ANO XXXVII
Nº 8167

HÁ 36 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ
PATO BRANCO, QUINTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2022 | diariodosudoeste.com.br | @diariodsudoeste
Divulgação

R$ 3,50

NOC apreende maconha
que seria revendida em
Pato Branco
Operação conjunta dos núcleos de Operações com Cães
(NOCs) de Pato Branco e de São Lourenço do Oeste (SC),
apreendeu no fim da tarde de ontem (22), maconha que
era transportada em um ônibus, que fazia a linha Foz do
Iguaçu a Pato Branco. PÁG. 10

REGIONAL

IDR-PR promove curso sobre
cultivo de hortaliças
PÁG. 5

POLÍTICA

Legislativo
aprova
crédito para
construções
e reformas de
UBS em Pato
Branco
PÁG. 2

Moradores do bairro São João
preparam festa junina
A organização iniciou a montagem da
tradicional fogueira, que neste ano terá
15 metros de altura. A festa, no sábado
(24), será realizada na área ao lado do
Centro de Referência em Assistência
Social (Cras), a partir das 15h. PÁG. 4

CIDADE

Inicia a
aplicação
da quarta
dose contra a
covid-19 para
pessoas com
40 anos ou
mais
PÁG. 3

Palestra sobre feminicídio será
realizada nesta quinta-feira
Durante a palestra “Queremos todas vivas: o feminicídio pelo olhar de
uma médica legista”, a médica legista e procuradora da mulher, Maria
Letícia, abordará tópicos como o aumento de casos, a gravidade das
ocorrências e a visão como médica legista sobre os casos. PÁG. 3

A2

Política

Projeto
aumenta a
rentabilidade da
poupança
Agência Senado
O Senado analisa proposta que permite aos bancos
concederem maior rendimento da poupança ao poupador, alterando a lei atual para que o percentual de remuneração seja o piso, ou seja, o mínimo que os bancos podem pagar aos clientes.
O projeto ainda garante liberdade aos bancos para
pagarem um percentual maior e, assim, captarem novas
pessoas para a utilização do serviço.
De autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE),
o PL 1.422/2022 prevê alteração da lei 8.177, de
1991. Pela lei, a remuneração total dos depósitos de
poupança é composta pela remuneração básica, equivalente à Taxa Referencial, e pela remuneração adicional, equivalente a 0,5% ao mês, caso a taxa Selic
seja superior a 8,5% ao ano, ou de 70% da taxa Selic,
nos demais casos.
Rogério Carvalho afirma na justificativa do projeto que a uniformidade da regra de remuneração dos
depósitos de poupança limita a competição entre as
instituições captadoras, em prejuízo ao interesse dos
depositantes. O senador defende que as regras propostas permitem transparência ao aplicador, além de tornar mais fácil, para os agentes financeiros, manterem a
compatibilidade de prazos, de custo e de rentabilidade
de seus ativos e passivos referentes a essa modalidade
de financiamento.
“Desse modo, a presente proposição não altera os
atuais critérios de remuneração, mas os transforma em
piso. Caso a instituição financeira queira oferecer taxas
mais vantajosas para seus depositantes, poderá pagar
um percentual a ser adicionado às remunerações básica
e adicional da poupança”, explica.
A proposta ainda prevê que o adicional vigerá por,
no mínimo, três meses. Assim, caso a instituição financeira não tenha mais interesse no pagamento do adicional,
poderá deixar de fazê-lo, passada a vigência mínima de
três meses e desde que previamente anunciada aos depositantes, até o dia 10 do mês anterior ao da vigência
da modificação.
A proposição também delega ao Banco Central a
possibilidade de limitar o percentual de remuneração
extra, pois políticas agressivas de captação de recursos
podem levar a desequilíbrios nos balanços das instituições captadoras, e a competência para alterar o prazo
de três meses como vigência mínima da remuneração
extra.

Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de linha de produção
Caixa de loja
Empacotador, a mão
Operador de máquina de terraplanagem
Servente de pedreiro
Promotor de vendas
Pedreiro
Servente de obras
Técnico eletrônico
Vendedor interno
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Legislativo aprova crédito
para construções e reformas
de UBS em Pato Branco
Assessoria/CMPB

O crédito para as UBS foi aprovado na sessão dessa quarta-feira (22)

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

A Câmara Municipal de
Pato Branco aprovou por
unanimidade, em primeira votação, na sessão dessa quarta-feira (22), o Projeto de Lei Ordinária nº 73, de
2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a
abertura de crédito especial
no orçamento do execício de
2022, para construção e reforma de Unidades Básicas
de Saúde (UBS).
Segundo o PL, o crédito
de R$ 2 milhões e 250 mil
será obtido junto à Secreta-

ria Municipal de Saúde, com
recursos provenientes do
excesso de arrecadação do
exercício de 2022.
“Os recursos foram recebidos por meio da Resolução n°932, de 8 de outubro de 2021, da Secretaria de
Estado da Saúde do Paraná
(SESA), que habilitou o Município de Pato Branco a pleitear sua adesão aos Programas
Estratégicos da Secretaria de
Estado da Saúde - Qualificação da Atenção Primária, visando ao Incentivo Financeiro de Investimento para
Obras de Reforma, ampliação
e/ou Construção de Unidades

Básicas de Saúde – UBS”, especificou o documento.
De acordo com a Resolução, “o Município ficou habilitado a receber R$
1 milhão e 500 mil para a
construção de duas UBS
Tipo III e R$ 750 mil para a
reforma de cinco UBS”.

Bairros que serão
atendidos

No PL nº 73, de 2022,
o Município especificou
que “os recursos repassados pela SESA serão utilizados na reforma das UBS
dos bairros Pinheirinho,
São Cristóvão, Fraron, São

João e do Distrito de São Roque do Chopim, e que serão
construídas duas UBS, uma
no bairro São Francisco e
outra no Parque do Som”.

Moção de Aplauso

Na sessão de ontem (22)
também foi realizada a entrega da Moção de Aplauso
a Leucimahr Jascoski, como
forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados junto à comunidade
pato-branquense. O proponente da Moção de Aplauso
nº 50/2019, foi o vereador
da Legislatura 2017-2020,
Fabricio Preis de Mello.

Deputado Guerra pede redução do preço de taxa
para produtores de maçãs no Paraná
Alep
Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná
um requerimento do deputado Luiz Fernando Guerra
(União) que pede ao Poder
Executivo através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
(SEAB) e da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) providências
urgentes para a redução
dos preços da Taxa da Permissão de Trânsito de Vegetais (PTV), documento emitido pela Adapar e exigência
para o transporte de cargas
de maçãs para outros estados, além de garantia certificada de que o produto está
livre de pragas e doenças.
A solicitação do parlamentar destaca que a Taxa
da Permissão de Trânsito
de Vegetais (PTV), autorizadas pela ADAPAR, acarreta
um custo de produção adicional e reduz a competitividade dos produtores paranaenses. O deputado faz um

comparativo com os preços
praticados nos estados do
Sul, onde em Santa Catarina
está sendo cobrado R$ 2,00
por tonelada, no Rio Grande
do Sul o preço é isento e no
Paraná a taxa é equivalente
a R$ 184,00 por cargas acima de 14 toneladas.
Quase metade da produção estadual está concentrada na região de Curitiba (49,2%), e de acordo
com o Departamento de
Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a fruta é explorada em 37 municípios,
sendo que Palmas e Lapa
são os maiores produtores. Há mil hectares de macieiras, com uma produção
de 30,4 mil toneladas (dados de 2020). A movimentação financeira da cultura
da maçã em 2019 em Palmas, por exemplo, chegou a
R$ 19,3 milhões. Os produtores locais estão organizados numa grande cooperativa agropecuária.

Orlando Kissner/Alep

Deputado Luiz Fernando Guerra (União), autor da solicitação

O deputado Luiz Fernando Guerra descreve no
requerimento que encaminha a presente demanda formulada através dos
produtores de maças do
município de Palmas, no
sudoeste do Estado, representados oficialmente
pela Associação Brasileira
dos Produtores de Maçãs
(ABPM), na pessoa do produtor e Diretor Técnico, Sr.
Ivanir Dalanhol.
“A sugestão é para que

o Poder Executivo, em atenção à sugestão em questão,
envie para a Assembleia Legislativa um projeto de lei
que adeque a redução deste custo, podendo, inclusive, como sugestão ficar na
casa de R$ 4,00 por tonelada para cargas acima de 14
toneladas, tendo este preço como teto balizador da
taxa”, afirma o deputado.
Acatada a proposição parlamentar o preço cairia para
R$ 50,00 em média.

CIDADE
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Vacinação contra covid-19 é
realizada em população com
mais de 40 anos

A3

Palestra sobre feminicídio
é realizado nesta
quinta-feira em Pato Branco
EBC

ARQUIVO/DIÁRIO DO SUDOESTE

Brasil registrou um feminicídio a cada 7 horas, de acordo com
Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Aline Vezoli
redacao@diariodosudoeste.com.br

17,97% da população de Pato Branco recebeu a segunda dose do reforço

Aline Vezoli
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Secretaria de Estado
da Saúde (SESA), a partir da
Nota Técnica n°176/2022,
recebida da Coordenação
Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI),
orienta a aplicação da segunda dose de reforço contra a covid-19 para a população com 40 anos ou mais.
Com isso, os municípios devem iniciar a aplicação desse novo grupo nos próximos
dias.
Em Pato Branco, a Secretaria de Saúde já está
aplicando a segunda dose
do reforço em pessoas com
mais de 40 anos, de acordo
com a orientação do Estado.
Nesta quinta-feira (23),
o cronograma de vacinação
do município é voltado para
a aplicação da primeira dose

de reforço em adolescentes
de 12 a 17 anos completos
que foram imunizados com
a segunda dose até o dia 21
de fevereiro de 2022; população acima de 18 anos que
e gestantes e puérperas que
completaram o esquema há
quatro meses.
População com 40 anos
ou mais, trabalhadores da
saúde e imunossuprimidos
que receberam o primeiro
reforço até o dia 21 de fevereiro de 2022 poderão
receber o segundo reforço
do imunizante contra a covid-19 nesta quinta-feira
(23).
A imunização acontecerá nas salas de vacinas dos
bairros, das 13h às 16h e na
Sala de Vacina Central, das
7h30 às 17h30.

Vacinas aplicadas

De acordo com bole-

tim liberado pela Secretaria
de Saúde nesta quarta-feira
(22), 219.884 doses de imunizantes contra a covid-19
foram recebidas pelo município de Pato Branco.
A primeira dose foi
aplicada em 88,51% da população, o que significa que
79.634 pessoas foram imunizadas. Já a segunda dose
é contabilizada com o imunizante de dose única, com
92,19% de pessoas vacinadas nessa etapa, totalizando 73.419 munícipes que
receberam a segunda dose
e mais 1.787 com a dose
única.
A primeira dose do
reforço foi aplicada em
42.442 pessoas, ou seja,
56,43% da população apta a
receber a vacina, enquanto
a segunda dose do reforço
foi aplicada em 7.630 pessoas, o que totaliza 17,97%

da população com o esquema vacinal completo.

Boletim da
covid-19

Nesta quarta-feira (22),
a Secretaria de Saúde de
Pato Branco emitiu um novo
boletim da covid-19, onde
consta a liberação de 102
exames da covid-19. Desse total, apenas 5 casos da
doença foram confirmados,
192 continuam como suspeitos e 144 pessoas estão com
a doença em andamento.
Dos 5 casos confirmados da doença, um é em
adolescente e os outros quatro são de adultos. Atualmente, 10 adultos com covid-19 ocupam leitos de
enfermaria no município.
Até agora, 320 óbitos foram
registrados em decorrência
da covid-19.

Atlas Eletrodomésticos abre 50 vagas de emprego e
estágio em diversas áreas
Redação
A Atlas Eletrodomésticos, está com 50 vagas abertas para diversos cargos, na
área técnica, administrativa
e de produção.
As vagas disponíveis
são: analista de logística,
ferramenteiro, auxiliar de
faturamento, técnico em
enfermagem, técnico em
eletromecânica,
analista

de custos, agente de relacionamento, além de vagas
para pessoas com deficiência e estágio para engenharia elétrica.
Para se candidatar, o
interessado deve acessar o
portal https://atlaseletrodomesticos.solides.jobs/ e fazer a sua inscrição na vaga
desejada, preenchendo os
campos solicitados. Após a

inscrição, a empresa entrará em contato com os interessados, informando sobre
os demais detalhes da seleção. As vagas são presenciais, para trabalho em Pato
Branco.
“Valorizamos muito o
trabalho em equipe e incentivamos um ambiente que
estimule novos talentos e
habilidades. Nosso proces-

so seletivo é ágil e damos
feedback para todos os candidatos”, explica Celso Palagi, gerente de RH da Atlas
Eletrodomésticos.
A Atlas Eletrodomésticos possui 72 anos. Ao longo de sua história fez a diferença na vida de milhares
de colaboradores que passaram e que ainda fazem parte
do seu time.

Com iniciativa da Vereadora Cris Hamera (PV), em
parceria com o Núcleo da Mulher Empresária (ACEPB), o
município de Pato Branco receberá uma palestra com a
médica legista, ginecologista e procuradora da mulher de
Curitiba, Dra Maria Letícia.
O evento está marcado para esta quinta-feira (23), às
19h30, será levantado o tema “Queremos todas vivas: o
feminicídio pelo olhar de uma médica legista”.
A palestra acontecerá no auditório da ACEPB, na rua
Xavantes, 315, Centro e, para ter acesso ao local, é necessário realizar a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Não é necessário se inscrever com antecedência.
Durante o evento, serão abordados tópicos inteiramente sobre o feminicídio, como o aumento de casos no
país, a gravidade das ocorrências e a visão da médica legista sobre o assunto, “principalmente quando a mulher
é reincidente de abusos, vem a sofrer o feminicídio”, comenta a vereadora Cris Hamera.
A vereadora afirma que trazer para o município a
possibilidade de que cada mulher conheça e tenha acesso
a instrumentos de proteção, além de uma rede de apoio
e que potenciais agressores possam repensar as ações.
“A desigualdade de gênero é uma das principais questões da sociedade atual e a conscientização sobre esse assunto pode evitar o aumento dessas tristes estatísticas e
salvar vidas de muitas mulheres, que precisam de força
para sair de seus relacionamentos abusivos, assim como
mudar a mentalidade da sociedade como um todo diante
desse grave problema social”, destaca.
De acordo com a vereadora, o feminicídio é um crime
de discriminação, já que é cometido contra uma mulher
pelo fato de ela ser mulher. “Essa discriminação provém
do machismo e do patriarcado, que são maneiras culturais de a sociedade colocar a mulher num lugar de inferioridade, submissão e subserviência; de acordo com essa
visão, a autoridade máxima é exercida pelo homem e automaticamente a mulher se torna desimportante”, complementa.
Para Hamera, a eliminação da violência contra a mulher implica na implementação de políticas públicas para
prevenir e atuar de forma eficaz para que todas as formas
de discriminação contra a mulher sejam eliminadas, “física, sexual e psicológica que, historicamente, tem vitimado as mulheres”.

A4

cidade
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Moradores do bairro São João preparam festa junina
Terceira edição do evento terá fogueira de 15 metros de altura
Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Os moradores do bairro
São João iniciaram na terça-feira (21) os preparativos para a festa junina em
homenagem a santo que dá
nome ao bairro. A organização iniciou a montagem
da tradicional fogueira, que
neste ano terá 15 metros de
altura.
A festa junina, no sábado (24) será realizada
na área ao lado do Centro
de Referência em Assistência Social (Cras), a partir
das 15h. Até as 17h a programação ficará por conta
da rua do lazer, evento do
Município de Pato Branco.

A queima da fogueira está
programada para as 20h.
De acordo com Adenir
Luiz Lourenço, presidente
da associação de moradores
do bairro São João, esta será
a terceira edição da festa,
iniciada em 2018. Nos últimos dois anos, a festa não
foi realizada por conta das
medidas preventivas de distanciamento social por conta da pandemia de covid-19.
A intenção dos organizadores é erguer uma fogueira maior a cada edição.
As últimas duas tiveram, respectivamente, 11 e 13 metros de altura. Para o próximo ano, o objetivo é erguer
até os 24 metros, em alusão
ao Dia de São João, celebra-

Marcilei Rossi

do em 24 de junho.
Segundo Lourenço, a
expectativa é que a festa receba a visita de, pelo menos,
mil pessoas. A festa é um
dos momentos mais importantes para a comunidade
do bairro, diz o presidente. “O pessoal se sente realizado em fazer um evento
desse no bairro. Inclusive
nós recebemos visitas de
pessoas de fora, que vem
de outras cidades”, disse o
presidente.

Fogueira começou a ser
erguida na terça-feira.
Expectativa é receber
cerca de mil pessoas

Secretaria remove árvores do entorno do Ginásio Dolivar Lavarda
Divulgação PMPB

Marcilei Rossi com assessoria
marcilei@diariodosudoeste.com.br

Foi iniciada nesta semana a remoção de
58 árvores, da espécie ligustrum, no entrono do Ginásio de Esportes Dolivar Lavarda.
As plantas removidas serão por exemplares
da espécie jacarandá-mimoso (jacarada mimosifolia).
A ação também já compreende a execução do Plano Emergencial das calçadas, em
parceria com as secretarias de Planejamento Urbano e de Engenharia e Obras, uma vez
que os ligustrum são conhecidos por danificar as calçadas, o que segundo arquiteta
e urbanista da Secretaria do Meio Ambiente, Raiana Ralita justifica uma remoção em
massa das árvores para a substituição por
outras espécies.
“Uma arborização adequada promove o
enriquecimento da paisagem, reduz os custos de manutenção e os conflitos com a infraestrutura urbana e, também, de indenizações por riscos quanto a acessibilidade”,
salienta.
Ainda de acordo com a arquiteta e urbanista, com a retirada das árvores que são
qualificadas como impróprias, o Município
deve em seguida iniciar a mudança da calçada, uma vez que as atuais lajotas estão em

Somente no entorno do Ginásio Dolivar Lavarda, 58 árvores foram retiradas para substituição

desconformidade com a Lei das Calçadas,
“também vamos substituir as árvores, com
espécies que não danifiquem as calçadas.”
Conforme Raiana, o entorno do Ginásio
Dolivar Lavarda foi o primeiro ponto público com grande intervenção, devido a grande
circulação de pessoas, o que também coloca os pedestres em risco, devido a irregularidade das calçadas.
Sem revelar os locais pré-estabelecido

pela secretaria paras as próximas intervenções, ela pontua que a intenção é avançar
com o plano de arborização, simultaneamente com as calçadas.

Plano Municipal de
Arborização

Raiana também explica que essa substituição está de acordo com a portaria

59/2015-IAT e com o Plano Municipal de
Arborização Urbana, onde as espécies ligustrum lucidum e ligustrum japonocum, predominante na parte urbana do município,
são consideradas exóticas e invasora, devendo ser substituídas gradativamente.
Até o final de 2020, 15 municípios do
Sudoeste, dentre eles Pato Branco já contavam com o Plano Municipal de Arborização
Urbana, reconhecido pelo Instituto Água e
Terra (IAT), ainda outros três, aguardavam
o plano ser aprovado.
No caso de Pato Branco, o documento foi revisto e segundo Raiana em julho de
2021. Nesta revisão, foram incorporadas algumas espécies como alternativas para as
árvores consideradas invasoras. Ainda conforme a arquiteta e urbanista também houve
novos detalhamentos sobre poda e plantio.

Consciência

Uma grande dificuldade relatada por
anos pela Secretaria de Meio Ambiente sempre foi o fato de que a população solicitava
a remoção das árvores invasoras e não realizava o plantio da recomendada.
De acordo com Raiana mais recentemente está sendo visualizada uma mudança
de comportamento da população, que retira,
mas na sequência já realiza a substituição.

REGIONAL
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IDR promove curso sobre
cultivo de hortaliças

Arrecadação de alimentos
beneficia mais de
duas mil pessoas
DIVULGAÇÃO

Objetivo é capacitar técnicos que atuam diretamente com produtores

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

Na última terça e quarta-feira (21 e 22), o polo de
Pato Branco do Instituto de
Desenvolvimento Rural do
Paraná (IDR-Paraná), realizou um curso sobre o cultivo de hortaliças. A iniciativa
é voltada para técnicos, engenheiros agrônomos, extensionistas e profissionais
do IDR e instituições da região como a Associação de
Estudos Orientação e Assistência Rural (Assesoar),
Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia (Capa),
Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTF-

PR), Universidade Federal
da Fronteira Sul (UFFS), entre outras.
Segundo informações
do IDR-PR, o objetivo do curso é oferecer treinamento
sobre o Sistema de Plantio
Direto de Hortaliças (SPDH)
para os profissionais que
oferecem assistência e trabalham diretamente com os
produtores rurais da região.
Esse sistema envolve
um grupo de tecnologias e
práticas para a produção de
hortaliças com uso reduzido de defensivos agrícolas,
adubos e outros produtos.
“O cultivo de hortaliças no Paraná está associado ao uso intensivo do solo

e da água, e ao uso de elevadas quantidades de adubos,
corretivos e agrotóxicos. Tal
prática tem promovido desequilíbrio nutricional, perda da fertilidade do solo e
da saúde das plantas”, diz o
material de divulgação fornecido pelo Instituto.
“Hoje o consumidor
está mais exigente em relação ao alimento que adquire
e os agricultores familiares
necessitam estar fortemente
articulados ao mercado que
cada vez mais cobra a preservação ambiental e a conservação da biodiversidade”,
diz ainda o material, justificando a adoção de práticas
mais sustentáveis de cultivo.

Ainda segundo o Instituto, o Sistema de Plantio
Direto de Hortaliças prioriza a manutenção da cobertura do solo com vegetação
o ano todo, o que protegeria
da erosão, reduziria o efeito
da temperatura e contribuiria para a melhoria da fertilidade do solo e aumento
da produtividade. O sistema
se aplica tanto para a produção convencional quanto
para a orgânica.
Ministraram os treinamentos os instrutores João
de Ribeiro Reis Junior, Jamil Fayad, Jucinei Comin, e
Marcelo Zanella. Cerca de
70 profissionais participaram da capacitação.

Educação sobre o trânsito é ampliada nas escolas de Beltrão
Asessoria
Nesta quarta-feira (22)
a Prefeitura de Francisco Beltrão realizou o lançamento do material didático “Trânsito Fundamental”,
que será utilizado por 1.500
crianças do 2º ano das escolas municipais e particulares do município. O material
foi adquirido pela prefeitura, por iniciativa do Departamento Beltronense de
Trânsito (Debetran), em parceria com a secretaria municipal de Educação.
O lançamento contou
com a presença de autoridades, direções das escolas

e crianças que receberam o
material de forma simbólica. Em julho será realizada
a formação para os professores das turmas do 2º ano.
Durante a sua fala,
o prefeito Cleber Fontana enfatizou a importância
de começar cedo, com as
crianças, a educação e conscientização sobre o trânsito. “O Debetran prioriza a
orientação da comunidade
e estamos procurando cada
vez mais ampliar esse tipo
de iniciativa. Esse novo projeto certamente dará um excelente resultado, por isso
investimos na aquisição do

material que vai balizar os
professores nas atividades
educativas”, relata o prefeito. Também disse que em
breve anunciará mais novidades e investimentos nesta área.
A diretora do Debetran, Marilda Galvan, relata
que inicialmente estão sendo contemplados estudantes do 2º ano, mas a meta é
ampliar o fornecimento do
material para um número
maior de crianças. “A nossa
equipe trabalhou muito neste projeto, mas temos a certeza que o resultado será a
recompensa”, enfatiza a di-
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retora. Mariah Ivonete Silva, secretária municipal de
Educação, relata que o conteúdo vai enriquecer a forma de abordar o tema, facilitando a compreensão das
crianças.
Para simbolizar o início
do projeto, durante o lançamento foram entregues os
livros para as alunas Ana
Clara Furlani Fabris, da Escola Municipal Bom Pastor,
representando as escolas
municipais, Rafaela e Carolina Werner de Araújo, do Colégio Vila Militar Vida e Ensino, que representaram as
escolas particulares.

Assessoria
Pelo segundo ano consecutivo, o Sesc de Francisco
Beltrão foi parceiro dos núcleos Idea Mentes Jovens e
das Academias, ligados à Associação Empresarial (Acefb),
na arrecadação de alimentos não perecíveis e em perfeitas condições de consumo. A coleta aconteceu na final da
3ª edição do MovACE, em maio, e a prestação de contas
foi nesta terça-feira, 21, na entidade empresarial.
A organização do MovACE foi do Idea Mentes Jovens, Núcleo das Academias, Fiori Produtora, Null Bug,
Sesc, Unipar, laboratório As Ervas Curam, startup BBA
e Werbran Medicamentos. Patrocínio Exclusivo da Cresol, com apoio institucional da secretaria municipal de
Esportes, departamento municipal de Turismo
e
prefeitura.
Kassiani Pagnoncelli Refati, coordenadora do Idea,
ressalta que o sucesso do projeto só foi possível devido às parcerias fechadas com empresas e entidades. “E o
Sesc colaborou demais, trazendo na bagagem essa expertise na organização de atividades dinâmicas. Eles trouxeram para a final do MovACE novas experiências para os
competidores, numa prova que exigiu muito da habilidade dos competidores”.
O MovACE é uma competição que visa fomentar a
prática de atividades saudáveis como forma de melhorar
a qualidade de vida dos participantes. A equipe campeã ‒
Os Cabeça Branca ‒ levou o prêmio principal de R$ 5 mil.
Denise Trindade, nutricionista do Sesc Beltrão, destaca que foram arrecadados na final da competição 1.200
quilos de alimentos destinados ao programa Mesa Brasil Sesc.
“Em Beltrão, são mais de 80 instituições cadastradas no programa. Algumas preparam refeições na própria instituição e outras distribuem para famílias atendidas pelo programa”, informa Denise.
Sérgio Giaretta, diretor do Sesc Beltrão, lembra que,
“além da parceria com a Acefb, a visibilidade que os núcleos promovem para o Sesc é fantástico”. De acordo com
ele, o Mesa Brasil Sesc em Beltrão fica em segundo lugar
em volume de atendimento e arrecadação, ficando apenas atrás de Curitiba. “Já são 15 anos do programa aqui
em Beltrão. Atendemos mais de 27 mil pessoas na região.
Ano passado tivemos um recorde quando foram arrecadadas 30 toneladas de alimentos somente em maio, média de uma tonelada por dia.

Não é só alimento

As doações são feitas por pessoas físicas e jurídicas,
por mês ou esporádicas. Interessados em doar roupas,
calçados, produtos de limpeza, móveis e eletrodomésticos usados, podem procurar o Sesc Beltrão ‒ Av. Júlio Assis Cavalheiro, 2121, Industrial, ou por fone/whats (46)
3905-3200. “Garantimos para onde vão as doações e a
qualidade dos alimentos”, finaliza Sérgio.
O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de
alimentos que atua contra a fome e o desperdício. É formada por mais de 3.000 parceiros doadores (produtores
rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e
abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade), que doam seus excedentes de produção, alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para
o consumo.

Comitiva de Coronel Vivida busca liberação de R$ 35 milhões para obras nas BRs-158 e 373
Assessoria
O prefeito Anderson
Manique Barreto, acompanhado do vice-prefeito Gabeira e do secretário de Administração, Carlos Lopes,
cumpre agendas de interesse do município na Capital
Federal.
Na terça-feira (21), a comitiva de Coronel Vivida esteve juntamente com o deputado Federal, Fernadno
Giacobo e o deputado Estadual, Luzi Fernando Guerra

Filho, no Ministério de Infraestrutura, onde trataram sobre a liberação de recursos,
na ordem de R$ 35 milhões,
para a construção de duas
vias marginais nas BRs-158
e 373, trecho entre o trevo
de Honório Serpa e a localidade de São Cristóvão.
O gruo também teve
agenda com o secretário Nacional de Transporte Terrestre, Felipe Fernandes Queiroz.
“Foi uma agenda muito
positiva e tão logo teremos

boas notícias sobre esta importante obra de infraestrutura, que além de melhorar
a trafegabilidade, garantindo mais segurança, vai contribuir para o desenvolvimento da região”, destacou
Barreto.

Prefeito de Coronel Vivida,
Anderson Barreto esteve
acompanhado dos deputados
Giacobo e Guerra no Ministério
de Infraestrutura
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O Brasil
mais seguro.
Homicídios
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Fonte: SINESP/MJSP

Apesar das barreiras, estamos construindo um país com mais segurança.
Nos últimos anos, os índices de criminalidade e violência foram reduzidos
signiﬁcativamente. Um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil,
resultado de políticas que melhoram a segurança pública.

Ações de gestão – 2019 a 2022:
• Contratação recorde de novos policiais.
• Modernização de viaturas, armamentos e equipamentos.
• Integração entre forças de segurança federais, estaduais e municipais.
• Apreensão de 7,2 toneladas de drogas.
• Apreensão de 29 mil armas.
• Apreensão de 940 mil munições.

geral
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Anvisa determina
suspensão do
agrotóxico carbendazim
Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Medida da Anvisa impede importação, produção e comercialização do produto

Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na terça-feira (21) a
suspensão cautelar da importação, produção, distribuição e comercialização do carbendazim, um agrotóxico muito usado por agricultores brasileiros no combate a fungos que atacam plantações de feijão, arroz, soja e de outras culturas agrícolas.
A decisão foi tomada após apresentação de voto da diretora Meiruze Freitas, durante uma reunião extraordinária da diretoria colegiada da Anvisa, aprovada por maioria entre os integrantes.
Segundo a agência, a suspensão deve durar até a conclusão do processo de reavaliação
toxicológica do produto. A Anvisa iniciou a reavaliação do carbendazim em 2019. No Brasil, o registro de agrotóxicos não tem prazo de validade e a última avaliação desse fungicida foi feita há cerca de duas décadas. De lá pra cá, novos estudos apontaram sérios problemas relacionados ao manuseio e ingestão do produto.
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Procurador que atacou colega
é suspenso pela prefeitura
de Registro
AEN
A prefeitura de Registro, no interior
de São Paulo, suspendeu na quarta-feira
(22) preventivamente Demétrius Oliveira
de Macedo do cargo de procurador. Macedo foi filmado dando socos, chutes, xingando e espancando a também procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros,
sua chefe, dentro do ambiente de trabalho.
Os vídeos sobre a agressão à procuradora, que caíram rapidamente nas redes
sociais, também mostram Macedo empurrando com força outra funcionária contra
a porta.
A suspensão do procurador por 30
dias foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial do município e prevê também
a interrupção do salário dele. Pelo Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de
Registro, Macedo deverá ser submetido a
processo administrativo que pode concluir
por sua exoneração. Além disso, um boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Civil, que informou que o caso foi registrado
como lesão corporal.
Após ter ouvido o agressor e a vítima, o delegado Daniel Vaz Rocha, do 1º
Distrito Policial de Registro, informou ter
pedido à Justiça a prisão preventiva do
procurador.
“A agressão do procurador de Registro a uma colega não ficará impune. A Polícia Civil acaba de pedir a prisão do agressor Demétrius Macedo. Que a Justiça faça
a sua parte e puna todo e qualquer covarde que agrida uma mulher”, disse o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.
O Ministério Público de São Paulo
também informou que designou dois promotores de Justiça, ambos com atuação

em Registro, para investigar a agressão.
Antes da agressão à colega, um processo administrativo já havia sido aberto
contra Macedo para apurar denúncias de
hostilidade com outra funcionária da repartição. A servidora tinha relatado que
estava com medo de trabalhar no mesmo
ambiente que o procurador. Esse processo administrativo havia sido publicado no
Diário Oficial do município na terça-feira
(21), pouco antes de Macedo ter iniciado o
espancamento.
Por meio de nota, a prefeitura de Registro disse que repudia os “brutais atos
de violência realizados pelo procurador
municipal contra a servidora municipal
mulher que exerce o cargo de procuradora-geral do município”.
“Que a vítima e sua família recebam
toda nossa solidariedade, apoio e cada palavra de conforto e acolhimento”, diz a
nota da prefeitura. Segundo a prefeitura,
os servidores da Procuradoria-Geral Municipal e da Secretaria de Negócios Jurídicos vão receber acompanhamento psicológico, e toda prática de violência que
ocorrer em sua administração será “severamente punida”.
Também por meio de nota, o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil/Secional
de São Paulo (OAB-SP), Guilherme Magri
de Carvalho, disse ter determinado a instauração de ofício de representação contra o acusado. Ainda conforme a nota, foi
determinado que o acusado compareça e
manifeste-se sobre os fatos para deliberação do tribunal competente, que deve
concluir o processo no prazo máximo de
90 dias.

Crecerto chega a 10 mil clientes ativos
A organização se consolida como uma das maiores Instituições de Microcrédito do país
Informe publicitário
A Crecerto atingiu no
mês de junho, deste ano, a
marca histórica de dez mil
clientes ativos, numa demonstração do grande desempenho que a organização tem alcançado nos
últimos cinco anos. São
clientes que estão com contrato de operação de crédito vigente, mantendo uma
relação comercial constante
com a empresa. Nos últimos
anos, a carteira de clientes
dobrou de tamanho, exigindo a ampliação da estrutura de atendimento da instituição e a modernização de
todos os processos. Com as
mudanças, a atuação da Crecerto não se restringe mais
a um espaço geográfico específico, podendo atender
clientes de qualquer parte do país. O número ganha ainda mais relevância
levando-se em conta o universo do setor de microcrédito onde poucas agências

“Quando distribuímos crédito, impactamos positivamente a vida
de muita gente”, diz Marcio Cesar Rossini, presidente da Crecerto

chegaram a este patamar.
“Com a modernização, estamos conseguindo agilizar os
atendimentos aos clientes,
que são foco e razão do nosso negócio. Quando fazemos
crédito, impactamos positivamente a vida de muita
gente e isso nos impulsio-

na a cada dia fazer melhor”,
analisa Marcio Cesar Rossini, presidente da Crecerto.
Para o diretor comercial da Agência, Luís Filipe
Minks, o resultado alcançado deve ser atribuído ao planejamento estratégico adotado pela Crecerto ao longo

desse tempo. Segundo ele,
os frutos estão sendo colhidos, aos poucos, mas de forma constante. “Investimos
em tecnologia e na qualificação de nosso pessoal para
prestar um serviço cada vez
melhor aos nossos clientes.
Isto tem contribuído dire-

tamente para a nossa sustentabilidade e o funcionamento eficiente das nossas
ações”, resume.
A Agência de Microcrédito Crecerto foi fundada em Concórdia, em abril
de 2001. Começou a atender municípios da região

da AMAUC, no Alto Uruguai
Catarinense e distribuiu filiais pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná. Completou 21
anos de fundação, em abril
deste ano, figurando entre
as maiores Instituições de
Microcrédito do país.

VARIEDADES
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Além da Ilusão

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Inimigos
dos protestantes
na Guerra
dos Trinta
Anos
Pessoa
que instrui

Aspirante
a oficial
Atenas e
Esparta
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Reagente
usado na
fabricação
do TNT

Pano para
Fechada; tirar o pó
vedada de móveis

Área em
que atuava Tipo de
Gianni queijo que
Versace é patrimônio
imaterial
do Brasil

Leopoldo despista Francisco e
consegue fugir com a ajuda de amigos. Letícia confessa a Lorenzo que
está confusa com seus sentimentos e pede um tempo. Danilo Dantas revela a Eugênio que nunca teve
um caso com Dirce e que ele caiu
em um golpe de Úrsula. Bento consegue mover suas pernas e acredita
que conseguirá voltar para o Brasil.
Cipriano arma um escândalo no cassino e retira Emília do local. Matias
questiona a ausência de Violeta, que
viajou com Eugênio. Heloísa sente
enjoos. Olívia revela a Leônidas que
foi adotada.

O mesmo

Cara e Coragem

Anita apaga diversas fotos de
Clarice com Samuel. Regina manda
Ângelo sumir com Samuel do Rio.
Renan muda a ordem das apresentações, e Lou fica insegura. Ângelo avisa a Regina que sua mãe, Dagmar, não está bem de saúde. Ela não
se importa com a notícia. Danilo tenta
convencer Vini a colocar Leonardo na
presidência da SG. Joca se desespera
ao saber que Nadir pretende ir à apresentação de Pat com Lou na companhia de dança. Olívia dá um ultimato
em Joca. A apresentação de Lou e Pat
no leilão é um sucesso. Jarbas avisa a
Ítalo que Paulo e Marcela estão empenhados no caso de Clarice.

Pantanal

Juma avisa a Jove que não vai
mais se casar com ele. Tibério fica
apreensivo com o interesse de José
Lucas por Juma. José Leôncio apoia
a decisão de Jove de não procurar
por Juma. José Lucas diz a Trindade
que Juma será dele. Tenório avisa a
Guta que, se José Leôncio não pedir
a mão da filha em nome de Tadeu,
não haverá casamento. Irma pede a
Jove para convencer Mariana a morar no Pantanal. José Leôncio e Filó
deixam claro para Tenório que não
concordam com o namoro de Tadeu
com Guta. Alcides diz a Tadeu que
ele não deveria brigar com José Leôncio por causa da Guta.

Formiga,
em inglês
Coisa
alguma
Audácia;
coragem

Deputado
(abrev.)

Exageradamente
grande

HORÓSCOPO

Leite
recentemente
mungido
"(?) Neném", cantiga de ninar (pop.)

Brinquedo
infantil
eólico
Berreiros

Proteção
usada pelo
alfaiate

Estragada;
deteriorada

(?) card,
tipo de
cartão de
memória

Intérprete
Interjeição
que designa espanto

A região
dos cangaceiros
(abrev.)

Óleo de
odor suave
usado em
perfumes
A célula
como o
neurônio

Primeira
letra do
alfabeto

O marido
da filha
Quadro;
pintura
"Nariz", em
"nasicórneo"
Nome do
santo que
combateu
um dragão

Gal (?),
atriz e
modelo
israelense
Elemento
percutido
no piano
Escambo

Lady (?),
cantora

Registro
de clientes
de uma
loja
O que possui boas
condições de saúde
Primeira nota da
escala musical

Situação positiva para promover
mudanças e melhorias no ambiente doméstico e no convívio familiar.
Momentos harmoniosos e de bons
relacionamentos no trabalho e com
os subordinados. Felicidade no amor
e nas diversões.

Amigos lhe darão alguns desgostos e a pessoa amada poderá se
ressentir de falta de atenção. Fluxo astral benéﬁco para negócios e
assuntos atinentes à família e aos
meios de transmissão de ideias.

TOURO 21/04 A 20/05

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Mostre sua afetividade sem medo
de mostrar seus sentimentos. No
trabalho, suas sugestões são bem
recebidas, empurrando positivamente seu futuro proﬁssional.
Saiba conviver com seu prestígio
para não desperdiçar oportunidades que surgirão.

Sentimentos mais fortes e estáveis
na vida amorosa, fortalecendo o casamento e as relações duradouras.
Apesar disso, poderá se sentir um
tanto inseguro quanto a si próprio.

Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos, assim como
o contato com o estrangeiro. Você
deverá agir no sentido de consolidar as conquistas feitas nos períodos anteriores. Evite negócios com
pessoas desconhecidas.

Um novo círculo de amizades estará fazendo com que você libere
energias positivas. Neste período,
suas atividades sociais, altamente
favorecidas e em plenas atividades, estarão fazendo seu lado extrovertido ﬁcar mais exposto.

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

PEIXES 20/02 A 20/03

Negativo ﬂuxo astral para as mudanças de emprego, atividades ou
residência. Tendência à depressão
psíquica o que viria a lhe prejudicar
mais ainda. Controle-se em todos
os sentidos e cuide de sua saúde.

O ﬂuxo dos planetas deverá beneﬁciar você. Aproveite a inﬂuência para pôr em dia seus negócios
e compromissos que estão em
atraso. Êxito sentimental, amoroso e proﬁssional. Habilidade literária e mente fértil, penetrante e
inﬂuente.

CÂNCER 21/06 A 20/07

Tipo de
vinho feito
de uvas
pretas

Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assuntos
amorosos, nas associações e no relacionamento humano. Algumas
pequenas surpresas no ambiente de trabalho poderá prejudicá-lo.
. Não faça promessas que não possa cumprir.

Significa
"Mundial",
na sigla
OMC

Ópera de
Giuseppe
Verdi

2/sd. 3/ant — dos. 4/gaga. 5/gadot. 8/alaridos. 10/la traviata.
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CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

A lua e a posição de mercúrio favorecerão a vida amorosa, as atividades
criativas e as artes. Sentimentos fortes e sintonia afetiva com a pessoa
amada permitirão um perfeito entendimento, com a possibilidade de
surgirem novos planos para o futuro.

A meia-(?):
baixinho
(?) Barbosa, jurista

Reino dos
(?): foi
pregado
por Jesus

LIBRA 23/09 A 22/10

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Sistema operacional
de computadores

Cobalto
(símbolo)

ÁRIES 21/03 A 20/04

LEÃO 22/07 A 22/08
Período de máximo desenvolvimento nos relacionamentos íntimos. A
reﬂexão a respeito da sua maneira
de agir tenderá a trazer maior harmonia, se bem que uma maneira diferente daquela imaginada por você.

VIRGEM 23/08 A 22/09
Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibilidade de
programar uma linha de ações e de
interesses mútuos, mesmo que a antiga simpatia não esteja plenamente restabelecida. Novas ideias e estudos elevados poderão entusiasmá-lo
bastante.

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

~

OPINIaO
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foto do dia
Marcilei Rossi

Começou nessa quarta-feira (22) a venda de pastéis, demais quitutes e festividades da tradicional Festa de São
Pedro, em Pato Branco. Os festejos seguem até dia 29, feriado pelo dia do padroeiro, a partir das 14h. Tem pastel
de carne, queijo, pizza, palmito, chocolate e prestígio, a R$ 5,00 cada.

dirceu antonio ruaro

Autoridade parental!
Caros leitores, na semana que passou,
abordamos o tema, mesmo que superficialmente da “criança autoritária”. É verdade que em muitas casas se vive a “síndrome do imperador” ou “imperatriz”, ou seja,
o reinado tirânico do filho ou da filha. Por
isso, hoje, vou aprofundar um pouco essa
questão.
E essa situação é bem mais comum do
que se pensa. Quem lida com educação, sabe
que inúmeras famílias, de todas as classes
sociais e raças, passam, na atualidade, por
situações inusitadas de mando dos filhos.
Parece que há um, por assim dizer, “movimento cadenciado e sutil” contra a autoridade parental, refletindo em todas as etapas
e tempos do desenvolvimento dos filhos.
Muitos autores tem trazido à discussão
a questão do filho que manda em casa muito mais do que os pais. E, diversos autores
tem dito que se trata de uma crise denominada de “síndrome do imperador”.
Quem atua no serviço de “orientação
educacional” nas escolas, tem percebido
que é cada vez mais comum e nas fases da
educação infantil, inclusive, ver crianças desafiando e provocando seus pais ou a professora, como se dissessem textualmente
“você não manda em mim”.
O pior é que essas atitudes, que vem
ocorrendo há um bom tempo, podem ir até

o ponto extremo que os pais sejam maltratados pelos filhos. E, não se trata apenas de
mal tratos físicos. Muitas crianças, adolescentes e jovens sentem-se de alguma forma
satisfeitos, quando ofendem seus pais por
meio de gestos e palavras. Essas atitudes
precisam ser coibidas urgentemente, para
que não se configurem no “comportamento
tirano” do filho que sente prazer em menosprezar os pais.
Por isso, é preciso entender que a autoridade parental precisa ser exercida para,
de alguma forma “barrar” a tendência social
que vivemos na qual insultar, oprimir, tirar
sarro e dizer que os pais não sabem nada é
prática comum.
Os educadores têm dito que “parece que os pais sentem receio de dizer não
e de contrariar os filhos”. Ora, quanto mais
os pais se submeterem aos caprichos dos filhos, tanto mais a sua autoridade será abalada. E a conclusão a que os educadores tem
chegado é que sentem que os pais, “oprimidos pelas exigências dos filhos, acabam se
sentindo culpados por não dar o que os filhos desejam”.
E, esse sentimento de culpa, leva os pais
a reiniciarem aos seus deveres de exercer a
autoridade parental, que tem de estabelecer
limites claros para as crianças, dizendo por
meio das atitudes que as crianças têm o di-

reito de fazer o que quiserem, no momento
e do jeito que elas querem.
Essa renúncia, leva a criança a entender que não precisa respeitar nada e ninguém, que o mundo gira em torno dela e
que ela decide o que quer e o que não quer
fazer, mesmo com seis anos de idade. E, o
pior, que isso vai se aprofundando e temos
as crianças impossíveis de doze anos e os
adolescentes intratáveis de quinze.
É evidente que não podemos ignorar a
influência da sociedade, como me referi acima, que, sutilmente, por meio de filmes, séries, redes sociais, consumo de bens materiais, individualismo, entre outras coisas, em
que estamos imersos e, nem mesmo, a ausência dos pais em casa, seja pela jornada
de trabalho ou pela indiferença.
Nós, educadores, sabemos que se combinarmos esses e outros fatores familiares e
entre eles, exatamente a falta do exercício
da autoridade dos pais, entendemos que os
filhos se acostumaram a não valorizar o que
a família tem e pode e passaram a priorizar
seus desejos imediatos. Lógico que a frustração é tanto dos filhos quanto dos pais,
pois façam o que fizerem eles não se dão
por satisfeitos.
A vida é feita, também de frustrações.
Desde pequena a criança precisa aprender
que a frustração não é o fim da vida. Preci-

sam aprender que, muitas vezes, um desejo terá de ser adiado e que, até nunca se realizará.
É essencial que os pais exerçam a autoridade parental, e sejam os instrumentos de
experiência de que algum grau de frustração ocorrerá na vida de todos nós.
O exercício da autoridade parental deve
ser feito de tal maneira que a criança aprenda que não pode ter tudo e nem ao tempo
que quiser. Que a vida é feita de conquistas,
de lutas, de vitórias e de derrotas e que é
preciso aprender a lidar com as dificuldades
que a vida apresenta. Que precisa aprender
a resolver as dificuldades se se apresentam
sem passar por cima dos outros, e que nem
tudo será como a gente gostaria que fosse.
Por isso, exercer a autoridade parental,
esse poder saudável que os pais devem ter
sobre os filhos, para organizá-los, orientá-los e mostrar-lhes os caminhos não pode
ser ignorada ou simplesmente renunciada, pense nisso, enquanto lhe desejo boa
semana.
Doutor em Educação pela UNICAMP,
Psicopedagogo Clínico-Institucional e
Pró-Reitor Acadêmico UNIMATER
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PLANTÃO
Apreensão de
cocaína

A equipe da Rotam
prendeu um homem com
50 gramas de cocaína na tarde de terça-feira no bairro
Padre Ulrico, em Francisco
Beltrão. Os policiais faziam
patrulhamento pela rua Marília, quando suspeitaram do
homem, que ao perceber a
viatura mudou repentinamente de direção e começou a correr.
Os policiais fizeram a
abordagem e revistaram o
homem, que estava com 50
gramas de cocaína. O suspeito de tráfico de drogas
foi encaminhado, juntamente com a cocaína apreendida, à 19ª Subdivisão Policial
(19ª SDP) de Francisco Beltrão para as providências cabíveis ao fato.

Acusado de
tráfico

A Polícia Militar de Dois
Vizinhos foi informada na
tarde de terça-feira sobre
um mandado de prisão em
desfavor de um masculino.
Uma equipe policial foi até o
Loteamento Boaretto, onde
localizou o procurado pela
Justiça, que é acusado de
tráfico de drogas.
Ele foi entregue na
Delegacia da Polícia Civil, estando à disposição da
Justiça.

Recuperação
de carreta

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou um veículo furtado em Curitiba. A
carreta havia sido furtada no
bairro Cidade Industrial de
Curitiba no da 28 de maio.
A recuperação aconteceu no bairro Xaxim após
uma denúncia informar que
a carreta estava sendo rebocada em Araucária, Região
Metropolitana de Curitiba. A
investigação continua com o
objetivo de localizar os suspeitos de praticar o crime.

PCPR prende
advogado

A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu em flagrante um advogado, de 30 anos,
por posse ilegal de arma de
fogo, na terça-feira (21), em
Ponta Grossa, região dos
Campos Gerais. Na ação, foram apreendidos um revólver, uma garrucha e um simulacro.
Após problemas na negociação de um veículo, o
homem passou a ameaçar
a pessoa com quem negociou e a família. As ameaças
foram realizadas através de
fotos e áudios. A diligência
contou com a participação
da Ordem dos Advogados o
Brasil, através da Comissão
de Prerrogativas.
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Marmita se reserva ao direito de
permanecer em silêncio
Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Preso no último sábado (18),
em uma megaoperação coordenada
pela Polícia Civil, Claudir Lisboa da
Silva, conhecido nos meios policiais
como Marmita, foi ouvido na terça-feira (21) pela delegada Franciela Alberton, titular da Delegacia da
Mulher de Pato Branco. Ele é acusado de um homicídio e estupros que
ocorreram nos últimos meses em
Pato Branco.
A delegada Franciela informou
que Marmita se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Ele
é acusado de ter matado Guilherme
Ambrosini, que levou um tiro na cabeça ao defender a namorada de um
estupro, no bairro Fraron. A mulher

teria sido obrigada a praticar atos
que caracterizam estupro.
Conforme a delegada afirmou
em entrevistas anteriores, o acusado sempre agia de maneira semelhante. “Sempre com luvas, capuz e
touca balaclava, para não deixar rastros. Ele escolhia as vítimas, sempre
casal, amarrava o rapaz, colocava
no porta-malas, levava os dois para
onde queria e os atacava”, detalhou.
Com relação a pistola, que estaria com Marmita, Franciela informou que foi realizada uma varredura na mata em que ele foi preso,
com a utilização de cães farejadores
e detectores de metais, mas a arma
não foi localizada. A pistola foi furtada do interior de um imóvel, que
fica nas imediações das residências de familiares de Marmita, com

SESP

Marmita é acusado de homicídio e estupros que ocorram nos últimos meses
em Pato Branco

ele sendo o suspeito do furto. Durante a fuga, em Clevelândia, Marmita teria perdido o carregador da
pistola, que foi encontrado pela

polícia, tendo munições semelhantes a utilizada para matar Guilherme, sendo encaminhadas para exame de balística.

Polícia Civil apreende 5kg de maconha em ônibus
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR), em ação conjunta do Denarc e Núcleo de Operações com
Cães (NOC) de Pato Branco e NOC
de São Lourenço do Oeste (SC),
apreendeu no fim da tarde de quarta-feira, no trevo de acesso a Vitorino, 5kg de maconha do tipo
murruga.
A droga estava em meio a roupas em uma mala no bagageiro de
um ônibus, que fazia a linha Foz do
Iguaçu a Pato Branco.
Juliano Riboli, do NOC Pato
Branco, afirmou que a utilização dos

DIVULGAÇÃO

cães farejadores K9 Hera da PCPR
e K9 Boris, que pertence a PCSC,
foi fundamental para a localização
da maconha, avaliada em cerca de
R$ 8.000,00. Um rapaz, de 22 anos,
que estava transportando a droga no ônibus, foi preso em flagrante e teria assumido que revenderia a
droga em Pato Branco, em uma barbearia que iria trabalhar.
O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi
entregue na Delegacia da Polícia
Civil para as devidas providências.
(AB)

A droga
apreendida
seria
revendida em
Pato Branco

PCPR prende sete acusados de aplicar o golpe do motoboy
A Polícia Civil do Paraná (PCPR)
prendeu sete integrantes de uma
associação criminosa responsável
por aplicar o golpe do motoboy, na
quarta-feira (22). Dez vítimas paranaenses foram identificadas até o
momento, com prejuízo de R$ 150
mil.
A operação aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, em Carapicuíba e na capital do Estado de São
Paulo. A ação contou com o apoio
da Polícia Civil de São Paulo. Foram

apreendidas máquinas de cartões e
dois dos capturados foram presos
em flagrante. A PCPR ainda solicitou o bloqueio de sete contas bancárias, dez quebras de sigilo bancário
e dez de sigilo fiscal.
Pelo que foi apurado pela PCPR,
o grupo criminoso ligava para a vítima se passando por um funcionário
da instituição financeira e alegando gastos com o cartão. Para facilitar que a vítima caísse no golpe,
os criminosos utilizavam técnicas

para que a conversa se parecesse
fielmente com uma central de banco. Posteriormente, as vítimas eram
induzidas a acreditar que um motoboy da empresa iria recolher o cartão em um endereço de retirada.
Ao recolherem os cartões, os
envolvidos realizavam diversas
compras e saques. Com o intuito
de dificultar o trabalho investigativo, ainda faziam transações entre
si, para que não fosse descoberta a
origem do dinheiro. De acordo com

as investigações, as contas bancárias dos alvos apontam movimentação de mais de R$ 1 milhão. Conforme as investigações, um dos bancos
teve prejuízo de R$ 97 mil, ao restituir às vítimas dos danos feitos pelos criminosos.
Os suspeitos são investigados
pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Entre os envolvidos estão os gestores financeiros e
motoboys que iriam fazer a retirada
dos cartões. (Assessoria)

PM recupera 40 cabeças de gado
A Polícia Militar recebeu uma informação, terça-feira à
noite, que 40 cabeças de gado furtadas, em Bituruna, foram
transportadas em um caminhão Cargo para a região de Laranjeiras do Sul. Durante as buscas, os policiais foram até
a comunidade de Passo Liso, onde observaram uma movimentação estranha no interior de uma propriedade rural,
com animais na carroceria de um caminhão.
Com o apoio de outras equipes da região, foi tentado
contato com os moradores através de palmas e uso de giroflex. As equipes foram atendidas por uma mulher, 28 anos, a
qual informou que seu marido também estava na residência.
Após serem identificados, os moradores disseram que
já estava fazendo contato com o proprietário para devolver o gado, relatando que foi enganado ao ser contratado
para fazer um frete. Perguntado em relação aos animais, o
homem informou que estariam dentro de uma mangueira,
aos fundos da casa. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.
(Assessoria)

esporte
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Projeto de iniciação ao
esporte oferece quatro
modalidades em Vitorino
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Mano Menezes deve fazer
mudanças no Inter

Divulgação

Os trabalhos são fortes no CT Parque Gigante de
olho no próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. Na
sexta-feira (24), o Internacional enfrenta o Coritiba, às
21h30, no estádio Beira-Rio, pela décima quarta rodada
da competição nacional. Brigando pela parte de cima da
tabela, o Colorado vai em busca de mais três pontos para
se consolidar no G6.
A primeira parte do treinamento, na manhã de quarta-feira, foi aberta para a imprensa. O grupo colorado
começou realizado atividades físicas. Na sequência, um
exercício de posse de bola em curto espaço de campo.
Depois, o treinador Mano Menezes comandou trabalhos
de finalização e um treino tático, ajustando o posicionamento e dando indícios do time que entrará em campo
na sexta.
O técnico colorado terá que fazer mudanças no time,
já que Mercado, Moisés e David estão suspensos e ficam
de fora. Assim como Wanderson, com uma lesão muscular na coxa. Alan Patrick e Paulo Victor com sintomas
gripais não treinaram com o restante do grupo.
A equipe volta a treinar na tarde desta quinta-feira
(23), encerrando a preparação para o confronto com o
Coritiba. (Assessoria)
Ricardo Duarte

Todos os dias da semana há disponibilidade de horários, pela manhã e tarde e de esportes diferentes

Assessoria
“Vamos lá!” “Atenção
na bola” “A rainha está em
perigo”. Palavras que todas os dias da semana os
alunos do Projeto de Iniciação ao Esporte escutam
no Ginásio Ademir Zílio.
Através da gerência de Esportes, a Prefeitura de Vitorino disponibiliza aulas
de futsal, taekwondo, tênis
de mesa e xadrez. Segundo o gerente de Esportes,
Vanderson Ecker “o projeto funciona com crianças
de 5 a 17 anos”. Para reali-

zar a matrícula os pais ou
responsáveis devem entrar em contato com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. “Nós
vamos ofertar uma ficha
de inscrição que os pais
ou responsáveis vão preencher. Inclusive crianças
que estudam em outros
municípios, mas residem
aqui em Vitorino, podem
participar também”, explicou Vanderson.
João Pedro Gomes tem
11 anos e é fã do jogador
Neymar. Todas as terças e

quintas ele participa do futsal. “O professor deixa a
gente jogar e faz uns exercícios físicos”, mas não é só de
futsal que o João gosta. “Eu
gosto de brincar e fazer bastante piada com os amigos”.
E é esse o ambiente que o
Projeto de Iniciação ao Esporte pretende oferecer às
crianças vitorinenses. “Além
da atividade física possibilita a socialização. Aqui tem
várias crianças que se conhecem, fazem amizades e
levam elas para o futuro”,
afirmou Vanderson.

O objetivo também é
preparar as crianças para
representar o município em
competições estaduais e nacionais. Conforme o Prefeito
de Vitorino Marciano Vottri
a iniciação existe “no sentido de aperfeiçoar uma capacidade, um talento natural.
O nosso município já tem
um histórico interessante
de participação em grandes
competições. Além da integração, da socialização, nós
temos a expectativa de formar com esse projeto, os
nossos atletas”, completou.

Matias Galarza se destaca no Coritiba
Na tarde de quarta-feira (22), no CT da Graciosa, o volante Matias Galarza atendeu a imprensa em
entrevista coletiva. Presente durante os 90 minutos do clássico na última rodada do Campeonato
Brasileiro, o meio-campista foi um dos destaques da
equipe e comentou a feli-

cidade em iniciar um jogo
como titular.
“Feliz pela oportunidade, estava esperando meu
momento. O resultado não
foi o que queríamos, mas
no jogo criamos mais. Quem
deveria ter ganhado era a
gente, mas não aproveitamos as oportunidades. Tem
coisas que não podemos fa-

zer nada, como o tema da
arbitragem”, destacou Galarza.
“Tudo se vê como um
processo. Cheguei fazem
quase dois meses e sempre
respeitei o espaço de cada
jogador, minha posição tem
vários jogadores... Val, Bernardo, Willian, Andrey, que
acabou se machucando ago-

ra. Sempre estive preparado
para a oportunidade e agora
chegou”, finalizou.
Nesta quinta-feira (23),
o elenco profissional realiza
o último treinamento antes
de seguir viagem para Porto Alegre, onde enfrentará
o Internacional, sexta-feira
(24), às 21h30, no Estádio
Beira-Rio. (Assessoria)

Grêmio enfrenta o CSA pela Série B
A delegação gremista desembarcou por volta da 1h30 da madrugada
da quarta-feira, em Maceió,
para o duelo desta quinta-feira diante do CSA, no Estádio Rei Pelé, válido pela
14ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B e que
pode manter o Tricolor no
G-4 da competição.
O técnico Roger Macha-

do comandou o último treinamento antes da partida
e finalizou os detalhes que
faltavam na montagem da
equipe que vai a campo. A
movimentação, que foi com
os portões fechados à imprensa, ocorreu no CT Ninho do Galo, no município
de Barra de São Miguel, distante 45Km do hotel onde a
delegação está hospedada,

pertencente ao CRB.
Rodrigues e Villasanti, apresentando quadro
gripal, não viajaram, assim
como Thiago Santos, que
sentiu um desconforto no
joelho direito. Eles serão
desfalques assim como Kannemann, Edilson, Brenno e
Elkeson, que se recuperam
de lesão muscular. O lateral-direito, Rodrigo, recupera-

do, está relacionado e pode
começar jogando.
O jogo desta quinta-feira começa às 21h30, no Estádio Rei Pelé, com transmissão ao vivo da Grêmio
Rádio a partir das 20h. O
torcedor gremista de Maceió e região poderá adquirir o ingresso para a partida no valor de R$ 50,00.
(Assessoria)

O Inter trabalha forte para o confronto com o Coritiba

Futebol sintético pelos
Jogos dos Trabalhadores
Os Jogos dos Trabalhadores de Pato Branco terão
confrontos decisivos no futebol sintético nesta quinta-feira (23), no campo Sintético Araucária. Quatro partidas que definirão os semifinalistas da modalidade.
A primeira partida da noite, com início às 19 horas, será entre as equipes da Bransilos e Bianchi Distribuidora de Peças. Na sequência, às 19h50, entram em
campo as equipes da Atlas Eletrodomésticos e Prefeitura Municipal.
O terceiro confronto da noite, marcada para às
20h40, será entre OAB Pato Branco e Prioriza Aberturas de Alumínios. Fechando a rodada, às 21h30, jogam as equipes da Fogões Petrycoski e Moto Táxi/
Entregadores. (Assessoria)

Vôlei do Brasil perde
para a Polônia
A seleção masculina de vôlei iniciou a segunda semana da Liga das Nações com uma derrota de 3 sets a 1
(parciais de 25/16, 22/25, 25/16 e 25/22) para a Polônia, na quarta-feira (22) em Sófia (Bulgária).
O Brasil sofreu o terceiro revés consecutivo na competição, após as quedas diante dos Estados Unidos e da
China, em partidas disputadas em Brasília. Após esta
derrota a seleção brasileira ocupa a nona posição da tabela, fora da zona de classificação para a fase final, que
será disputada em Bologna (Itália).
A Liga das Nações tem a participação de 16 seleções em cada um dos naipes (masculino e feminino). Em 2022, a primeira classificatória tem três etapas com cada time jogando quatro vezes em cada uma
delas. Os oito melhores desta fase avançam à final.
(Agência Brasil)
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Imobiliária Habitar Aluga: Apartamento com 3 quartos sendo 1
suíte, localizado na Avenida Brasil, 120, Centro - Pato Branco /
PR. Código 258. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Imobiliária Habitar Aluga: Apartamento semi-mobiliado no Edifício
Bari com 2 quartos, localizado na
Rua Itabira, 1910, Centro - Pato
Branco / PR. Código 293. Acesse
www.habitar.imb.br ou entre em
contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Imobiliária Habitar Aluga: Apartamento com 3 quartos sendo
1 suíte, localizado na Rua Itabira, 1730, Centro - Pato Branco /
PR. Código 709. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.
--------------------Rafa Negócios Creci J06702 –
Aluga apartamento com 3 quartos, mobiliado, bem localizado no centro e com uma vaga
de garagem. Valor R$ 1.700,00
mês
+
condomínio.
Tratar no telefone (46) 3224-4079
--------------------Aluga-se apartamento duplex (cobertura) 290,00 m², no Ed. Itabira,
sito à Rua Itabira nº 1.115, Centro da cidade de Pato Branco – Pr.
Duas suítes e dois quartos, duas
garagens, salão de festas, cozinha planejada, duas salas. Valor
R$ 2.300,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------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)
--------------------Aluga-se apartamento com dois
dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço e garagem no centro de Pato Branco R$ 900,00
www.joaresbrasil.com.br
Creci
f 12.632. Fone (46) 999720112
--------------------Aluga-se Apto Edifício
Monte Moriah com 02 quartos, sacada sala com dois ambientes,
cozinha, área de serviço, garagem para 01 veículo. www.
joaresbrasil.com.br
Creci
f
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Fone (46) 999720112

Favero Corretores De Imóveis
– Vende: Apartamento com 02
Quartos, Sala com 02 ambientes, Sacada, Cozinha, Lavanderia, Banheiro e Garagem. Área
Útil 97 M²; Área total 109 M². Localizado na Rua Tapir esquina com Avenida Tupi. Valor R$
290.000,00 Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
-------------------Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - CRECI J 7640 - Vende apartamento novo no Edifício San Marino, 01 suíte com
hidromassagem, mais 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada com churrasqueira, sacada no quarto, 02 vagas de
garagem, elevador, portão eletrônico. Valor: R$ 540.000,00,
aceita casa de menor valor na
região do Primavera, Bortot,
São Luiz e Sambugaro. Faça-nos uma visita na Rua Guarani, nº 771, Centro. Fones:
(46) 2604-0888 OU (46) 991130460 WhatsApp. Acesse o nosso site: www.alieltonial.com.br
-------------------Ederson Imóveis vende excelente apartamento com linda vista
da cidade, sendo 01 suíte com
roupeiro, 02 quartos, sala de estar, ampla sacada com churrasqueira, sala de jantar, banheiro social, cozinha sob medida,
lavanderia e 02 vagas de garagem. Piso laminado, aquecimento a gás, balcão e box nos banheiros. Edifício com elevador e salão
de festas. Oferta: R$ 525.000,00.
CRECI/PR 06596-J. Agende uma
visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br.
-------------------Imobiliária Acacio Imóveis vende apartamento com 73,00 m²
no Condomínio Fechado “Residencial Bosques do Sul” no Bairro Morumbi, cidade de Pato Branco/PR, com 03 quartos, sala,
cozinha,
lavanderia,
banheiro, churrasqueira interna, gesso,
porcelanato, área privativa nos
fundos e uma garagem. Valor R$
280.000,00. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
-------------------Famex imobiliária CRECI J5858
- Aluga apartamento no Ed. Safira, localizado na Rua Tapajós esquina com Rua Itabira,
com 01 suíte, 01 quarto, 72m²,
01 vaga de garagem, sacada
com churrasqueira. Apartamento com móveis planejados na cozinha e banheiro. Valor de locação R$ 2.100,00. (REF AP251).
--------------------

Vende-se apartamento no Ed. Alan
Eber. Valor R$ 230.000,00. Bairro
Industrial, com área total de 123
m² 2 Quartos, 1 Wc, e demais dependências. Primeiro andar, tratar
(46)98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
-------------------Vende-Se Apartamento No Edifício Premium: 01 suíte com closet, mais 02 suítes, 01 lavabo,
sala de tv, sala de jantar, cozinha,
sacada com churrasqueira integrada, lavanderia, 02 vagas de
garagem. Valor R$1.100.000,00,
Telefone: (46) 3025-3557 / Whatsapp (46) 99971-4087 / 99734188/
Email:
atendimento@
Endeciroimoveispb.com.br.
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Vende-se Prédio no Bairro La Salle: São 08 unidades de apartamentos com 01 dormitório e 02
dormitórios. Rendimento mensal
de aluguel: R$ 5.000,00, excelente para investidor. Telefone: (46)
3025-3557 / Whatsapp (46) 999714087 / 9973-4188/ Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br. Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------Para investir manter locado ou
morar. Apartamento Ed. Ouro
Preto Centro lado Unimed. Suíte mais dois quartos, garagem privativa, face Leste. Norte. Valor R$ 565.000,00. Tratar
98404-0568
Creci-pr
1.530-J
--------------------Apartamento Res. Vivace B. Parque do Som Suíte mais um quarto,
garagem privativa. Novo!
Valor R$ 255.000,00. Tratar
(46)98404-0568 Creci 1.530-J.
--------------------Vendo apartamento ótimo para casal ou estudante com 60 m2, próximo ao Teatro 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

Rafa Negócios Creci J06702 –
Aluga casa no Loteamento Paulafonso com 03 quartos, banheiro, sala e cozinha conjugadas,
lavanderia interna e garagem coberta. Valor: R$ 800,00 mês. Tra-

tar no telefone (46) 3224-4079

Sobrado 144 m² Suíte e demais
dependências.
Estacionamento para 2 carros, salão de festas. Vista panorâmica do lago,
Face Leste Oeste. Ótima posição solar. Rua Casemiro de
Abreu. Valor R$ 450.000,00. Tratar 98404-0568 Creci-pr 1.530-J
--------------------Casa Alvenaria 94 m². Metragem terreno 229 m², 3 Quartos,
sala, cozinha, banheiro, garagem. Valor R$ 370.000,00 Tratar
(46)98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Casa Alvenaria Bairro Planalto Loteamento Paulo Afonso. Valor R$ 190.000,00, 93 m² Terreno
360 m² , devidamente averbado.
Três quartos, demais cômodos.
Rua Dos Sabiás, 598. Tratar 984040568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vendo casa de madeira no bairro São Vicente com 70 mts,
contendo 3 quartos, cozinha
e copa, sala, 2 banheiros sendo 1 deles suíte. Lote medindo
360 mts. Final de rua e ótima localização a 4 quadras da avenida Tupy. Valor R$ 200.000,00.
Tratar
no
46
99913-1420
--------------------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 Sobrado no Bairro Jardim América: Rua Visconde De
Nacar n.º 447. 01 suíte, mais 02
dormitórios, 01 banheiro social,
mais 01 lavabo, sacada, sala de
tv, cozinha, lavanderia, 01 vaga
de garagem, edícula com lavabo e churrasqueira. Valor: R$
450.000,00. Telefone: (46) 30253557 / 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 casa. Oportunidade Única: Casa de alto padrão localizada no bairro Ban-

cários. Próximo a Escola São
Caetano (Irmãs Teatinas) e da Escola de futebol do Coxa, a cinco
minutos do centro de Pato Branco.
A casa possui: Pavimento Inferior:
Garagem para 02 carros fechada;
Lavabo; Depósito; Escritório; Cozinha com churrasqueira. Pavimento Superior: Sala de estar e jantar
integradas; Sala de TV com sacada; Cozinha ampla com sacada;
Lavanderia; Despensa; 02 Quartos; 01 Suíte; Banheiro social. Sistema de aquecimento gás. Casa
de esquina, com ampla sobra de
terreno. Valor: R$1.420.000,000.
Tratar:
46
99920.3089
--------------------Vende-se belíssimo sobrado no
Bairro Vila Izabel. Sobrado contendo 01 suíte com sacada, 02
dormitórios, banheiro social, lavabo, sala de estar/jantar, espaço
gourmet com churrasqueira, cozinha, área de serviço, vaga de garagem. Área privativa 139,31m²,
área do terreno 206,80m², valor
R$ 750.000,00. Roberto Corretor
de Imóveis CRECI-PR: F-35689.
Para mais detalhes entre em
contato e agende sua visita (46)
2604-1516 / 99108-4250. Instagram: @robertoimoveispb e site:
www.robertoimoveispb.com.br
--------------------Rafa Negócios Creci J06702 - Vende sobrado no Bairro São Roque, com 64m² de área construída. Excelente Oportunidade.
Valor: R$ 230.000,00. Financiável. Tratar com Jhon LenonWhatsApp:
(46)
98800-4740
--------------------Rafa Negócios Creci J06702 Vende casa no Bairro São Francisco, com 67m² de área construída. Valor: R$ 280.000,00.
Tratar com Jhon Lenon WhatsApp:
(46)
98800-4740
--------------------Rafa Negócios Creci J06702Vende sobrado no Bairro Fraron
com 69m². Financiável. Valor: R$
280.000,00. Tratar com Édico Comiran - WhatsApp: (46) 99976-5130
--------------------Rafa Negócios Creci J06702 - Vende sobrado com 60 m² de área
construída, com ótima sobra de
Terreno. Bairro Fraron. Valor: R$
300.000,00. Financiável. Tratar com
Briam WhatsApp: (46) 98800-4620
--------------------Rafa Negócios Creci J06702 - Vende casa no Bairro Fraron, Com
02 quartos, e com 58m² área
construída. Financiável. Valor:
R$ 250.000,00. Tratar com Briam
WhatsApp: (46) 98800-4620
--------------------Famex imobiliária CRECI J5858 Vende sobrado, localizado na Rua
Fernando Ferrari no Bairro Bonato, com 200 m² de área construída em um terreno de 355 m².
Térreo: Garagem coberta, área
com churrasqueira e uma vista maravilhosa, hall de entrada,
01 dormitório, sala, cozinha, lavanderia e área de serviços. Piso
Superior: 01 suíte, 02 dormitórios e 01 banheiro. Valor de venda: R$ 380.000,00 (REF SO206)

--------------------Famex imobiliária CRECI J5858
- Vende sobrado, localizado na
Rua Clovi Capelezzo no Bairro Fraron, com 66,90 m² de área
construída e 100,80 m² de terreno. A parte térrea da edificação conta com sala de TV e jantar, cozinha, lavabo, lavanderia e
garagem para 01 carro. Na parte superior é composta por 02
quartos e 01 BWC social. Todo
rebaixamento em gesso, pontos
para ar-condicionado, acabamento em porcelanato e nos quartos em laminado. Valor de venda: R$ 300.000,00 (REF SO271)
--------------------Ederson Imóveis vende sobrado, alto padrão, com 01 suíte com sacada e ar condicionado, 02 quartos com sacada,
banheiro, ambiente social integrado com a cozinha, lavanderia
e garagem para 02 veículos, escritório, lavabo e lavanderia. Ficam móveis sob medida. Terreno todo murado. Bairro Amadori,
próximo ao Colégio Premen. R$
750.000,00. Financia. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visita e confira: (46) 3225-4150 /
99933-5074. Mais opções em:
www.edersonimoveis.com.br
--------------------Ederson Imóveis vende casa no
La Salle com 193,40m2, com 04
quartos, 04 banheiros, sala de TV,
sala de estar e jantar com lareira, lavabo, cozinha sob medida,
lavanderia e garagens, churrasqueira, Terreno todo murado com
450m2. Oferta: R$ 750.000,00.
CRECI/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: Casa mista com duas residências e entradas individuais; Parte superior: 03 quartos,
2 salas, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem; Parte inferior: 02 quartos, sala, cozinha, lavanderia e garagem; Na parte
dos fundos possui variedades
de árvores frutíferas com amplo espaço. Área total 445 M².
Endereço: Rua Timbiras, 133,
Pato
Branco-PR.
Valor:
R$
550.000,00 Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa com aproximadamente 125m². Sendo 53,55m²
averbados. Terreno com 188,25m².
Possui: Sala e cozinha com móveis sob medida, 01 quarto; 01 suíte com closet com armários, 01
banheiro social; Edícula com armários, churrasqueira, banheiro
e depósito. Toda cercada, com
grades e portão eletrônico, alarme e câmeras. Localizada na Rua
João Gualberto Gaspar, Bairro São
Francisco, Pato Branco, Paraná.
Valor: R$ 400.000,00 Agende sua
visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
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--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa Localizada na Rua
Nereu Ramos, Pato Branco. Casa
Mista, com 03 quartos amplos,
sendo 01 suíte, 02 salas, cozinha
ampla, lavanderia, despensa, depósito, espaço externo com churrasqueira, 03 banheiros, garagem
para 02 carros e demais espaços. Valor: R$ Consultar / Terreno: Área total 293 M²; Área construída: 250 M² Agende sua visita!
Mais informações sobre valor
(46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa no bairro Planalto,
localizada na Rua Beija-Flor. Com
3 Dormitórios sendo 1 Suíte, Sala,
Cozinha com Armários, Banheiro social; Lavanderia + Edícula
com 1 Quarto e Garagem. Área
total 200 M² // Área construída: 97
M²; Valor: R$ 310.000,00/ * Estuda proposta: veículo, terreno ou
máquina agrícola. Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Favero Corretores De Imóveis –
Vende: Casa Localizada na Rua
Clevelândia, n° 1323. Bairro Fraron, Pato Branco-PR. Com 2 quartos, sala com home, cozinha com
armários e bancada, banheiro
+ Edícula com churrasqueira, 1
quarto, banheiro e lavanderia. Valor R$ 330.000,00 Agende sua visita! Mais informações sobre valor (46) 99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
--------------------Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - CRECI J 7640 - Vende casa no Bairro Anchieta, com
110m², terreno de 300m², contendo 01 suíte com hidromassagem, mais 02 quartos, sala de
estar e jantar, bwc, cozinha com
móveis sob medida, lavanderia,
garagem para 02 veículos, toda
murada e com portão eletrônico.
Valor: R$ 310.000,00, aceita permuta por apartamento no centro. Faça-nos uma visita na Rua
Guarani, nº 771, Centro. Fones:
(46) 2604-0888 OU (46) 991130460 WhatsApp. Acesse o nosso site: www.alieltonial.com.br
--------------------Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - CRECI J 7640 - Vende sobrado no Bairro Fraron
em Pato Branco, contendo 02
quartos sendo 01 com sacada, sala, cozinha, área de serviço, lavabo, garagem para 02
veículos e portão eletrônico. Valor: R$ 280.000,00, aceita veículo até R$ 100.000,00, ou entrada e o restante financiado
direto com o proprietário. Faça-nos uma visita na Rua Guarani, nº 771, Centro. Fones:
(46) 2604-0888 OU (46) 991130460 WhatsApp. Acesse o nosso site: www.alieltonial.com.br
--------------------Vendo casa com 90 M², semi mobiliada. Rua Rogério das Chaves, 1283, bairro Fraron , Pato
Branco – valor R$ 210.000,00.
Informações (48) 9 9635-2167

Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - CRECI J 7640 - Vende chácara de 38.000m² na Comunidade de Barra do Gigante,
a 15 km da Avenida Tupi, com
casa, água de nascente, mata
nativa, área de lavoura, luz e internet. Valor: R$ 230.000,00. Faça-nos uma visita na rua Guarani, nº 771, Centro.
Fones:
(46) 2604-0888 OU (46) 991130460 WhatsApp. Acesse o nosso site: www.alieltonial.com.br
--------------------Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - CRECI J 7640 - Vende
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chácara de 30.000m² na Comunidade de Passo da Ilha, a 11 km
do Centro e apenas 2.800 metros
do asfalto. Contendo mata nativa,
água de nascente, 02 açudes e lavoura. Valor: R$ 330.000,00, aceita veículo como parte de pagamento. Faça-nos uma visita na rua
Guarani, nº 771, Centro. Fones:
(46) 2604-0888 OU (46) 991130460 WhatsApp. Acesse o nosso site: www.alieltonial.com.br

Aluga-se: Barracão Comercial,
Rua Dr. João Juglair Junior, São
Francisco. Área construída de
252,00m². barracão, escritório,
banheiro e copa. Será entregue
com acesso por rua de calçamento (pedra irregular), com 5m de
largura. Aluguel R$ 3.780,00 + taxas. Ponto de referência ao imóvel: BR 158. Telefone: (46) 30253557 / Whatsapp (46) 99971-4087
/ 9973-4188/ Email: atendimento@ciroimoveispb.com.br. Endereço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR

Aluga-se
espaço
comercial com 150m². Valor R$ 1
800,00. Tratar: (46) 9 9931-0776
------------------Rafa Negócios Creci J06702 –
Aluga sala comercial no Centro, com 236,62 m². Excelente localização e ideal para
mercearia, açougue e afins. Tratar no WhatsApp (46) 3224-4079
------------------Famex imobiliária CRECI J5858
- Aluga sala comercial, localizado na Rua Itabira, no Ed. Esmeralda, no centro, próximo
ao antigo teatro, com 168m²,
02 banheiros. Valor de locação R$ 5.200,00. (REF SA243)
------------------Favero Corretores De Imóveis
– Aluga: Sala Comercial, localizada no centro de Pato Branco, com aproximadamente 76m².
1° andar. Prédio comercial e residencial. Não tem taxa condomínio; Não tem garagem; Valor
da locação R$ 2.800,00. Agende sua visita! Mais informações
sobre valor (46) 98404 8862
www.faverocorretores.com.br
------------------Imobiliária Habitar Aluga: Amplas salas comerciais Edifício Vicenza, localizadas na Rua Ibiporã, 212, Centro - Pato Branco / PR.
Código 325 e 639. Acesse www.
habitar.imb.br ou entre em contato (46)3225-3232, WhatsApp
(46)99972-0461 CRECI-PR 3985J.

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 Center17, todo 5º andar, em Pato Branco. Em frente à
Prefeitura Municipal de Pato Branco. Interessados entrar em contato pelos telefones: (46)30251902
ou
(41)99206-0606.

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 Branco c/611,52m²,
na
Rua Iguaçu, com 14 metros
de frente x 43,68 fundo. Valor
R$ 520.000,00. Aceita carro de
até 40.000 - Interessados chamar WhatsApp (46) 9 8404-1525
--------------------Vende - se Terreno no bairro Jardim Aeroporto, 363 m²
Face Norte, com vista panorâmica, pavimentada com ótima localização no bairro. Tratar
(46)98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------Vende-se Terreno no Loteamento Industrial II 484 m² - Próprio
para casa (fim de rua) Rua Arcide Colla Topografia Semipla-

na. Valor R$ 350.000,00. Tratar 98404-0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------Vende-se
somente
terreno com 429,60m², localizado
na Rua Alagoas Bairro La Salle. Tratar fone: 046 30251911
ou 99101-1743(Whatsapp). 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 lotes no Loteamento
Jardim das Laranjeiras no Bairro Pagnoncelli. Lotes a partir de
360m², valores a partir de R$
115.000,00. Oportunidade imperdível para você morar ou investir! Entrada + parcelamento em
até 15 vezes. Roberto Corretor
de Imóveis CRECI-PR: F-35689.
Para mais detalhes entre em
contato e agende sua visita (46)
2604-1516 / 99108-4250. Instagram: @robertoimoveispb e site:
www.robertoimoveispb.com.br
--------------Vende-se terreno com 2.100,00
m² no Bairro Industrial, à 40 me-

tros do asfalto da estrada Municipal Pioneiro Sadi Viganó,
saída para à Fazenda da Barra. Medidas (35,00 x 60,00 metros), com bela vista panorâmica da cidade de Pato
Branco-Pr. Creci J-05566 Tratar: 46.3225.1777 – 99972.8380
www.acacioimoveispb.com.br
--------------Rafa Negócios Creci J06702 Vende terrenos no Bairro Fraron com 296m². Parcelamento Direto. Valor: R$ 120.000,00.
Tratar com Édico Comiran WhatsApp:
(46)
99976-5130
--------------Aliel Imóveis Imobiliária e Construtora - CRECI J 7640 - Vende terreno de 390m² no Bairro
Fraron em Pato Branco, plaino,
pronto para construir, próximo ao
Posto de Saúde, na rua Clevelândia. Valor: R$ 160.000,00. Faça-nos uma visita na rua Guarani,
nº 771, Centro. Fones: (46) 26040888 OU (46) 99113-0460 WhatsApp. Acesse o nosso site: www.
--------------Famex imobiliária CRECI J5858
- Vende terrenos para venda no
Condomínio residencial Jardins
de Monet, em frente ao Parque
do Alvorecer, lotes de 266 m² a

469,6 m². Condomínio conta com
playground, churrasqueira externa, quadra poliesportiva, salão
de festas mobiliado, e piscina de
borda infinita. Valor de venda: A
partir de R$ 252.000,00 (REF 41)
--------------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.

Vende-se ETIOS HATCH 1.3 X ,

C4

DIÁRIO DO SUDOESTE
23 de junho de 2022

Classificados

câmbio manual, ano 2017/2018,
com ar condicionado, direção,
trava, vidro elétrico, abs, airbag ,
computador de bordo, retrovisor
elétrico, painel digital, com manual e chave reserva. Valor à vista
ou financiado: R$ 55.000,00, troca a combinar. Informações: (46)
99102-1017 (WhatsApp), (46)
99103-9214ou (46) 3225-4655.
www.bolicarveiculos.blogspot.
com.br. Atendemos após as 18h,
nos finais de semana e feriados.
---------------------

Vende-se Toro Freedom, a diesel,
4 x 4, câmbio manual, ano 2017,
cor branca, com direção hidráulica, vidro elétrico, ar condicionado, trava, alarme, computador de
bordo, som com controle de som
no volante, retrovisor elétrico,
proteção de caçamba e lona marítima. Valor à vista ou financiado: R$ 115.000,00. Troca a combinar. 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 Ford KA Hatch SE, 1.5,
ano 2018, cor preta, com 56.000
km, com ar condicionado, direção elétrica, vidro elétrico, trava, alarme, air bag, abs e som.
Carro impecável. Valor à vista ou
financiado: R$ 53.000,00, Troca - R$ 55.000,00 . Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46) 99102-1017
(WhatsApp) ou (46) 991039214 (46) 3225-4655. . Atendemos após as 18h, nos finais de
semana e feriados. www.bolicarveiculos.blogspot.com.br
--------------------Vende-se Honda City 1.5, DX,
ano 2011, cor prata, câmbio manual, com ar condicionado, direção elétrica, vidro elétrico nas
04 portas, trava, alarme, computador de bordo, air bag, abs,
som, jogo de roda, farol de milha.
Valor à vista ou financiado: R$
43.900,00, Troca - R$ 45.000,00
. Recebo carro ou moto de menor valor. Informações: (46)

99102-1017 (WhatsApp) ou (46)
99103-9214
(46)
3225-4655.
Atendemos após as 18h, nos finais de semana e feriados.www.
bolicarveiculos.blogspot.com.br

Restaurante
industrial
situado em Pato Branco/PR contrata: Vagas:
01 ajudante de
cozinha - limpeza geral ; 01 cozinheira - cozinheira adjunto . Pré
requisitos: Residir em Pato Branco/PR; Ser comprometida com
o trabalho, responsável e pontual; Interessados devem enviar
currículo para o e-mail: hi-mix@satisbrasil.com.br ou entrar em contato
-----------------Vaga para consultor (a) de peças. Nossos consultores de peças são responsáveis por executar atendimento a clientes
internos e externos com propósito de realizar venda de produ-

tos realizando a manutenção dos
mesmos através de novos pedidos a fabrica ou através de transferências de outras filiais. Vaga
para PCD. Filial de Palmas – PR.
Se interessou? Envie seu currículo
para: dalgisa@verdesul.com.br
-----------------Estou
disponibilizando
serviços de diarista, mensalista, auxiliar de cozinha, serviços gerais. Com experiência
comprovada e referência. Tratar: DaLuz ( 46 ) 9 9114-6959
-----------------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.

Vendo quadra esportiva tamanho 15x30, grama sintética, nova.
Interessados entrar em contato
pelo fone whats (46) 9 9984-3044

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

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER TIPO DE ANÚNCIO APRESENTADO NESTE CADERNO

