,00.
CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150
/ 99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Jardim Primavera, lotes a partir
de 372,00m²no valor de R$ 550,00
o m². Entrada, restante parcelado
direto com o proprietário. Pronto para construir, confira esse e
outros imóveis no site www.solar.
imb.br ou 3225 8800, Creci J-3779
--------------------Solar Imóveis Vende: Loteamento Vó Normélia, bairro Fraron,
próximo a Faculdade Fadep, lotes a partir de 290,00m² no valor a partir de R$ 98.000,00, entrada, restante parcelado em até
48 vezes, confira esse e outros
imóveis no site www.solar.imb.
br ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vendo Caminhonete Hilux ano
2003, a diesel, 4x4, cor; preta e turbinada. Troco por carro de menor valor. Interessados entrar em contato pelo
fone (whats) 46 99984-3044.
--------------------Vende-se Corolla, XEI, 2.0,
2010/2011, cor prata, com câmbio
automático, ar condicionado digital, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, alarme, multimídia com

camera de ré, computador de bordo, câmbio borboleta, jogo de rodas, farol de neblina, banco de
couro. Valor: R$ 53.000,00, à vista ou financiado, recebo carro ou
moto de menor valor. Informações:
(46) 99102-1017 (WhatsApp), (46)
99103-9214 ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
--------------------Vende-se CRV – LX, 2.0, ano 2013,
câmbio automático, completa, cor
preta. Valor à vista ou financiado R$ 73.000,00, recebo carro ou
moto de menor valor. Informações:
(46) 99102-1017 (WhatsApp), (46)
99103-9214 ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados
--------------------Vende Fiesta 1.6, Sedan, 2012,
com 71.000 km, segundo dono,
tirado novo na Fancar Pato Branco, cor prata, com ar condicionado, direção hidráulica, vidro
elétrico, trava, alarme, capo traseiro elétrico, som com câmera
de ré, manual e segunda chave.
Valor: R$ 28.900,00, à vista ou financiado, Troca: R$ 29.900,00,
recebo carro ou moto de menor
valor. Informações: (46) 991021017 (WhatsApp), (46) 991039214 ou (46) 3225-4655. www.
bolicarveiculos.blogspot.com.
br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.

Vendo 13,5m de grade tubo
quadrado, ótimo estado. Fone
whatsapp
46
98404-1525
-----------------Vendo forno elétrico de embutir, da Tramontina em ótimo estado de conservação.
Fone whatsapp 46 98404-1525

Estou disponibilizando serviços de
diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência comprovada e referência.
Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------Giga Pet Contrata Urgente
Tosador(a) de animais. Av Tupi
4490. Contato (46) 9 9919-1794
-----------------Contrata-se Costureira com experiência com máquinas industriais,
costura e reformas. Interessadas entrar em contato pelos fones: 46 3025 6777/ 46 991306777
-----------------Vaga para Departamento de Marketing / Publicidade e propaganda. Enviar currículo para: coordenacaogeral@pmed.com.br
-----------------Valdir está à procura de trabalho
em Pato Branco, tem experiência
em pintura, jardinagem, e serviços
gerais. Contato 45 – 99141-8902
-----------------Contrata-se Motorista de Bitrem.
Possuir CNH categoria e desejável Curso MOPP. Interessados entrar em contato pelos fones 46 3025 6777/ 46 9 91306777
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Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e
fatos ocorridos, dando transparência as ações dos órgãos públicos e das empresas. Os leitores podem acompanhar nos editais toda e qualquer
medida adotada pelas prefeituras, câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições,
empresas e outras denominações que tenham a necessidade de tornar públicos seus atos.
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006.

PROCESSO N° 82/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
36/2021

O Município de Palmas, Estado do Paraná, torna público aos interessados que realizará
processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS nº. 36/2021, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital
e seus anexos, sendo a licitação do tipo
“maior percentual de desconto POR
LOTE/TABELA/CATALOGO”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 do dia 23/06/2021;

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 85/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que
realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 37/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a
licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”.

CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 24/06/2021;

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br.

TIPO
DE
JULGAMENTO:
LOTE/TABELA/CATALOGO”.

“maior

percentual

de

desconto

POR

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para a
prestação de serviços preventivos e corretivos, incluindo serviços mecânicos em geral,
elétricos, chapeação e funilaria, pintura, tapeçaria, entre outros, com fornecimento de
peças e acessórios genuínos ou originais, com base na tabela de orçamentação Audatex
e orçamentos, para manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos das
Secretarias da Prefeitura Municipal de Palmas - PR.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item
(considerando o preço total do item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Aquisição de equipamentos ambulatoriais de diagnóstico, com recursos da
Resolução SESA 773/2019 e 780/2019, conforme especificações do edital e seus anexos.

Retirada do edital, Local para informações: Divisão de Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521,
Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e www.licitacoese.com.br.

Palmas, 02/06/2021

Palmas, 02/06/2021

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE
E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48,
DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
PROCESSO N° 78/2021
Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021
O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA
PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 34/2021, e
conforme especificações deste certame nas condições fixadas
no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo “MENOR
PREÇO POR ITEM”.
INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 18/06/2021;
CREDENCIAMENTO: Banco do Brasil www.licitacoese.com.br.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Para julgamento e classificação das propostas será adotado o
critério de menor preço por item (considerando o preço total do
item, ou seja, a quantidade x o preço unitário), observadas as
especificações técnicas definidas no Edital.
OBJETO: Aquisição de tablets e notebooks em
atendimento à Secretaria Municipal de Educação, para uso
nas Escolas Municipais no formato de Ensino Híbrido,
conforme especificações do edital e seus anexos.
Retirada do edital, Local para informações: Divisão de
Licitações - Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR,
telefone (46) 3263-7000 – Site: www.pmp.pr.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Palmas, 02/06/2021
Kosmos Panayotis Nicolaou
Prefeito Municipal

DECRETO LEGISLATIVO 12/2021

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PATO BRANCO (PR) E REGIÃO
Súmula: “DECRETA LUTO OFICIAL,
NO ÂMBITO DO PODER
LEGISLATIVO, PELO FALECIMENTO
DO SENHOR FRANCISCO ARIVAN
VEIGA, VEREADOR E VICE –
PRESIDENTE DESTA CASA DE
LEIS”.

O Presidente da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, José Maria
de Araújo Perpétuo Filho, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica Municipal e Regimento Interno,

Decreta

Art.1º Fica decretado luto oficial por três dias, no âmbito do Poder Legislativo,
pelo falecimento do Senhor Francisco Arivan Veiga, vereador e vice-presidente
desta Casa de Leis.
Art.2º Fica cancelada a 17ª Sessão Ordinária do dia 07 de junho de 2021, em
respeito ao luto oficial.

Rua Tapajós, 93 - Sala 303 – 3° Andar – Fone/Fax: (046) 3225-2488
Pato Branco PR

Relação de componentes inscritos na chapa n° 1 “Unidade na Luta”, para
concorrer a eleição à diretoria do Sindicato, a ser realizada nos dias 23, 24 e
25 de novembro de 2021.
Presidente:
LEDUIR DIMAS TONIAL
Vice-Presidente:
LUCIO KOBA
Secretário Geral:
JAIRO RODRIGO LORA
Tesoureiro Geral:
ADEMIR JOSÉ BASSO
Diretor Assuntos Jurídicos:
LUIZ VICENTE HARTMANN
Diretor Saúde do Trabalhador: ADILSON MARCOS DEON
Diretor Promoções Sociais e Esportivas: GIOCEMAR JOSÉ GIASSON
Diretor Imprensa e Comunicação: CLODOALDO MARQUES
BUDNHAK
Diretor Formação Sindical:
GILMAR MIECINKOSKI
SUPLENTES:

EDSON CELUPPI

CONSELHO FISCAL:

ELCIO ROGÉRIO BECCHI
ADILSON JOSÉ STANQUEVISKI
MARCOS ANTÔNIO FACINA

Art.3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Delegados Representantes junto ao Conselho da Federação:
Efetivo:
ADEMIR JOSÉ BASSO
Suplente:
LEDUIR DIMAS TONIAL

Câmara Municipal de Palmas, 04 de junho de 2021.

Conforme artigo 112º do estatuto da entidade a comissão eleitoral declara
que fica aberto o prazo de 5 (cinco dias) para impugnação de candidaturas.
José Maria de Araújo Perpétuo Filho
Presidente do Legislativo

LEDUIR DIMAS TONIAL
Presidente da Comissão Eleitoral

MUNICIPIO DE PATO BRANCO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO N.º 21/2021- PROCESSO: 49/2021. OBJETO: Implantação de Registro de Preço para futura
e fracionada aquisição e instalação de piso modular em polipropileno
para quadras esportivas (basquete, vôlei e futsal), aquisição e instalação
de grama sintética, aquisição de bancos com e sem encosto, em madeira tropical jatobá e granulado de borracha atendendo as necessidades
da Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Engenharia e Obras, e
ADJUDICO seus objetos para as empresas: Erge Construtora Eireli-EPP inscrita no CNPJ nº 35.169.000/0001-02, com o valor total de R$
666.850,00; Gama Comércio de Equipamentos –Eireli-EPP inscrita no
CNPJ nº 18.255.981/0001-83, com o valor total de R$ 362.600,00; Pietta e Cia Ltda – ME inscrita no CNPJ nº 10.688.809/0001-01, com o valor total de R$ 10.640,00; Sporthaus Comércio de Artigos Esportivos
Eireli-EPP, inscrita no CNPJ nº 27.596.969/0001-23, com o valor total de R$ 387.200,00.Pato Branco, 31 de Maio de 2021. Robson Cantu - PREFEITO.

M.V.R.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
Extrato Atas de Registro de Preços Nº 129 à 132/2021. Pregão Eletrônico número
21/2021, Processo nº 49/2021. OBJETO: a Implantação de Registro de Preço para
futura e fracionada aquisição e instalação de piso modular em polipropileno para
quadras esportivas (basquete, vôlei e futsal), aquisição e instalação de grama sintética, aquisição de bancos com e sem encosto, em madeira tropical jatobá e granulado de borracha atendendo as necessidades da Secretaria de Esporte e Lazer e
Secretaria de Engenharia e Obras. VIGÊNCIA: 12 meses. PRAZO E LOCAL DE
ENTREGA: A solicitação dos produtos, objeto da licitação, será feita de acordo
com a necessidade, e será formalizada através de Nota de Empenho, nas quantidades nela determinados. Os objetos deverão ser entregues, descarregados e instalados (quando for o caso), no(s) local(is) a ser(em) designado(s) pela Secretaria
Municipal de Esportes e Engenharia e Obras na Nota de Empenho, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15º
dia útil após a entrega do produto solicitado, mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1876-7994; 1885-14583;
1534-8137; 2465-14584. GESTOR: Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Alexandre Zoche. FISCAL: O servidor Diogo Gasperin, lotado na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 129/2021. Partes:
Município de Pato Branco e Erge Construtora Eireli-EPP, com o valor total de R$
666.850,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 130/2021. Partes: Município de
Pato Branco e Gama Comércio de Equipamentos –Eireli-EPP, com o valor total
de R$ 362.600,00. Ata de Registro de Preços – ARP n.º 131/2021. Partes: Município de Pato Branco e Pietta e Cia Ltda – ME, com o valor total de R$ 10.640,00.
Ata de Registro de Preços – ARP n.º 132/2021. Partes: Município de Pato Branco
e Sporthaus Comércio de Artigos Esportivos Eireli-EPP, com o valor total de R$
387.200,00. Pato Branco, 31 de Maio de 2021. Robson Cantu – Prefeito.

