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HÁ 36 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Mariópolis, a Terra da Uva, 
completa 62 anos

Na próxima segunda-feira (25), Mariópolis completará 62 anos de emancipação político-administrativa. 
A colonização do município iniciou a partir da década de 1940, com a chegada das primeiras famílias 
oriundas do Rio Grande do Sul, em sua grande maioria de origem italiana, poloneses e alemães. PÁG. 5

AOS 62 ANOS, SÃO JOÃO PROJETA DESENVOLVIMENTO

No dia 25 de julho, São João comemora mais um aniversário. O município que já foi distrito de 
Mangueirinha e de Chopinzinho é reconhecido pelo seu potencial agrícola e industrial, impulsionado 
pela maior cooperativa de abate de aves do Sudoeste. Também quer se consolidar no turismo, tendo 

como principal atrativo a fogueira. PÁG. 8

APAC 
COMEMORA 
OITO ANOS 
DA SEDE 
EM PATO 
BRANCO
Evento marcou ainda o 
aniversário de 21 anos de 
existência da entidade em 
Pato Branco e a inauguração 
dos novos espaços da 
instituição. PÁG. 3

POLÍTICA

CIDADE

REGIONAL

COF faz 
balanço de 
atividades 
do primeiro 
semestre PÁG. 2

Fórum de bem 
estar animal 
será realizado 
na segunda-
feira PÁG. 3

BSS inicia a 
comercialização 
dos kits da 15ª 
Festa do Leitão 
Desossado PÁG. 6

Divulgação Prefeitura

Divulgação Prefeitura
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Assessorias
Reunida em conven-

ção nacional na quinta-feira 
(21), a Federação Brasil da 
Esperança (PT, PCdoB e PV) 
aprovou por unanimidade 
a chapa Lula- Alckmin para 
as eleições presidenciais 
de outubro. A chapa é en-

cabeçada pelo ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e tem o ex-governador 
de São Paulo, Geraldo Alck-
min (PSB), como vice. O ato, 
realizado em um hotel de 
São Paulo, não contou com 
a participação dos pré-can-
didatos que cumprem agen-

da em Pernambuco.
Apesar da homologação 

da chapa que irá disputar a 
Presidência da República no 
pleito de outubro, o PT tra-
vou a votação da coligação 
nacional com o PSB, Rede, 
PSOL e Solidariedade por 
causa da formação de alian-

ças no Rio de Janeiro decor-
rente do fato do PSB ter lan-
çado Marcelo Freixo para o 
governo e Alessandro Mo-
lon como candidato ao Se-
nado.

A alegação é que o PSB 
descumpriu um acordo na-
cional em que indicaria o 
candidato ao governo e a in-
dicação para o Senado se-
ria feita pelo PT. Uma deci-
são sobre o caso deverá ser 
tomada na próxima sema-

na, durante uma reunião da 
Executiva Nacional do PT.

Ao menos 30% dos in-
dicados para compor a as-
sembleia geral da federação 
deverão ser mulheres e ou-
tros 20% terão que respei-
tar critérios étnico-raciais. 
Ao todo, 60 membros de-
vem integrar o grupo, sendo 
nove divididos igualmente 
entre cada partido e 51 se-
guindo a proporção de de-
putados eleitos em 2018 

por cada sigla.
A primeira a comandar 

o grupo será a deputada e 
presidenta do PT, Gleisi Ho-
ffmann, que terá mandato 
de um ano, podendo ser re-
conduzida ao cargo por de-
cisão unânime. Luciana San-
tos (PCdoB) será a primeira 
vice-presidenta e José Luiz 
Penna (PV) ocupa a segunda 
cadeira de vice. O comando 
da federação será feito por 
rodízio entre os dirigentes.

Federação Brasil da Esperança confirma chapa Lula-Alckmin

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Com o recesso legislati-
vo da Câmara Municipal de 
Pato Branco, que segue até 
o dia 31 de julho, as Comis-
sões Permanentes da Casa 
encerraram os trabalhos 
do primeiro semestre deste 
ano, dando uma pausa até 
a retomada das atividades a 
partir de 1º de agosto.

O vereador Joecir Ber-
nardi (PSD), presidente da 
Comissão de Orçamento e 
Finanças (COF) neste ano 
legislativo, fez um balanço 
das atividades desenvolvi-
das pela COF nesse período.

Conforme o Regimento 
Interno, compete à Comis-
são de Orçamento e Finan-
ças, além do que está esta-
belecido no artigo 40 da Lei 
Orgânica Municipal, opinar 
sobre matérias em tramita-
ção na Câmara, referentes a 
questões como o plano plu-
rianual; diretrizes orçamen-
tárias; proposta orçamen-
tária; matéria tributária; 
abertura de créditos; em-
préstimos; matérias que, di-
reta ou indiretamente, alte-
rem a despesa ou a receita 
do Município; matérias que 
acarretem responsabilidade 

para o erário municipal ou 
interessem ao crédito e ao 
patrimônio público munici-
pal; proposições que fixem 
ou aumentem a remunera-
ção dos servidores; proposi-
ções que fixem ou atualizem 
o subsídio do prefeito, vice-
-prefeito, secretários muni-
cipais e vereadores; balan-
cetes mensais do Legislativo 
e do Executivo Municipal; 
prestação de contas do Mu-
nicípio e parecer prévio do 
Tribunal de Contas.

Primeiro semestre
O presidente da COF 

destacou que o primeiro se-
mestre foi intenso, de mui-
to trabalho e atividades, 
mas também de muita re-
solução. “Ficaram poucos 
trabalhos pendentes para o 
segundo semestre. Procura-
mos, com celeridade e tecni-
camente, trabalhar com os 
outros membros da Comis-
são e, principalmente, com 
a Contabilidade e os asses-
sores da Casa, que deram 
preferência aos projetos da 
COF, dando muita agilidade 
no processo”, enfatizou.

Também fazem parte da 
COF, neste ano legislativo, 
os vereadores Dirceu Luiz 
Boaretto (Podemos) e Tha-

nia Maria Caminski Gehlen 
(PP). “Poucos projetos que 
passaram pela COF tiveram 
andamento lento, por falta 
de informação. Eles foram 
muito estudados e graças 
aos colegas, vereador Boa-
retto e vereadora Thania, e 
seus assessores, consegui-
mos fazer um bom traba-
lho e deixar poucos proje-
tos parados, que acabam 
impactando na comunida-
de. Porque principalmente 
os projetos que envolvem 
a COF são ligados ao orça-
mento e acabam bloquean-
do pagamentos e investi-
mentos futuros”, ressaltou 
Joecir.

Projetos
Em relação a quanti-

dade de projetos que pas-
saram pela COF no primei-
ro semestre, Joecir revelou 
que foram 86, distribuídos 
de maneira igualitária entre 
os três membros da Comis-
são. “Aproximadamente, fo-
ram liberados 26 projetos 
por cada um dos vereadores 
que fazem parte da COF”.

Destaques
Joecir contou que du-

rante o primeiro semestre 
foram várias as atividades 

da COF que se destacaram, 
mas cita alguns projetos que 
mais se sobressaíram.

Segundo o presiden-
te, a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) foi um de-
les. “Também se destacou 
um projeto bastante polêmi-
co, que foi a liberação do pa-
cote de financiamento desti-
nado a máquinas agrícolas.  
Ainda, os projetos da ener-
gia fotovoltaica e da implan-
tação do novo projeto do 
polo de biotecnologia. Na 
verdade foram vários, mas 
esses três foram os que ge-
raram mais demanda. São fi-
nanciamentos, então envol-

veu muito trabalho técnico 
e comparações”, explicou.

Joecir contou ainda 
que os projetos da COF 
são todos difíceis, porque é 
preciso interpretar de for-
ma contábil, analisar a le-
galidade. “Sobre o mérito, 
não é comum dar parecer 
contrário, desde que o pro-
jeto esteja correto conta-
bilmente. Dentro do orça-
mento existem algumas 
funções que a gente discu-
te e delibera favorável ou 
não. O mérito quem define 
é o vereador, no plenário. 
A COF tem que fazer os en-
caminhamentos contábeis 

e legais”, enfatizou.

Experiência
Na entrevista, o presi-

dente também contou sobre 
a experiência de participar 
da Comissão de Orçamen-
to e Finanças. “A atuação 
do vereador Joecir, avalio 
como muito produtiva no 
primeiro semestre. Inclusive 
com a experiência de presi-
dir a COF. Estou no segundo 
mandato, mas é a primeira 
fez que presido esta Comis-
são. Tem sido um grande 
aprendizado. A gente acaba 
entrando no centro do orça-
mento e faz com que enten-
damos ainda mais a questão 
da funcionalidade do Execu-
tivo Municipal e também da 
Câmara. É um aprendizado 
único que faz com que o ve-
reador que participa da COF 
cresça muito, porque tem 
que estudar bem as maté-
rias porque envolve dinhei-
ro, e impacta diretamente 
no dia a dia da população”, 
enfatizou.

Joecir lembrou ainda 
que há projetos interessan-
tes para o segundo semes-
tre, como a questão do hos-
pital materno-infantil e o 
plano diretor, que vão gerar 
ainda muito debate.

Comissão de Orçamento e Finanças faz balanço 
das atividades do primeiro semestre

Vereador Joecir Bernardi (PSD), presidente da Comissão de 
Orçamento e Finanças (COF) da Câmara Municipal de Pato Branco

AssessoriA/CMPB

A presidenta da federação, Gleisi Hoffmann (PT); a primeira vice, Luciana Santos (PCdoB); 
e o segundo vice José Luís Penna (PV)

JoCA DuArte/GoVsPLuCio BernArDo Jr./CâMArA Dos DePutADos  DiVuLGAção
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Fórum de bem 
estar animal 
será realizado na 
segunda-feira 
em Pato Branco
Aline Vezoli
redacao@diariodosudoeste.com.br

Na próxima segunda-fei-
ra (25) será realizado o Fórum 
de Bem Estar Animal na Câ-
mara Municipal de Pato Bran-
co, às 19h. O evento terá como 
tema principal a nova lei do 
Probem, onde deverá ser esta-
belecido o fundo de bem estar 
animal.  Segundo o Secretário 
de Meio Ambiente, Ramon 
Noguchi, o evento será reali-
zado ainda nesse mês em ce-
lebração ao julho dourado, 
mês dos animais. “Da mesma 
forma que foi feita na ciência 
e tecnologia, da mesma forma 
que a gente submeteu tem al-
gumas semanas a nova lei do 
Fundo Municipal do Meio Am-
biente que está com o Marini 
agora, a gente está mandan-
do para a Câmara e a comis-
são que vai avaliar a nova lei 
do Conpato, a principal e mais 
significativa mudança na ins-
tituição do Fundo Municipal 
de Bem Estar Animal”, comen-
ta. O secretário afirma que 
essa lei possibilitará a capta-
ção de recursos para que as 
Ongs possam operacionalizar 
em parceria com a Prefeitura. 
O evento contará ainda com a 
participação do delegado Ma-
theus Laiola, conhecido pelas 
ações contra os maus tratos 
aos animais e também terá a 
presenta do engenheiro agrô-
nomo Ricardo Moraes Witzel. 
“O Ricardo vai falar sobre as 
ações municipais para o bem 
estar animal, a opinião dele e 
sugestões são a partir de no-
tas técnicas do CAOP, são duas 
autoridades no assunto com 
visão regional, estadual e na-
cional, vai ser muito enrique-
cedor”, conclui. 

Assessoria
Representantes do Con-

selho de Arquitetura e Urba-
nismo do Paraná (CAU/PR) se 
reúnem em Pato Branco para 
contribuir com a revisão do 
plano diretor do município.

O plano diretor abor-
da aspectos socioeconômi-
cos, socioespaciais, de infra-
estrutura urbana, de gestão 
pública, ambientais e orien-
ta o desenvolvimento da ci-
dade, estabelecendo dire-
trizes para o crescimento 
sustentável.

O presidente do CAU/
PR, Milton Zanelatto, ressal-
ta que os arquitetos e urba-
nistas são os responsáveis 
pela coordenação dos Pla-
nos Diretores. “Um dos ins-
trumentos de política ur-
bana mais importantes da 
cidade, o Plano Diretor tem 
diversas vertentes como ha-
bitação, meio ambiente, mo-

bilidade, questões econô-
micas, entre várias outras. 
O arquiteto e urbanista é o 
profissional capacitado para 
a coordenação do Plano Di-
retor porque possui uma 
formação ampla e consegue 
fazer as intervenções ne-
cessárias, acompanhado de 
profissionais capacitados de 
diferentes áreas do conheci-
mento”, esclarece. 

Nesta terça-feira (25), 
os conselheiros do órgão de 
fiscalização federal estarão 
em Pato Branco para deba-
ter os principais pontos da 
Arquitetura e Urbanismo do 
estado. A reunião plenária 
está marcada para às 14h, 
na Associação Empresarial 
de Pato Branco (ACEPB).

Com 18 anos de expe-
riência na elaboração de di-
ferentes Planos Diretores de 
cidades brasileiras, o arqui-
teto e urbanista Walter Gus-

tavo Linzmeyer, também 
conselheiro do CAU/PR, já 
confirmou participação no 
evento.

O secretário de Planeja-
mento Urbano de Pato Bran-
co, Gilmar Tumelero, lembra 
que o Plano Diretor da ci-
dade já deveria ter sido re-
visado, mas a pandemia de 
COVID-19 dificultou a reali-
zação das audiências públi-
cas com os moradores. 

Por isso, ele pede a par-
ticipação da comunidade, 
com sugestões nas reuniões 
presenciais e no site da Pre-
feitura (www.patobranco.
pr.gov.br).

Fiscalização
Na próxima semana, di-

versas atividades serão rea-
lizadas pelo CAU/PR no su-
doeste, como fiscalização 
profissional e de obras, pa-
lestras e atendimento aos 

profissionais da região.
Segundo o presidente 

da autarquia federal, Mil-
ton Zanelatto, a atual gestão 
tem como uma de suas prin-
cipais metas o processo de 
interiorização das ativida-
des e da presença do CAU/
PR em cidades que ficam 
fora da Região Metropolita-
na de Curitiba. 

O arquiteto e urbanista 
Igor Spanger falará sobre os 
principais trabalhos de pro-
fissionais paranaenses pre-
miados em diferentes con-
cursos de arquitetura. O 
evento está programado 
para segunda-feira (25), em 
Pato Branco, no auditório da 
Unimater, às 19h30. A pa-
lestra também será realiza-
da em Francisco Beltrão, na 
terça-feira (26), às 19h30, 
no auditório da Associação 
Empresarial de Francisco 
Beltrão.

O gerente de Fiscali-
zação do CAU/PR, Gesse 
Lima, também ministrará 
a palestra “O CAU e a atu-
ação profissional do arqui-
teto e urbanista”, em Dois 
Vizinhos, às 19h30, no au-
ditório do Centro Universi-
tário UNISEP.

As entradas para as pa-
lestras são livres e de graça.

Atendimento para 
os profissionais

Uma equipe do CAU/PR 
também estará disponível 
para atender aos profissio-
nais e estudantes do último 
ano de graduação das cida-
des de Francisco Beltrão e 
Dois Vizinhos. É a oportuni-
dade para tirar dúvidas e fi-
car em dia com a autarquia 
federal. Vale ressaltar que 
o Conselho possui Escritó-
rio Regional em Pato Bran-
co, que presta atendimento 

à população diariamente.
Um dos principais ser-

viços oferecidos será a cole-
ta de dados biométricos (fo-
tografia, impressão digital e 
assinatura) para a emissão 
da carteira profissional de 
arquitetos e urbanistas.

Para realizar a coleta de 
dados biométricos, os estu-
dantes do último ano dos 
cursos de Arquitetura e Ur-
banismo devem levar do-
cumento oficial com foto e 
carteira da instituição com 
identificação do período ou 
declaração da faculdade.

Já os arquitetos e ur-
banistas que ainda não pos-
suem a carteira profissional 
devem realizar a solicitação 
prévia via SICCAU, gerar e 
pagar o boleto correspon-
dente. Também será necessá-
ria a apresentação de um do-
cumento oficial com foto no 
momento do atendimento.

Revisão do plano diretor de Pato Branco terá sugestões do CAU/PR

Nelson da Luz Junior
nelson@diariodosudoeste.com.br

A diretoria, os colabo-
radores e voluntários da As-
sociação de Proteção e As-
sistência aos Condenados 
(Apac), realizou na tarde 
desta sexta-feira (22) uma 
confraternização para co-
memorar os oito anos da 
inauguração da sede da en-
tidade e os 21 anos da sua 
fundação em Pato Branco.

De acordo com Neli An-
gelica Frozza Ariotti, pre-
sidente da associação, o 
encontro também foi pro-
movido para apresentar o 
resultado das obras de am-
pliação da sede.

Foram construídos no-
vos espaços para abrigar o 
trabalho administrativo da 
instituição, com recursos 
recebidos da vara criminal. 
“Precisávamos aumentar o 
espaço administrativo. Nós 
temos um corpo de funcio-
nários pequeno, mas que 
trabalhavam juntas em uma 
sala pequena. Então con-
seguimos essa verba e pu-
demos fazer com que cada 
funcionário tenha o seu es-
paço, necessário para o bom 
andamento da instituição”, 
detalhou.

A obra também foi re-
alizada com o apoio de re-
cursos doados pela comu-
nidade. Participaram do 

encontro voluntários, lide-
ranças locais, representan-
tes de empresas parceiras 
da Apac, entre outros con-
vidados.

“É um evento para inau-
gurar esse espaço e come-
morar a instituição em si. 
A Apac é vida, a Apac é re-
cuperação, a Apac é come-
ço de vida. É isso que a insti-
tuição oferece aos apenados 
que vem cumprir pena co-
nosco”, diz a presidente.

A associação é uma en-
tidade que atua na recupe-
ração de pessoas que estão 
cumprindo penas, tanto no 
regime fechado quanto no 
semiaberto. A instituição 
promove a ressocialização 

por meio de uma metodo-
logia própria, que envolve 
a oferta de trabalho, de ati-
vidades culturais, de lazer, 
de estudos, espirituais, en-
tre outras.

Atualmente, a entidade 
está atendendo 34 recupe-
randos no regime fechado e 
14 no semi-aberto.

“Em 2020, nossos recu-
perandos confeccionaram 
mais de 30 mil máscaras 
que foram doadas para ins-
tituições de Pato Branco e 
região. Eles também confec-
cionam sacolas para a ação 
social, aproveitando ma-
teriais como banners. Eles 
também trabalham na con-
fecção de bandagens para 

o Samu. Sempre estamos 
prestando esse trabalho so-
lidário para a população”, 
diz Neli.

A presidente conta ain-
da que os recuperandos do 
regime fechado prepararam 
sopas e outros pratos, todos 
os fins de semana, pelo pe-
ríodo de seis meses, que fo-
ram doados para os mora-
dores do bairro Santa Fé, 
onde fica a sede da institui-
ção. Ao todo foram mais de 
2 mil refeições.

Neli explica que um dos 
objetivos da associação é 
ampliar a sua estrutura físi-
ca para também poder aten-
der a mulheres em cumpri-
mento de pena.

Apac comemora oito anos de sua 
sede em Pato Branco

Colaboradores, voluntários, representantes de empresas e parceiros da Apac
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Senai lança a 
Chamada 
Paranaense de 
Inteligência Artificial

Presidente e executivos do Sistema Fiep com a equipe do HUB de IA no lançamento da chamada

Assessoria
Buscando projetos de inovação para o 

desenvolvimento de produtos e processos 
inteligentes, o Senai Paraná, a Federação 
das Indústrias do Paraná (Fiep) e o Senai 
Nacional lançaram a Chamada Paranaen-
se de Inteligência Artificial. Ao todo, R$ 3 
milhões serão destinados ao financiamen-
to dos projetos, que serão realizados por 
meio da formação de competências e apli-
cação de técnicas de inteligência artificial.

“Precisamos de avanço tecnológico na 
indústria e a inteligência artificial é uma 
dessas possibilidades. Com esse aporte as 
empresas podem usufruir de projetos com 
um objetivo ainda maior, que é desenvol-
ver mão de obra qualificada nessa área”, 
diz o presidente do Sistema Fiep, Carlos 
Valter Martins Pedro.

Além dos projetos, profissionais gra-
duados também serão capacitados para o 
uso da tecnologia de inteligência artificial 
e aplicação de técnicas de machine lear-

ning, com foco na resolução de problemas 
industriais. Assim, empresas de diferen-
tes setores industriais poderão ter acesso 
a aplicações práticas de tecnologias em in-
teligência artificial para toda sua cadeia de 
valor.

Como participar
Podem participar empresas do setor 

industrial de todos os tamanhos. Para isso, 
é necessário enviar a ideia pelo site, se-
guindo as normas e cronogramas específi-
cos do edital. O processo de seleção das in-
dústrias proponentes acontece por ordem 
de inscrição, considerando os recursos e 
cotas disponíveis, os documentos enviados 
e a aderência das propostas aos temas da 
Inteligência Artificial. 

Empresas e profissionais residentes 
podem se inscrever em
senaipr.org.br/inteligenciaartificial

 GElson Bampi/sistEma FiEp

Aline Vezoli
redacao@diariodosudoeste.com.br

A Secretaria de Meio Ambiente de Pato 
Branco, realiza no domingo (24) o “Dia no 
Parque” no Parque Estadual Vitório Piassa, 
uma ação a nível estadual, realizado pela 
Secretaria do Desenvolvimento Sustentá-
vel e do Turismo (Sedest), para que a popu-
lação possa se reconectar com a natureza.

De acordo com o secretário de meio 
ambiente, Ramon Noguchi, o evento pre-
tende estimular a população ao uso de uni-
dades de conservação. “Como nosso Par-
que Estadual Vitório Piassa é o melhor 
parque do Estado, óbvio que iriamos par-
ticipar dessa iniciativa”, comenta. 

O local é uma unidade de proteção in-
tegral, considerado um santuário ecológi-
co de Pato Branco e muitas das atividades 
que serão ofertadas durante o domingo 
são restritas, porém “nesse dia, com auto-
rização da Diretoria de Patrimônio Natural 
(Dipan), para estimular o uso e trazer as 
pessoas, poderão acontecer”. 

De acordo com Noguchi, a Secretaria 
de Meio Ambiente, cogestora do parque 
junto ao IAT, chamou os colaboradores e 
grupos de entidades voluntárias para a re-
alização do evento. 

“Gostaríamos de destacar que a Se-
cretaria está em busca de novos parceiros 
para atividades voluntárias, hoje temos os 
escoteiros e a Unimed com atividades no 
dia do Parque e também chamamos parcei-
ros de dentro da prefeitura”, aponta.

Além da pasta voltada ao meio ambien-
te, a Secretaria de Educação é a responsá-
vel pela programação cultural, através do 
Departamento de Cultura, e a Secretaria de 

Esporte com atividades físicas.
Outra novidade exclusiva desse do-

mingo é a possibilidade de fazer piqueni-
que no parque, o que é proibido nos ou-
tros dias. “Vamos ter música, com voz e 
violão, de baixo impacto, foi analisado para 
o impacto ser minimizado. Continua sendo 
proibido levar animais, porque tem fauna 
silvestre e a presença de animais domésti-
cos pode espantar esses animais, além de 
vetores de doenças. 

Parque Vitório Piassa terá evento “Dia no Parque”

Parque Vitório Piassa vai reunir ações que vão 
de contação de histórias a patinação

Programação
- 8h30: trilhas na natureza;
- 9h: Yoga;
- 16h: pilates;
- 13h às 17h: Circuito kids;
- 14h às 18h: sinais de pista;
- 14 às 17h: slakeline, circuito de 
   bike e patins;
- 14h às 18h: pista fio

assEssoria pmpB
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Na próxima segunda-feira 
(25), Mariópolis completará 62 
anos de emancipação político-ad-
ministrativa. A colonização do mu-
nicípio iniciou a partir da década 
de 1940, com a chegada das pri-
meiras famílias oriundas do Rio 
Grande do Sul, em sua grande 
maioria de origem italiana, polo-
neses e alemães.

A agricultura compõe gran-
de parte da economia local, sen-
do que o cultivo de parreiras é o 
grande destaque, com a comer-
cialização de vinho e uvas, com a 
consolidação de uma cooperativa 
vinícola, produtora de vinhos de 
mesa, além de um vinícola dedi-
cada a produção de espumantes, e 
que começa a colher os frutos por 
meio de premiações nacionais.

O município ainda recebe vi-
sitantes de toda a região no mês 
de janeiro, quando acontece anu-
almente a tradicional Festa da Uva, 
onde é comercializada a uva e seus 
derivados e conta com diversas 
atrações. A Festa de São Francisco 
de Salles também se destaca, já que 
Mariópolis também tem seus atra-
tivos culinários, como acontece 
com a famosa ovelha enfarinhada. 

Segundo o prefeito, Mario 
Paulek, o município é compos-
to por uma população de origens 
diferentes, com várias classes so-
ciais, dando destaque para a pre-
sença de agricultores e empresá-
rios. “O nosso povo é composto 
por italianos, poloneses, tem de 
tudo e a nossa cidade é especial-
mente agrícola”.

“Todos os prefeitos que passa-
ram por aqui tiveram o cuidado de 
zelar pelo dinheiro, seja na com-
pra, no que vai fazer para poder 
aplicar bem, principalmente na 
saúde, educação, estrada, isso é 
o que o pessoal mais nos cobra”, 
aponta, ao afirmar que o povo 
maripolitano é trabalhador e exi-
gente em todos os setores, no en-
tanto, a principal cobrança é para 
a saúde, educação e estradas. “A 
cultura também é importante”, 
complementa.

Paulek afirma que a execu-
ção de boas vias para transitar é 
importante para os produtores e 
quem, mesmo com pouca verba, 
o município está se desenvolven-
do, “o município é pequeno, difícil 
na geração de emprego, mas nes-
se mandato estamos conseguindo 
trazer empresas para somar no 
futuro”.

Geração de empregos
Para aumentar a oferta de 

vagas de trabalho, Paulek co-
menta que tenta captar cursos 
para incentivar a parte da popu-
lação desempregada a se qualifi-
car para entrar no mercado com 
mais facilidade. 

Outro fator citado pelo pre-
feito é que a população do muni-
cípio está acostumada a trabalhar 
em Pato Branco, onde encontram-
-se mais oportunidades, porém, es-
sas pessoas não deixam de morar 

em Mariópolis devido a qualidade 
de vida ofertada pelo local. 

“Temos poucas empresas que 
conseguem servir a necessidade 
da nossa gente, mas vamos com a 
indústria e comercio fazer um tra-
balho de divulgação para atrair os 
jovens a essas empresas. Sabemos 
que Pato Branco cresce bastante 
em vagas e nosso povo está traba-
lhando bastante fora, mas dentro 
do possível a gente tenta trazer no-
vas empresas para gerar mais em-
pregos e oportunidades”, destaca.

Atrativos
O lazer é um ponto importan-

te para Mariópolis, sendo o Parque 
de Eventos um local muito queri-
do por toda a população do muni-
cípio. Segundo Paulek, a adminis-
tração pública está investindo na 
estrutura do local para atender as 
demandas, já que “depois da pan-
demia, o pessoal está aproveitan-
do mais o parque, por isso, inje-
tamos mais recursos por ser de 
grande valia para a população”.

A Festa da Uva é considera-
da a principal atração do muni-
cípio, além de um cardápio gas-
tronômico conhecido em toda a 
região, com o prato típico da ove-
lha enfarinhada. Outro atrativo 
local é a vinícola e os inúmeros 
produtos onde a uva é o principal 
ingrediente. 

“Estamos trabalhando muito, a 
gente cansa, mas com o resultado 
ficamos animados, temos que tra-
balhar muito mais, com o povo exi-
gente, a cidade é maravilhosa, lim-
pa, um exemplo. Cada dia mais o 
gestor tem mais responsabilidade 
de cuidar e zelar da saúde e edu-
cação. Graças a Deus temos muito 
apoio do governo estadual, federal 
e dos deputados”, conclui.

Vinícolas
Mariópolis é conhecida por 

seus parreirais, com uvas de di-
versas qualidades e produtos de-
rivados dela. Além das duas viní-
colas consolidadas no município, 
um novo empreendimento vitivi-
nícola está sendo construído na 
área rural, mais precisamente na 
comunidade de Nossa Senhora do 
Carmo, onde serão produzidos vi-
nhos coloniais. 

De acordo com Paulek, a em-
presa existe a muitos anos e foi 
crescendo, percebendo a neces-
sidade de abrir a própria viníco-
la. “Estamos fazendo o calçamento 
para ajuda-lo, são pioneiros aqui, 
acredito que vem para melhorar 
nossa qualidade de vinho, atender 
melhor os visitantes”, comenta. 

O prefeito cita que a uva gera 
muitos resultados para o local, já 
que o espumante é vendido em 
todo o Brasil, recebeu prêmios e 
tem levado o nome da cidade para 
outros locais.

“Acredito que o resultado é 
positivo, temos que apoiar os pro-
dutores, precisamos de uva boa 
para ter vinho bom. Esse será o vi-
nho de mesa, colonial e a viníco-
la está se preparando para traba-
lhar também com suco no próximo 
ano”, finaliza.

Mariópolis, a Terra da Uva, completa 62 anos 

Confira a programação de aniversário do município:
24 de julho:
7h30 ‒ 2ª corrida da uva 5km ‒ Parque de Eventos Arnaldo Weiss;
8h45 ‒ Concentração da carreata e benção dos carros ‒ prolongamento da 
avenida Brasil;
9h ‒ Início da benção dos veículos;
10h ‒ Celebração com participação do coral ‘Um canto de paz’ ‒ Igreja Matriz;
12h ‒ Almoço ovelha enfarinhada ‒ Pavilhão da igreja matriz;
13h30 ‒ Drift show ‒ Parque de eventos Arnaldo Weiss;

26 de julho:
16h ‒ Palestra sobre lideranças ‒ Auditório da Câmara Municipal;

6 de agosto:
13h30 ‒ 1ª Meia Trilha da Uva ‒ Clube Candeias, na BR-280.

 Produção 
agrícola é 

destaque no 
município

Vitivinicultura de 
Mariópolis ganha 
novos espaços a 
cada ano

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA PMM

População estimada de 
Mariópolis pelo IBGE é de 
6.586 habitantes
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Assessoria
Os moradores do Assentamento Chico 

André, localizado há cerca de 70 quilôme-
tros da sede de Coronel Domingos Soares, 
no limite com Bituruna, puderam participar 
do projeto do Gabinete Itinerante.

A intenção do projeto é ouvir as reivin-
dicações, solicitações e demandas da popu-
lação para melhor conduzir os trabalhos do 
governo municipal. A reunião também con-
tou com a presença do diretor do Depar-
tamento Municipal de Agricultura, Clóvis 
França Silveira.

“O Gabinete Itinerante foi uma ideia que 

tivemos para estar próximos da população, 
eu como prefeito e os nossos diretores de 
departamentos, porque não adianta irmos 
até o povo somente na época de campanha 
e depois darmos as costas, como muitos fa-
zem. Eu quero ouvir o que as pessoas estão 
achando, conhecer os seus problemas, saber 
o que esperam de nós”, comenta o prefeito 
Jandir Bandiera.

O próximo Gabinete Itinerante será 
no Assentamento Terra Boa, porém a data 
ainda será definida e divulgada pelas re-
des sociais da Prefeitura e no Informativo 
Municipal.

Assessoria 
O maestro e violinis-

ta italiano Elio Orio está em 
Francisco Beltrão pela séti-
ma vez, sempre a convite de 
Roniedson e Dotsy Rebelat-
to, da Sonata Centro de Arte. 
Elio participa do 8º Festival 
Internacional de Música So-
nata, numa organização da 
Sonata e Cooperativa de 
Arte (Coperarte), através do 
Programa de Fomento e In-
centivo à Cultura (Profice).

“Em Francisco Beltrão 
se respira um ar de felicida-
de, aqui as pessoas têm von-
tade de aprender, vontade 
de estudar música, diferente 
de hoje na Itália. Aqui eu me 
sinto em casa, entre amigos, 

o que me faz tocar ainda 
melhor”, comenta Elio Orio. 

Esta é a sua sétima es-
tada em Francisco Beltrão 
e este ano, em específico, é 
um recomeçar. “Depois de 
três anos que eu não vim, 
em função dos problemas 
mundiais, em específico da 
pandemia de covid, este é 
um recomeçar. Este festival 
dá esperança para que, nos 
próximos anos, se possa fa-
zer mais música e cada vez 
de uma forma ainda melhor.” 

Com uma carreira con-
solidada e após apresen-
tações no mundo inteiro, 
tendo se apresentado em 
praticamente toda a Europa, 
além de países como China, 

por exemplo, Elio ressalta 
que gosta muito de viajar e 
entende que a sua missão é 
levar música para o mundo. 
Seu objetivo principal é le-
var música para quem gosta 

de ouvir música. “Nós esta-
mos vivendo um período de 
guerra, e levar música leva 
paz. E todos os lugares onde 
estive, encontrei pessoas 
que querem música e não 
querem guerra.” Ele enten-
de que a guerra é uma deci-
são dos governantes, e não 

uma escolha da população, 
que prefere música.  

Diretor do 
Conservatório 
Musical de Adria

Um prodígio, Elio come-
çou a estudar violino aos 11 
anos. Antes mesmo de con-
seguir o diploma, já traba-
lhava com orquestras im-
portantes, como Teatro de 
Ópera de Roma, Teatro Ré-
gio de Turin e a para Rai, 
empresa de televisão e rá-
dio italiana. Em seguida, co-
meçou a trabalhar com mú-
sica de câmara, que é uma 
pequena formação musical, 
que contém violino, viola, 
violoncelo e piano. Com esta 
orquestra de câmara, come-
çou a ganhar alguns concur-

sos e participar de apresen-
tações importantes. 

Ele ganhou um concur-
so italiano nacional para 
ser professor de música nos 
conservatórios italianos. 
Tornou-se diretor do Con-
servatório Musical de Adria 
e há um ano e meio assu-
miu a direção do Conserva-
tório de Pádua, cidade de 
Giuseppe Tartini, um dos 
maiores violinistas da his-
tória. Pádua também é a ci-
dade de Bartolomeo Cristo-
fori, que foi quem fabricou 
o primeiro piano da história 
mundial. 

Pretende retornar? 
“Sempre tenho vontade de 
retornar para o Brasil”, des-
taca Elio. 
*Com tradução simultânea 
de Elóis de Arruda Rodrigues.

Marcilei Rossi 
com assessoria
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Na sexta-feira (22), a 
Associação Comercial e Em-
presarial de Bom Sucesso 
do Sul (ACEBSS), que conta 
com o apoio da Associação 
de Pais e Mestres e Funcio-
nários (APMF), Apae e Pre-
feitura de Bom Sucesso do 
Sul para a realização da Fes-
ta do Leitão Desossado na 
Grelha anunciaram a data 
de início da comercialização 
dos kits.

Faltando quatro meses 
para festividade que está 
marcada para 4 de dezem-
bro, os apreciadores de um 
dos pratos típicos mais pro-
curados do Sudoeste, vão 
poder garantir a participa-
ção na 15ª edição da festa, a 
partir da segunda-feira (1º).

A 15ª edição da festa 
gastronômica segue mar-
cando, mesmo que de forma 
antecipada, as comemora-

ções do aniversário do mu-
nicípio, que em 8 de janei-
ro de 2023, completará 30 
anos.

Segundo a comissão or-
ganizadora, serão comercia-
lizados 250 kits, que aten-
dem em média 24 pessoas, 
com valor de R$ 1.300,00 
o kit. Serão disponibilizados 
20 kits para quem preferir 
almoçar em casa, além de 
10 kits para os trabalhado-
res da festa.

Também estarão sendo 
comercializados os barris 
de chopp, sendo que o bar-
ril de 50 litros custará R$ 
1.100,00, e o de 30 litros 
R$ 700,00 reais; esses valo-
res não estão inclusos no kit 
do almoço. A aquisição pode 
ser feita com pagamento via 
Pix ou depósito identificado. 

Nilson Feversani, pre-
feito de Bom Sucesso do Sul 
acredita que todos os kits 
sejam comercializados em 
um curto espaço de tempo, 
estimando, 45 dias para a 
comercialização, por isso ele 

sugere que adquiram logo 
no início das vendas.

Suspensa temporaria-
mente, devido ao enfrenta-
mento da pandemia de co-
vid-19, a expectativa dos 
organizadores é de que a 
edição de 2022 da Fes-
ta do Leitão Desossado re-
ceba aproximadamente 5,5 
mil pessoas durante o pe-
ríodo do almoço, mas que 
cerca de 7 mil pessoas pas-
sam pelo Centro de Eventos 
Jordan Munaretto, junto ao 
Parque dos Anjos, no dia 4 
de dezembro.

Organização 
Como forma e comodi-

dade, a organização disponi-
bilizará o mapa das mesas, e 
no ato da compra o partici-
pante escolhe a mesa de sua 
preferência de acordo com a 
disponibilidade 

Os acompanhamentos 
do kit serão servidos a par-
tir das 11h30, este compos-
to por: saladas, legumes, 
conservas, frutas, mandioca, 

farofa, pães, cuca, além da 
sobremesa (docinhos), cane-
ca de chopp e pontualmen-
te 12h será servido o prato 
principal.

Serão fornecidos pra-
tos, guardanapos e copos, 
sendo necessário levar ta-
lheres. A organização refor-

ça que é proibido a entrada 
com bebidas no Centro de 
Eventos Jordan Munaretto, 
onde acontecerá o almoço.

A partir das 13h o even-
to contará com a animação 
da Banda São Francisco e na 
sequência Rogério Magrão 
e Banda, com entrada fran-

ca, inclusive para quem não 
participar do almoço.

Para informações e 
aquisição dos kits os inte-
ressados podem entrar em 
contato com a ETEC, rua 
Presídio Borba, 740 ou pelo 
telefone (46) 3234-1371 ou 
(46) 99101-7680.

Bom Sucesso do Sul inicia a comercialização dos kits 
da 15ª Festado Leitão Desossado

Gabinete Itinerante é implantado em 
Coronel Domingos Soares

“Francisco Beltrão respira um ar de felicidade”, diz violinista italiano

Esta é a sua sétima vez que Elio Orio  se apresenta em Francisco 
Beltrão

A 15ª Festa do Leitão Desossado será Centro de Eventos Jordan Munaretto, junto ao Parque dos Anjos

Divulgação 

Divulgação



diariodosudoeste.com.br    23 e 24 de julho de 2022 REGIONAL A7

Armador de estrutura de concreto armado
Agente de viagem

Auxiliar de linha de produção
Auxiliar de mecânico
Camareira de hotel
Eletricista auxiliar
Estofador de veículos

Jardineiro
Motorista de caminhão
Servente de Pedreiro

Serralheiro
Vidraceiro

Marcilei Rossi 
com assessoria
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Em nova assembleia re-
alizada na sexta-feira (22), 
na Associação dos Municí-
pios do Sudoeste do Paraná 
(Amsop), em Francisco Bel-
trão, o Consórcio Intermu-
nicipal da Rede de Urgência 
do Sudoeste do Paraná (Ci-
ruspar), ̶ que administra 
o Samu Sudoeste ‒, aprovou 
a manutenção do rateio dos 
recursos para manter o ser-
viço na região. 

Com a nova deliberação 
dos prefeitos, os recursos 
definidos serão suficientes 
para a manutenção das ati-
vidades até dezembro des-
te ano.

De acordo com o previs-
to no rateio, o valor per capi-
ta pago por cada município 
ao Ciruspar/Samu não so-
frerá alterações, e, será sufi-
ciente para cobrir os R$ 2,7 
milhões mensais necessários 
para a operação do serviço.

Na prática, os municí-
pios seguem pagando R$ 
1,54 per capita. O valor foi 
definido no primeiro semes-
tre de 2022, quando tam-
bém foi deliberado que a 
esse valor também é acres-
cido o montante referente 
a estimativa populacional, o 
número de atendimento de 
moradores por localidade e a 
despesa com atendimento de 
pessoa de outras localidades 
que não integram a região. 
Contudo, desde então men-
salmente o consórcio vinha 
realizando assembleias para 
a aprovação do rateio.

“Se o município não 
bancar, o Samu fecha. Então, 
nós vamos continuar colo-
cando recursos no Samu, 
mesmo que já seja mais do 
que o dobro do valor de res-
ponsabilidade dos municí-
pios, e continuamos na ex-
pectativa de atualização dos 
repasses do governo federal 
para o próximo ano”, expli-
cou o presidente do Cirus-
par e prefeito de Ampére, 
Disnei Luquini. 

O rateio entre os muni-
cípios vem sendo uma prá-
tica adotada para manter o 
serviço, que é essencial para 
a região. Ainda em abril des-
te ano, foi revelado que jun-
tos, os municípios arcam 
com aproximadamente 66% 
do custeio total do serviço, 
uma responsabilidade que 
ainda é compartilhada com 
os governos estadual e fe-
deral, por meio de um con-
trato de tripartite, mas que 
de fato, os municípios deve-
riam ser responsáveis ape-
nas por 25% do montante.

A defasagem de repas-
ses para o consórcio vem se 

acumulando ao longo dos 
anos. Também em abril des-
te ano, em uma assembleia 
do Consórcio vou revelada a 
evolução da receita da enti-
dade de 2012 a 2021. 

Como Diário do Sudoes-
te divulgou na ocasião, em 
2012, os municípios eram 
responsáveis por 37,1% do 
valor pago, o equivalente a 
R$ 484.761,38. No ano se-
guinte, ou seja, 2013 o Mi-
nistério da Saúde repassou 
R$ 541.833,50, o equivalen-
te a 41,5%, do valor daquele 
ano, enquanto que o Estado, 
R$ 278.805,50, 21,4%.

Naquela ocasião o Di-

ário revelou ainda que nos 
anos de 2014 e 2015, o 
montante destinado por 
municípios e União se equi-
pararam, por sua vez, o Es-
tado do Paraná manteve o 
mesmo coeficiente de desti-
nação de recurso até 2016, 
ano em que o valor empe-
nhado pelos municípios su-
perou os recursos federais 
e entrou em uma crescen-
te, chegando a atingir em 
2021, R$ 912.272,62.

Ainda conforme balan-
ço financeiro do Ciruspar, 
de 2013 a 2019, a receita 
anual sempre se manteve 
acima ou equivalente com 

as despesas. Contudo, com 
a pandemia, nos anos de 
2020 e 2021, o que se ob-
servou foi um gasto maior 
do que a receita.

“Não tem como parali-
sar o trabalho do Samu, que 
salva vidas e atende muito 
bem a nossa população há 
10 anos. E, uma terceiriza-
ção de serviços para tentar-
mos reduzir custos com fo-
lha de pagamento não seria 
aceita pelo Ministério Públi-
co”, complementou o prefei-
to Luquini. 

Terceirização
A terceirização comen-

tada por Luquini passou a 
ser de conhecimento pú-
blico, após entidades liga-
das aos trabalhadores do 
Samu terem exposto o te-
mor por uma possível mu-
dança no modelo de gestão 
do serviço.

No final de abril, em 
uma reunião da comissão 
de prefeitos formada para 
articular ações em prol do 
Samu, Liquini reconheceu 
que a terceirização do ser-
viço foi cogitada, ao mesmo 
tempo em que disse não ser 
o momento para tal.

Na época falava-se em 
uma empresa que atua nes-

te modelo de regime em 
outros estados. “Vieram 
aqui e fizeram o levanta-
mento, e não tem viabilida-
de nenhuma dessas empre-
sas administrarem nosso 
consórcio. O que está dan-
do certo você não pode 
mudar”, explicou Luquini 
na ocasião.

Defasagem geral
A defasagem relata-

da no sudoeste do Para-
ná ecoa em outros servi-
ços de urgência do Brasil. 
Em junho, durante a audi-
ência pública, promovida 
pela Comissão Mista de Or-
çamento do Congresso Na-
cional, a Rede Nacional de 
Consórcios apresentou da-
dos que comprovam o de-
sequilíbrio dos repasses 
para manutenção do ser-
viço, que está há quase 9 
anos sem receber reajus-
te dos valores repassados 
pelo Governo Federal. Nes-
ta conta que não fecha, são 
os municípios que arcam 
com a maior parte dos va-
lores para garantir o fun-
cionamento dos serviços.

Ao término da assem-
bleia de sexta-feira, Lu-
quini afirmou, também, 
que irá conversar com o 
presidente da Associação 
dos Municípios do Para-
ná (AMP) e prefeito de Je-
suítas, Junior Weiller, para 
viabilizar uma audiência 
com o governo do Estado 
com vistas a solucionar o 
problema da defasagem na 
tabela de valores.

Prefeitos aprovam manutenção de rateio para 
subsidiar o Samu Sudoeste

DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA AMSOP

Repasses para o Samu estão sendo amplamente debatidos pelo comprometimento que vem sendo imposto aos municípios
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Conta a história, que os pri-
meiros moradores, do hoje muni-
cípio de São João, se estabelece-
ram na localidade ainda nos anos 
de 1920, oriundos do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, e que em 
1936 teria sido construída a pri-
meira capela.

No entanto, ainda pertencente 
a Mangueirinha, em 1954 foi cria-
do o distrito de São João, já no ano 
seguinte, 1955, passou a perten-
cer ao território de Chopinzinho. E 
em 1960, foi elevado à condição 
de município. 

São João segundo dados esti-
mados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), pos-
suiu cerca de 10,6 mil habitantes. 

A agrícola, é sem dúvidas a 
principal atividade econômica do 
município, seja pela produção de 
grãos, pecuária leiteira ou pela 
avicultura, — desde a criação ao 
abate de aves.

Para o prefeito Clóvis Cucco-
lotto, a celebração dos 62 anos de 
São João é motivo de grande ale-
gria, principalmente pelos acon-
tecimentos dos últimos dois anos, 
onde a pandemia de covid-19 li-
mitou uma série de atividades. 
“Diante de toda a complexidade vi-
venciada em 2020, devido o aco-
metimento da pandemia, em 2021 
procuramos o Sebrae e criamos 
um programa de retomada a eco-
nomia”, comenta Cuccolotto falan-

do que o objetivo principal foi de 
auxiliar os comerciantes na busca 
de alternativas para o momento, 
que era delicado.

Este mesmo programa econô-
mico, que também tem a partici-
pação da Associação Comercial e 
Empresarial de São João (ACESJ) 
deve contribuir para o crescimen-
to a longo prazo. “Quando pen-
samos no programa, idealizamos 
ações para sair da situação da-
quele momento (pandemia), mas 
também, em render frutos a longo 
prazo, por isso fizemos um plane-
jamento de 10 anos”, destaca Cuc-
colotto almejando bons retornos.

Agronegócio
Enaltecendo o agronegócio 

municipal, Cuccolotto recorda que 
a indústria contribui para o de-
senvolvimento de São João, mas 
ele destaca que “dependemos do 
agronegócio.”

O prefeito lembra das cadeias 
produtivas de grãos (milho, soja e 
trigo) que são importantes para o 
município, mas sinaliza para a pro-
dução leiteira como principal fon-
te de renda das pequenas e médias 
propriedades do município. 

Segundo ele, ainda este ano 
deve ser lançado em São João um 
novo programa para dar suporte 
às pequenas propriedades leitei-
ras. “Hoje em São João, 90% das 
áreas, são de pequenas proprieda-
des”, contextualiza apontando que 
mesmo o complexo produtivo de 
soja, milho, trigo, sendo muito for-

te na agricultura e principalmen-
te a produção de frango tendo se 
consolidado no município, o desejo 
é de fomentar a produção de leite.

Ele também destaca a produ-
ção de mel do município, que tem 
atualmente cerca de 60 apicultores.

Projetar o futuro 
Conforme Cuccolotto, o tra-

balho vem sendo desenvolvido 
projetando o município para um 
intervalo de 5 a 10 anos, o que vis-
lumbra o crescimento de São João. 

Para ele, os primeiros indica-
tivos deste crescimento devem ser 
apontados pelo Censo 2022, que 
será realizado pelo IBGE e emba-
lado no trabalho do Poder Executi-
vo, Cuccolotto revela que a Coasul, 
maior empregadora no município, 
já tem dois grandes projetos a se-
rem desenvolvidos. “Projetamos 
um crescimento de 30% a 40% de 
São João, sendo uma cidade total-
mente diferente, moderna”, afirma 
o prefeito falando em planejamen-
to para elevar o município ao que 
definiu como uma referência do 
Sudoeste.

Turismo
Reconhecido nacionalmente 

pela Fogueira de São João, que em 
2010 chegou a ter 62,2 metros de 

altura, sendo reconhecida como a 
maior fogueira junina do Brasil, o 
município quer atrair ainda mais 
visitantes e principalmente em to-
dos os meses do ano.

Como mecanismo para esti-
mular o crescimento turístico, o 
Município se articula para a cria-
ção da Secretaria de Turismo, mas 
principalmente reconhecer o po-
tencial e os atrativos locais. “São 
várias as propriedades onde va-

mos implantar a rota do ciclismo 
rural”, revela o prefeito, falando 
ainda em identificação do prato tí-
pico, resgate do teatro no municí-
pio e elaboração de um caminho 
das uvas, que no passado foi pen-
sado, e que deve ser consolidado 
em 2023. “Todas as cidades do 
Sudoeste possuem potencial tu-
rístico, nós não estamos sabendo 
aproveitar esse potencial”, finaliza 
o Cuccolotto. 

As primeiras festas, na praça da Matriz tinha apresentações 
de quadrinha, declamações de poemas e trovas

Ao completar 62 anos, São João projeta 
desenvolvimento

Arquivo/ rosickler DemArtini verDi

São João tem mais de 10,5 mil habitantes

Os primeiros 
registros de fé 
no território do 
município são 
anteriores a 
sua criação

O município é reconhecido como o detentor da maior fogueira junina do Brasil
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Rock The Concert 
presta tributo ao 
rock beltronense

Assessoria 
A Cooperativa de Arte (Coperar-

te) promove a 3ª edição do projeto 
“Encantos”, unindo a singularidade do 
rock beltronense, com a energia da Or-
questra Filarmônica de Valinhos. 

O encontro dos estilos musicais, 
é neste sábado (23), às 20 h, no Tea-
tro da Unisep, com a participação das 
bandas Tiregrito, Rodrigo Castellani, 
Bira - Paraná Blues e Chumbo Dirigí-
vel. O destaque será a apresentação 
de canções autorais rearranjadas para 
um espetáculo orquestral. 

O que o público pode aguardar 
deste espetáculo? “Muitas músicas 
autorais, feitas em Francisco Beltrão, 
mais especificamente rock, com com-
positores locais, com uma roupagem 
fantástica, que é o arranjo da orques-
tra filarmônica, uma musicalidade in-
crível”, responde Marcos José Riquetti, 
guitarrista da Chumbo Dirigível.

“Será uma grande apresentação, 
diferente do que habitualmente as 
quatro bandas tocam. Inclusive os en-
saios, que antes eram via WhatsApp, 
esta semana foram presenciais. Serão 
quatro bandas e a Orquestra de Vali-
nhos, que é uma das melhores do Bra-
sil”, acrescenta Ubirajara de Freitas, 
que estreia carreira solo como Bira – 
Paraná Blues. “Será minha primeira 
apresentação solo.” 

Ubirajara comenta que o Rock 
The Concert é um dos maiores even-
tos que une o rock e a música orques-
trada, pois o maestro fará arranjos nas 
músicas de quatro bandas da região. 
“Isso não é inédito, porque já aconte-
ceu antes com a Casinha Ribeirinha e a 
Orquestra e o Coral da UTFPR-FB, sob 
a regência do maestro Mauro César 
Cislaghi. Estreamos a Casinha Ribeiri-
nha com a orquestra lá na de Igreja de 
Pedra, no bairro Industrial, mas essa 
primeira edição do Rock The Concert 

vem com muito mais integrantes, mais 
arranjos, já que são quatro bandas.”

Para Rodrigo André Tartari, que 
toca contrabaixo na Tiregrito, as ex-
pectativas são as melhores possíveis. 
Ele ressalta a originalidade do even-
to, ao unir a sonoridade da orquestra 
às músicas autorais. “Todas as ban-
das irão tocar músicas próprias. E 
isso é muito legal. A Tiregrito valori-
za muito isso. É uma orquestra incrí-
vel, de Valinhos (SP). Será uma noi-
te de muito rock, de música que fala 
do nosso cotidiano e que faz parte do 
rock beltronense.” 

Rodrigo lembra que Bira - Para-
ná Blues, Digão e Chumbo Dirigível 
têm mais de trinta anos de história, so-
mente Tiregrito é um pouco mais re-
cente, com treze anos. “O público pode 
aguardar muito rock de qualidade, 
com uma orquestra muito capacitada 
acompanhando.”  

Orquestra Filarmônica 
de Valinhos

Jerci Maccari criou a Orquestra 
Filarmônica de Valinhos, em 2004. 
Ele garante que seu coração é bel-
tronense, pois é pioneiro no municí-
pio, já que veio para cá em 1953, ain-
da muito pequeno. “O público será 
agraciado com um concerto sinfôni-
co muito bem selecionado, muito ale-
gre, com alto astral, podendo intera-
gir. Na primeira parte, será temas de 
filmes, e a segunda parte com músi-
cas eruditas, mas bem dançantes. Nós 
estaremos homenageando o rock bel-
tronense. As bandas de [Francisco] 
Beltrão fazem um trabalho majestoso. 
Acompanhei todo o trabalho aqui dos 
nossos arranjadores, porque eu rece-
bi todas as peças que foram arranja-
das. Vai ser um marco histórico nos 
eventos culturais musicais de [Fran-
cisco] Beltrão.”

Evento reúne quatro bandas locais e a 
Orquestra Filarmônica de Valinhos 

Com 30 anos de banda, a Chumbo Dirigível se apresenta no Rock The Concert neste sábado



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

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

INPC (IBGE) 0,67 1,00 1,71 1,04 0,45 0,62 5,61 11,92

IPCA (IBGE) 0,54 1,01 1,62 1,06 0,47 0,67 5,49 11,89

IPCA-15 (IBGE) 0,58 0,99 0,95 1,73 0,59 0,69 5,65 12,04

IPC (FIPE) 0,74 0,90 1,28 1,62 0,42 0,28 5,35 11,69

IGP-M (FGV) 1,82 1,83 1,74 1,41 0,52 0,59 8,16 10,70

IGP-DI (FGV) 2,01 1,50 2,37 0,41 0,69 0,62 7,84 11,12

IPA-DI (FGV) 2,57 1,94 2,80 0,19 0,55 0,44 8,76 11,27

IPC-DI (FGV) 0,49 0,28 1,35 1,08 0,50 0,67 4,44 10,31

INCC-DI (FGV) 0,71 0,38 0,86 0,95 2,28 2,14 7,53 11,57

mai jun jul
TJLP (%) 6,82 6,82 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 13,25%

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

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

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

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

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

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

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

Período POUP POUP REMUN
ANTIGA NOVA BÁSICA

27/5 a 27/6 0,6112 0,6112 0,1106
28/5 a 28/6 0,6118 0,6118 0,1112
1/6 a 1/7 0,6491 0,6491 0,1484
2/6 a 2/7 0,6519 0,6519 0,1511
3/6 a 3/7 0,6162 0,6162 0,1156
4/6 a 4/7 0,5828 0,5828 0,0824
5/6 a 5/7 0,6195 0,6195 0,1189
6/6 a 6/7 0,6462 0,6462 0,1455
7/6 a 7/7 0,6491 0,6491 0,1484
8/6 a 8/7 0,6509 0,6509 0,1501
9/6 a 9/7 0,6520 0,6520 0,1512
10/6 a 10/7 0,6260 0,6260 0,1254
11/6 a 11/7 0,5950 0,5950 0,0945
12/6 a 12/7 0,6218 0,6218 0,1212
13/6 a 13/7 0,6588 0,6588 0,1580
14/6 a 14/7 0,6602 0,6602 0,1594
15/6 a 15/7 0,6652 0,6652 0,1644
16/6 a 16/7 0,6643 0,6643 0,1635
17/6 a 17/7 0,6643 0,6643 0,1635
18/6 a 18/7 0,6279 0,6279 0,1273
19/6 a 19/7 0,6648 0,6648 0,1640
20/6 a 20/7 0,6917 0,6917 0,1907
21/6 a 21/7 0,6933 0,6933 0,1923
22/6 a 22/7 0,6924 0,6924 0,1914
23/6 a 23/7 0,6929 0,6929 0,1919
24/6 a 24/7 0,6676 0,6676 0,1668
25/6 a 25/7 0,6332 0,6332 0,1325
26/6 a 26/7 0,6701 0,6701 0,1693
27/6 a 27/7 0,6972 0,6972 0,1962
28/6 a 28/7 0,6972 0,6972 0,1962
1/7 a 1/8 0,6639 0,6639 0,1631

TR MÊS % ano 12 m

Junho/22 0,1484 0,53 0,53
Julho/22 0,1631 0,69 0,69

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

Paraná 2.063,74 2.072,20 0,41 3,44 11,62
Norte 2.051.05 2.035,05 -0,78 4,99 7,47
Noroeste 2.054,24 2.065,13 0,53 4,65 9,76
Oeste 2.113,24 2.227,55 5,41 9,15 18,39

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 189,00 -2,1% -5,0%
Ponta Grossa 183,00 -2,7% -4,2%
Maringá 178,00 -2,7% -4,8%
Cascavel 180,00 -2,7% -3,7%
Sudoeste 182,00 -2,2% -3,7%
Guarapuava 181,00 -2,7% -3,7%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 83,50 -6,2% -11,2%
Sudoeste 80,00 -7,0% -11,1%
Cascavel 78,00 -7,1% -11,4%
Maringá 80,00 -4,8% -9,1%
Ponta Grossa 80,00 -5,9% -11,1%
Guarapuava 80,00 -5,9% -10,1%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 125,00 4,2% 16,8%
Ponta Grossa 121,00 3,4% 18,6%
Maringá 118,00 7,3% 20,4%
Cascavel 120,00 7,1% 20,0%

SALÁRIO FAMÍLIA 2022
- 
Salários até R$ 1.655,98  56,47  

Venc.: empresas 20/07, pes.físicas 15/07, emp. do més ticos 06/07. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

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

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

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

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

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

ago/22 1.434,50 16,00 -2,1% -8,3%
set/22 1.327,50 10,50 -2,4% -11,1%

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

set/22 564,25 -11,50 -6,6% -19,6%
dez/22 564,25 -9,25 -6,5% -18,7%

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

ago/22 431,50 -2,90 0,1% 3,9%
set/22 399,30 -3,60 -1,2% -1,2%

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

set/22 759,00 -47,25 -2,3% -23,2%
dez/22 777,50 -44,25 -2,1% -22,6%

Ações % R$

Petrobras PN +1,07% 29,33 
Vale ON +0,93% 69,21 
ItauUnibanco PN -1,06% 23,26 
Bradesco PN -1,27% 17,05 
Magazine Luiza ON -4,98% 2,86 
IRB Brasil ON -8,26% 2,00 
BRF ON +4,62% 16,07 
Americanas ON -5,91% 15,93 

INDICE BOVESPA 

Baixa: 0,11% 98.924 pontos

Volume negociado: R$ 18,20 bilhões

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

IR 2022 - A terceira cota do Imposto de Renda 2022
(base 2021) vence em 29/07, com a incidência de juros Selic
de 2,02%.

MÊS TAXA SELIC
Abr/22 0,83%
Mai/22 1,03%

MÊS TAXA SELIC
Jun/22 1,02%
*Jul/22 1,00%

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

CÂMBIO 22/07/22

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 22/07/22

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 22/07/22

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

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA JUNHO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice mai jun jul
INPC (IBGE) 1,1247 1,1190 1,1192
IPCA (IBGE) 1,1213 1,1173 1,1189
IGP-M (FGV) 1,1466 1,1072 1,1070
IGP-DI (FGV) 1,1353 1,1056 1,1112
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Junho/22 0,6491 3,58 6,78
Julho/22 0,6639 4,27 6,96

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Junho/22 0,6491 3,58 5,75
Julho/22 0,6639 4,27 6,20

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

SOJA saca 60 kg 168,55 -0,7% -2,8% -5,5% 170,00 170,00 

MILHO saca 60 kg 70,24 -0,8% -6,9% -14,5% 73,50 71,50 

TRIGO saca 60 kg 110,54 0,3% 0,2% -0,2% 112,00 110,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 298,74 0,0% 1,8% -13,1% - 250,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 187,32 0,0% 1,1% -5,0% - 180,00 

BOI GORDO arroba, em pé 301,77 -0,1% -0,3% 1,4% 295,00 300,00 

SUÍNO kg, vivo 6,09 0,0% -1,9% 9,1% 5,00 5,30 

ERVA MATE arroba 25,33 0,0% 2,9% 2,9% - 22,00 

PREÇO AO PRODUTOR 22/07/22

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 22/07 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.726,10 0,91% 2,29%
Boi gordo (2) 324,10 1,08% 1,20%
Café (3) 1.295,84 -3,12% -4,80%
Algodão (4) 598,30 -0,03% -5,62%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 22/07/22

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 22/07/22
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

set/22 206,70 -9,15 1,5% -13,4%
dez/22 202,65 -9,10 1,4% -14,3%

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

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

96.551 96.916 98.244 98.286 99.033 98.924

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

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

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

BOI GORDO - R$/arroba  

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

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

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

15/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07

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

22/07 R$ 300,10 /grama +0,37%

DÓLAR COMERCIAL
Alta: 0,05% Var. julho: +5,04%

Compra R$ 5,498
Venda R$ 5,499

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 0,42% Var. julho: +4,09%

Compra R$ 5,4516
Venda R$ 5,4522

DÓLAR PARALELO
Baixa: 0,34% Var. julho: +4,30%

Compra R$ 5,37
Venda R$ 5,82

DÓLAR TURISMO
Baixa: 0,34% Var. julho: +4,32%

Compra R$ 5,37
Venda R$ 5,80

EURO
Baixa: 0,16% Var. julho: +1,68%

Compra R$ 5,5737
Venda R$ 5,5765

EURO TURISMO
Baixa: 0,34% Var. julho: +1,88%

Compra R$ 5,39
Venda R$ 5,95  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0401
Libra esterlina R$ 6,55
Peso argentino R$ 0,042

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 136,15
Libra esterlina 0,83
Euro 0,98

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

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

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

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

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

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

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

out/22 99,43 -0,17 3,1% -13,3%
dez/22 90,89 -0,71 2,5% -15,9%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 31.899,29 -0,43
Londres 7.276,37 +0,08
Frankfurt 13.253,68 +0,05
Tóquio 27.914,66 +0,40
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46 - 3220 - 2066

Agência Brasil
Os serviços ligados ao turis-

mo ficaram 41,39% mais caros em 
junho, na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, aponta 
levantamento da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), com base nos dados do 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), do Institu-

to Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). A passagem área foi 
o item que mais contribuiu para a 
alta, com variação de 122,40% em 
12 meses.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, a elevação se justifica em 
parte pela alta temporada, quando 
o recesso escolar tradicionalmen-
te contribui para o aumento do va-
lor dos bilhetes. A entidade apon-

ta que o custo do querosene e do 
dólar, além da limitação de assen-
tos em aeronaves e a dificuldade 
das empresas para recomposição 
de mão de obra, são fatores que 
influenciam na inflação do setor 
turístico.

Na variação mensal, de maio 
para junho houve alta de 3,51%. 
Novamente o destaque são as 
passagens aéreas, com 11,32%. 

Em seguida estão os preços dos 
serviços de cinema, teatro e con-
certos, com variação mensal de 
1,51%. 

O custo do pacote turístico 
cresceu 1,5% e 0,47% foi a alta no 
item hospedagem. Aluguel de veí-
culos recuou 2,44% e ônibus inte-
restadual, 0,08%, foram os únicos 
que registraram queda.

Para a FecomercioSP, a alta 

expressiva das passagens aéreas 
é um sinal negativo para a cadeia 
do turismo, tendo em vista que o 
item é impulsionador dos meios 
de hospedagens, alimentação, lo-
cação de veículos, entre outros 
serviços. 

A entidade avalia que a dis-
parada nos preços faz com que os 
consumidores repensem a progra-
mação de viagens.

Inflação do setor do turismo teve alta de 41% em junho

Agência Brasil
A produção industrial brasilei-

ra permaneceu estável em junho 
deste ano, após apresentar cresci-
mento em maio, informou ontem 
(15), em Brasília, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). O ín-
dice de evolução da produção re-
gistrou 50,1 pontos, muito perto 
da linha divisória de 50 pontos, o 
que significa que a produção teve 
estabilidade frente ao mês ante-
rior. Em maio, o índice havia fica-
do em 53,6 pontos.

As informações fazem parte do 
boletim Sondagem Industrial, que 
também traz informações sobre a 
evolução da produção, do número 
de empregos e dos estoques, entre 

outros indicadores. A CNI disse que 
o comportamento de junho mostra 
uma manutenção no ritmo da pro-
dução, “embora usualmente se veri-
fique uma queda no período”.

Segundo o levantamento, o 
emprego industrial cresceu em 
junho na comparação com maio. 
O índice de evolução do número 
de empregados foi de 50,8 pon-
tos, acima da linha divisória de 50 
pontos que separa queda de alta 
do emprego. “O índice de junho de 
2022 é muito próximo ao de maio 
(0,2 ponto menor), o que significa 
dizer que o ritmo de crescimento 
do emprego foi semelhante ao do 
mês anterior”, explicou o boletim.

Os índices avaliados pela CNI 

apresentam variação de 0 a 10. 
Valores acima de 50 indicam au-
mento do emprego, da produção, 
estoque acima do planejado ou 
utilização da capacidade instalada 
acima do usual. Valores abaixo de 
50 sinalizam que o nível de ativi-
dade está abaixo do usual.

Para a pesquisa de junho fo-
ram entrevistadas 1.853 empresas, 
sendo 730 pequeno porte, 660 mé-
dio porte e 463 de grande porte en-
tre 1º e 11 de julho de 2022.

Preocupações
Segundo o boletim, o principal 

problema levantado pelas indústrias 
brasileiras situa-se na falta ou no 
alto custo das matérias-primas, com 

52,8% das empresas dando desta-
que ao problema no segundo trimes-
tre de 2022. Este é o oitavo trimestre 
consecutivo que as empresas con-
sideram a falta ou alta dos insumos 
como principal questão do setor.

Em segundo lugar no ranking 
dos principais entraves do segmen-
to aparece a elevada carga tributá-
ria. Ela preocupa 30,9% dos empre-
sários industriais. Esse resultado 
foi praticamente o mesmo do tri-
mestre anterior, apresentando leve 
alta de 0,5 ponto percentual (pp).

“As taxas de juros elevadas 
apresentaram, pela quinta vez con-
secutiva, um aumento nas assinala-
ções, passando a ocupar a terceira 
posição do ranking, com 24,3% de 

assinalações. O problema teve um 
aumento nas assinalações neste tri-
mestre de 3,5 pp. Na comparação 
com o primeiro trimestre de 2021, 
o percentual aumentou 16,7 pon-
tos”, argumentou a CNI.

A demanda interna insuficien-
te aparece em quarto lugar com 
23,0% das assinalações dos empre-
sários industriais, o que representa 
uma redução de 2,5 pp, na compa-
ração com o trimestre anterior. Já 
a taxa de câmbio ficou em quinto 
lugar no ranking, subindo uma po-
sição em relação ao trimestre pas-
sado. O problema foi mencionado 
por 19,6% dos empresários, um au-
mento de 1,7 pp em relação ao tri-
mestre anterior.

Produção industrial permanece estável em junho



A sua promoção e elevação social, 
poderá ser efetivada. Não abuse da 
velocidade ao dirigir. Procure tran-
quilizar-se em alguns setores. Mo-
mentos estimulantes estão propen-
sos a ocorrer.

Bom para novos empreendimen-
tos e aos negócios ao mesmo tem-
po. Habilidade literária e mente fér-
til, penetrante e infl uente. Amor 
e loteria favorecidos. Os assun-
tos sentimentais voltam com força 
neste momento. Sua moral deverá 
ser exaltada.

Nem sempre há uma infl uência as-
tral benéfi ca como a de hoje para 
você. Terá paz no setor doméstico e 
poderá contar com a ajuda dos ami-
gos, parentes e religiosos para ele-
var seu estado de espírito. Ótimo aos 
negócios, sorteios e loterias.

Ótima oportunidade no setor co-
mercial, com probabilidade de lu-
cros. Bom dia também, para assun-
tos familiares e sentimentais. Sua 
saúde será bastante boa, o que de-
verá dar-lhe maior disposição no 
trabalho. Continue cauteloso com 
seu dinheiro.

Você estará ainda mais audacioso 
em relação ao seu relacionamen-
to amoroso, principalmente no que 
se refere ao sexo. Neste período, seu 
desejo de realizar suas fantasias esta-
rão mais afl orados exigindo de você 
mudanças, criatividade e imagina-
ção nas atitudes.

Una-se aqueles que poderão tornar 
este dia alegre e feliz. Seja pruden-
te com assuntos de dinheiro, prin-
cipalmente antes do meio dia. A 
infl uência astral, para aventuras e 
especulações devem ser razoáveis. 
Amor e paixão, favoráveis. Muitos 
gastos estão previstos.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Boas indicações. Com prudência e 
reserva, você chegará onde dese-
ja. Infl uência favorável para as fi nan-
ças. Contudo, se as coisas não corre-
rem bem pela manhã, esteja certo 
de que ao menos a noite você será 
mais favorecido.

Evite aborrecer-se por pequenas 
coisas. Seja otimista. Não faça con-
cessão ao pessimismo ou ideias 
negativas. Nenhum confl ito será 
aconselhável pois enfraquecerá am-
bas as partes.

Os planos para os próximos dias já 
começam a se defi nir na sua cabe-
ça nesta fase de aspecto positivo, 
em que estará buscando nas pesso-
as mais velhas a experiência neces-
sária para organizar de maneira cla-
ra seus objetivos. 

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

 Infl uência astral muito benéfi ca 
e renovação profi ssional para so-
lucionar seus problemas fi nancei-
ros e pessoais. Fará boas amizades 
e receberá o apoio de pessoas que 
exercem muita infl uência em nos-
so meio. Mantenha-se na mira dos 
acontecimentos e espere sucesso.

Bom ganho de dinheiro propor-
cionado pelo esforço em seu tra-
balho ou negócios iniciados há 
tempos e ou em funções públi-
cas. Todavia, tome cuidado com 
acidentes provocados por produ-
tos infl amáveis. A lua vai favorecê-
-lo no trabalho.

Faça de tudo para aumentar seu 
círculo de relações e de amigos 
neste dia. Sucesso no trato com 
pessoas idosas e crianças, patrões 
ou empregados e lucros nos ne-
gócios relacionados com líquidos. 
Confi e em si e fará associações.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPO

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

23°/14°

23°/11°

25°/13°

25°/14°

24°

14°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192MINGUANTE

PROBABILIDADE DE CHUVA 0% | 0mm

RADICCI iotti

NOVELAS

Além da Ilusão
Iolanda afirma a Davi que não 

sairá de casa. Tenório apresenta Li-
siê para Olívia. Joaquim afirma que 
não dará o desquite à Isadora. Lisiê 
e Olívia descobrem que Tenório não 
poderá ser solto e ficam angustia-
das. Abel invade a casa de Eugênio 
atrás de Úrsula. Isadora humilha Io-
landa. Constantino e Julinha encon-
tram pistas sobre o suposto sócio do 
cassino. Margô e Mariana delatam 
Emília e Enrico para Santa. Joaquim 
tenta atacar Davi, que o surpreen-
de com um truque de mágica. Ben-
to chega à vila no dia do casamento 
de Lorenzo e Letícia.

Pantanal
Érica confessa a José Lucas que 

tem alguém esperando por ela. Alci-
des comenta com Maria Bruaca que 
desconfia de que Tenório saiba so-
bre eles. Zuleica não aceita morar 
na fazenda com os filhos. José Lu-
cas pede perdão a Juma. Filó acolhe 
Muda. Eugênio diz a Zaquieu que ele 
leva jeito para ser peão.Maria Bruaca 
pega a arma de Alcides, e finge para 
Zefa que foi o peão quem a pegou. 
Maria Bruaca pensa em atentar con-
tra Zuleica, caso a mulher apareça na 
fazenda.

Cara e Coragem
Rebeca agradece Danilo pela 

viagem com Chiquinho. Com a ajuda 
de Moa, Ítalo instala um microfone 
no escritório de Danilo. Olívia acon-
selha Lou a não aparecer com Rico na 
companhia de dança. Alfredo perce-
be a aflição de Gui e tenta acalmar o 
filho. Leonardo provoca Regina para 
acabar com o noivado deles. Danilo 
ouve a mensagem sobre a invasão 
do porteiro e decide voltar para casa. 
Moa vai ao hospital falar com Alfredo 
antes da cirurgia. Danilo encontra a 
pasta com a parte da fórmula escon-
dida dentro do baú de brinquedos 
de Chiquinho.
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BANCO 33

Prato à ba-
se de car-

ne com mo-
lho (Cul.) 

"Lisbela e
o Prisio-
neiro"

(Teatro)

Circuns-
tância

agravante
do crime

O sangue
pobre em
oxigênio
(Fisiol.)

Momento
culminan-
te do cio
(Zool.)

Aracnídeo
minúsculo
causador
da sarna

(?) Gees,
banda 

pop aus-
traliana

Conterrâ-
neas de

Cora
Coralina

Nelson
Mandela,
líder sul-
africano

(?)
Fleming,

criador do
007

(?)
Duncan,
bailarina
dos EUA 

Metal de
chips ele-
trônicos

(símbolo)
(?) e crua:
a verdade
sem dis-
farces

Rio que
corta a

cidade de
São Paulo

(?) chi
chuan,

ginástica
chinesa

Deusa
grega da
aurora
(Mit.)

"Boi (?)",
filme de
Gabriel

Mascaro

Ficam
magoados
Utilidade,
em inglês

Grande
êxito (gír.)
Loja, em

inglês

Colocada

Gelatina 
de petróleo

Classificação médica do lúpus
erimatoso e da psoríase (Patol.)

Nióbio
(símbolo)

O povo antepassado
dos judeus

Boba;
ingênua
Trecho 

de ópera

Pau da bandeira
Diz-se dos que são

cooptados, sem saber,
para uma causa

Garotos

Departa-
mento de 
Estradas de
Rodagem

(sigla)

Fêmea do
veado

Jogos ele-
trônicos

Pupunha 
(Bot.)

Pronome
feminino

Mal-estar causado
por cansaço

Com muitas curvas
(as estradas)

MD
PICADINHO

VENOSOBEE
ÇOTOLABN
ACAROCORÇA

DERGAMES
MENINOSUA
POSTAIANU

MEPALMITO

VASELINASI
NUAAMUAM
LTUSEDU

TIETENEON
ANSIASTORE

SINUOSAS

 3/use. 5/games — store. 6/hebreu. 8/vaselina.
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artigo momento espírita

Deus pode falar nos 
seus sonhos

CAMAQUIANO
Leio lendo
folha passa

história conta
vida seguindo

Leio releio
página aberta

livro cheio
linhas mansas

Leio vendo
vejo sonhando

mundo encantado
acordo sorrindo

Leio linhas
junto letras

sobram estrelas
parecem fulgores

Leio frases
brotam flores

surgem aromas
imaginação fascina

Leio fantasias
penso verdades

passeiam amores
parcela saudade

Leio autores
constantes quimeras

perdidos passos
histórias cadentes

Leio texto
corre olho

passa dedo
marca tempo.

Leio livro
vibra vida

transborda paixão
nasce razão

Leio semente
colheita tardia
fruto pendente

janela aberta

Leio antes
imagem fértil

saltando nuvens
colhendo amoras

Leio rosas
aparo espinhos
brota sangue

pétalas vermelhas

Livro encanta
males espanta

perfila texto
cadencia cantares

Lendo aqui
relendo acolá
poesia brota

revoam páginas

RUBENS CAMARGO, CADEIRA 21 
(PATRONO PLÁCIDO MACHADO)

Você já pensou sobre a impor-
tância de escutar os sonhos? Deus 
pode me falar nos sonhos. Ele me en-
caminha para a verdade, para aspec-
tos em mim que eu reprimi. Ele me 
indica sempre o caminho que devo 
seguir. Nos sonhos, Deus me dá ins-
truções para meu caminho e Ele exi-
ge de mim obediência às suas ins-
truções. Mostra-nos como devemos 
decidir e ajuda-nos a encontrar uma 
orientação em nossa vida. Na instru-
ção, é claro, há algo de libertador. 
O sonho não é uma brincadeira de 
ideias, mas nos diz respeito, ele fala 
da nossa vida, ele tem efeito sobre 
o nosso agir, ele se traduz em ações 
concretas deste mundo, ele determi-
na realmente decisões e coisas his-
tórias importantes que aconteceram 
conosco e com a nossa vida. Ele colo-
ca em movimento um acontecer que 
tem consequências.

Há sonhos, nos quais me con-
fronto com a própria verdade. Às ve-
zes são sonhos religiosos, em que 
brilha uma luz, ou em que Deus em 
dirige a palavra. Os sonhos me indi-
cam que não basta apenas viver cor-
retamente, mas é preciso cultivar a 
riqueza e amplitude da minha alma, 
deixando-me sempre de novo guiar 

por Deus e me colocar em Seu cami-
nho. Os sonhos nos dizem quando 
devemos partir para novas paragens 
e quando devemos voltar para casa. 
Por isso escute os seus sonhos. Às ve-
zes nos aparece em sonhos um mun-
do bem diferente e cheio de vidas e 
cores, exatamente para pessoas que 
vivem num ambiente apertado, que 
são mandadas e maltratadas, abre-se 
tal amplitude que o sonhador se sen-
te livre e cheio de fantasias. O sonho 
me mostra, nesse caso, o tesouro in-
terior que ninguém nos pode tirar.

Caro leitor, muitas pessoas per-
guntam sobre os sonhos. O que eles 
querem dizer? É importante ir cui-
dando os nossos sonhos e tentar 
descobrir o que eles querem nos di-
zer. Muitas vezes temos uma vida 
reprimida e sufocada em muitos 
aspectos e o sonho vai, de certa for-
ma, manifestando. Por isso eu preci-
so perceber o que está acontecendo 
para ser livre. Pense nisso, pense nos 
seus sonhos.

Padre ezequiel dal Pozzo

O trem atravessava, sacolejando, os 
subúrbios de Tóquio, numa modorrenta 
tarde de primavera.

Chegando a uma estação, as portas 
se abriram e a quietude foi rompida por 
um homem que entrou gritando, com 
violência, palavras sem nexo.

Era um homem forte. Estava bêba-
do e imundo.

Cambaleando, empurrou uma mu-
lher que carregava um bebê ao colo e 
ela caiu sobre uma poltrona vazia. Feliz-
mente nada aconteceu ao bebê.

Demonstrando toda sua fúria, 
agarrou a haste de metal no meio do 
vagão e tentou arrancá-la. Dava para 
ver que uma das suas mãos estava feri-
da e sangrava.

O trem seguiu em frente, com os 
passageiros paralisados de medo.

Um jovem lutador de aikido, em ex-
celente forma física, resolveu agir por-
que considerou que havia pessoas em 
perigo.

Em seu treinamento, ele aprende-
ra que não deveria lutar, porque aque-
le cuja mente deseja brigar perdeu o elo 
com o Universo.

Mas, no fundo do coração, ele dese-
java uma oportunidade legítima em que 
pudesse testar suas habilidades mar-
ciais, salvar os inocentes, destruir os 
culpados.

Levantou-se e foi na direção do ho-
mem furioso, que logo percebeu a chan-
ce de canalizar a sua ira.

Você vai levar uma lição - esbrave-
jou o perturbado passageiro. E se pre-
parou para atacar.

Mas, antes que pudesse se mexer, 
alguém deu um grito: Ei!

O jovem e o bêbado olharam para 
um velhinho japonês, sentado em um 
dos bancos.

Devia ter mais de setenta anos. Sor-
riu e, como se tivesse um importante se-
gredo para contar, convidou:

Venha aqui. Venha conversar comigo.
O homenzarrão obedeceu, mas per-

guntou com aspereza: Por que devo 
conversar com você?

O velhinho continuou sorrindo. O 
que você andou bebendo? - perguntou, 
com olhar interessado.

Não é da sua conta! - rosnou o em-
briagado. Com muita ternura, o velhi-
nho começou a falar da sua vida, do afe-
to que sentia pela esposa, das tardes em 
que sentavam num velho banco de ma-
deira, no jardim, um ao lado do outro.

Ficamos olhando o pôr do sol e 
vendo como está crescendo o nosso ca-
quizeiro, comentou.

Pouco a pouco o criador do tumul-
to foi relaxando e disse: É, é bom. Eu 
também gosto de caqui...

São deliciosos, concordou o velho, 
sorrindo. E tenho certeza de que você 
também tem uma ótima esposa.

Não, falou o operário. Minha espo-
sa morreu.

Suavemente, acompanhando o ba-
lanço do trem, aquele homenzarrão co-
meçou a chorar.

Eu não tenho esposa, não tenho 
casa, não tenho emprego. Eu só tenho 
vergonha de mim mesmo.

Lágrimas escorriam pelo seu rosto.
O jovem lutador ficou ali, ouvindo e 

assistindo àquela cena inusitada.
O trem chegou à outra estação e 

ele desceu. Voltou-se para dar uma úl-
tima olhada. O homem furioso estava 
deitado no banco, com a cabeça no colo 
do velhinho, que afagava seus cabelos 
emaranhados e suarentos.

Enquanto o trem se afastava, o jo-
vem ficou meditando... O que pretendia 
resolver pela força foi alcançado com 
algumas palavras meigas.

Nesse dia, ele aprendeu, através 
de uma lição viva, a arte de resolver 
conflitos.

Redação do Momento Espírita

A arte de resolver conflitos



Rodrigo Petroni

Artigo
Mobilidade elétrica é alternativa para 

melhorar o transporte público

foto do diA Artigo
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Viva a Urna Eletrônica
Alexandre Rollo

Como diria Dorival Caymmi em sua bela canção Samba da 
Minha Terra, “Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. É 
ruim da cabeça ou doente do pé”.

Transportando esses versos para o Direito Eleitoral, é pre-
ciso que se diga que quem não gosta da urna eletrônica, bom 
sujeito não é. É ruim da cabeça ou sofre de graves problemas 
de memória.

Quem critica a urna eletrônica se esquece do passado quan-
do tínhamos as urnas de lona, as cédulas de papel, o mapismo, 
o voto formiguinha, a urna grávida (que já chegava no colégio 
eleitoral com votos), a queda de linha (quando os votos atribu-
ídos a um candidato caiam, de forma dolosa ou culposa, para a 
linha de outro candidato), etc. Naquela época as “brigas” na apu-
ração (voto a voto), eram insanas.

Nas eleições majoritárias (para prefeito, por exemplo), as 
cédulas eram impressas com quadrados ao lado dos nomes dos 
candidatos. O voto deveria corresponder a um “x” dentro do 
quadrado que ficava ao lado do nome do candidato escolhido 
pelo eleitor. Quando o eleitor marcava o seu “x” fora do quadra-
do, lá vinha briga. Era voto nulo ou deveria ser respeitada a in-
tenção de voto do eleitor? E quem disse que essa era, realmente, 
a intenção de voto do eleitor? Quando o eleitor grifava o nome 
do seu candidato, nova briga. Quando o eleitor circulava o nome 
do seu candidato, idem.

Nas eleições proporcionais (para vereador, por exemplo), a 
agonia ainda era maior. O eleitor precisava escrever o nome do 
seu candidato, algo que nem sempre era fácil. Maurício dos San-
tos virava Marica Santos, Maurílio Santo, Marcílio Sota, Muri-
ci dos Santos e, muitas vezes, não se decifrava a letra do eleitor 
(acho que esse era o meu caso -- minha letra de canhoto é pés-
sima). Nesses casos, era impossível se verificar qual teria sido 
a intenção de voto do eleitor. Tudo isso acabava representan-
do voto nulo.

Quando não se tinha a certeza do voto, ele era carimba-
do como nulo. E lá vinha outra briga. Votos em branco, com um 
mero “x” do escrutinador, tornavam-se votos válidos. Cheguei a 
presenciar voto sendo literalmente mastigado (não era chiclete, 
era voto mesmo, e com sabor amargo).

Os escrutinadores ficavam dentro de um ginásio, com vá-
rias mesas, umas ao lado das outras para apuração simultânea 
de várias urnas. As mesas de apuração normalmente eram cer-
cadas por estruturas de madeira. Os fiscais ficavam do lado de 
fora desta barreira de madeira. A distância dos fiscais para as 
mesas, nem sempre era ideal. Fiscais com mais idade (e com 
miopia), certamente não exergavam o voto do eleitor, o que pre-
judicava a fiscalização. Não havia espaço para todos os fiscais 
em frente a cada mesa. Era muito comum o “jogo de corpo” tão 
conhecido na prática futebolística. Fiscais maiores faziam valer 
a sua força. E lá vinha mais briga. Isso sem falar no calor.

As eleições ocorriam em 15 de novembro (verão), a apura-
ção era feita no interior de ginásios e era impensável que se li-
gasse um mero ventilador (artefato que reduziria o calor de to-
dos, mas que embaralharia as cédulas de papel que deveriam 
ser apuradas). Era bizarro, quase uma tortura. E isso durava dias 
e dias.

Não tenho nenhuma saudade disso. A urna eletrônica aca-
bou com esse martírio. Ufa, que bom. Ela se auto-apura emitin-
do o chamado boletim de urna ao final do processo de votação 
com todos os votos que nela foram registrados (sem identifica-
ção do eleitor -- obviamente). Partido que retire uma via do bo-
letim de urna de todas as urnas (isso é possível de ser feito), po-
derá fazer uma totalização paralela (ou seja, o voto eletrônico é 
auditável). São mais de 30 as camadas de segurança das urnas 
eletrônicas. Isso não existia com as urnas de lona.

Diferentes Presidentes da República, de diferentes parti-
dos, foram eleitos através dela. Essa alternância também ajuda a 
comprovar a sua fidedignidade. Quem critica a urna eletrônica 
é negacionista eleitoral. O negacionismo virou moda na história 
recente do Brasil (infelizmente). Enfim, vale repetir que quem 
não gosta da urna eletrônica, bom sujeito não é. É ruim da cabe-
ça ou é simplesmente maldoso.

Advogado, especialista em Direito Eleitoral. 
Conselheiro Estadual da OABSP, Doutor e Mestre em 
Direito das Relações Sociais pela PUC/SP

Desde que foi descoberta no século VI 
a.C pelo filósofo grego Tales de Mileto, a 
eletricidade mudou os rumos da humani-
dade e hoje é fundamental para o funcio-
namento da sociedade, implementação de 
novas tecnologias no mundo e, claro, para 
a mobilidade. Veículos movidos a eletrici-
dade foram inventados há muito tempo, 
e já se provaram eficientes, em 1900 cer-
ca de 38% da frota de carros dos Estados 
Unidos era elétrica, segundo a enciclopé-
dia Britannica.

Apesar da produção de carros elétricos 
ter diminuído por algumas décadas, algu-
mas empresas de automobilismo voltaram 
a apostar nesta tecnologia, o maior exemplo 
é a Tesla, empresa de um dos homens mais 
ricos e poderosos do mundo, Elon Musk. No 
Brasil, os carros elétricos também se torna-
ram mais populares e acessíveis, de acor-
do com a Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores), hou-
ve um aumento de 257% nas vendas de car-
ros elétricos no país em 2021.

A progressão de vendas dos carros elé-
tricos mostra que a população está mais 

adepta a este tipo de tecnologia, que de-
veria ser melhor aproveitada para também 
aperfeiçoar o transporte público. Em São 
Paulo, cidade de maior população do Bra-
sil, apenas 1,3% dos ônibus são elétricos, 
e mesmo com uma pequena frota, é possí-
vel perceber as melhoras que estes veículos 
trazem para a população paulistana.

A implementação de ônibus elétricos 
impacta positivamente em questões am-
bientais, pois não há distribuição de fumaça 
ou gás na atmosfera, diminuindo a poluição 
e tornando a cidade mais sustentável. Outra 
grande vantagem é que os veículos movidos 
a eletricidade também não emitem sons, re-
duzindo o barulho das grandes metrópoles.

O aumento dos preços dos combustí-
veis também evidencia mais uma vantagem 
de investir em mobilidade elétrica, mesmo 
que uma bateria para ônibus tenha um cus-
to alto, possui duração média de cinco anos 
e pode ser reciclada após o uso. Além dis-
so, motores elétricos têm eficiência de 90% 
contra cerca de 30% dos motores a combus-
tão, aponta o Greenpeace.

Ainda de acordo com o Greenpeace, 

no relatório em parceria com o Instituto 
de Saúde e Sustentabilidade, a entidade in-
dica que se todos os ônibus da cidade de 
São Paulo fossem elétricos desde 2020, cer-
ca de 13 mil mortes precoces seriam evita-
das até 2050. Felizmente o Brasil está mais 
engajado na implementação de ônibus elé-
tricos, e outras cidades além de São Paulo 
serão beneficiadas pela mobilidade elétrica 
em breve. A Higer Bus, empresa parceira da 
capital paulista na efetivação de ônibus elé-
tricos, possui um plano de expansão do pro-
jeto em nível nacional.

Apostando em mobilidade elétrica, em 
alguns anos veremos a melhora na quali-
dade de vida, no meio ambiente e na for-
ma como enfrentamos o transporte público. 
Ainda estamos em passos curtos, mas o fu-
turo é bastante promissor.

CEO e cofundador da UPM2, startup 
paulista que desenvolve tecnologias 
disruptivas para smart cities

Na sexta-feira (22) o ex-prefeito de Francisco Beltrão, João Batista de Arruda, foi homenageado 
pela administração municipal nas comemorações dos 40 anos do Ginásio Arrudão, construído e 

inaugurado no primeiro mandato dele na Prefeitura.

AssessoriA/PMFB



PLANTÃO

diariodosudoeste.com.br    23 e 24 de julho de 2022segurANçAA14

Apreensão 
de vinho

A Polícia Militar apreen-
deu na tarde da última quin-
ta-feira, em Santo Antônio 
do Sudoeste, um Gol, que 
estava estacionado em via 
pública carregado com vi-
nho oriundo da Argentina. 
Os policiais realizaram bus-
cas nas imediações, mas o 
proprietário do veículo não 
foi localizado. 

Foram apreendidas 25 
caixas de vinho, totalizando 
320 garrafas. Após a confec-
ção do Boletim de Ocorrên-
cia, o produto e o veículo fo-
ram entregues na Delegacia 
da Receita Federal.

Botijões de gás
Após uma denúncia de 

contrabando, a Polícia Mi-
litar abordou uma Belina, 
quinta-feira, nas proximida-
des da comunidade de São 
Pedro do Florido, em Santo 
Antônio do Sudoeste. O ve-
ículo estava carregado com 
18 botijões de gás, que fo-
ram carregados na fronteira 
com a Argentina, conforme 
informou o motorista aos 
policiais.   

A Belina e os botijões de 
gás foram encaminhados à 
Delegacia da Receita Federal 
para as devidas providências.

Tombamento de 
caminhão

Um caminhão Scania, 
com placas de Irani (SC), 
conduzido por Juliano Egon 
Schulze, 26 anos, tombou no 
fim da tarde da última quin-
ta-feira na PR-281, em Santa 
Izabel D’Oeste. 

Conforme informações 
da Polícia Rodoviária Esta-
dual (PRE), que atendeu a 
ocorrência, o motorista do 
caminhão sofreu ferimen-
tos leves e foi encaminha-
do para receber cuidados 
médicos.

Contrabando de 
cigarros

A Polícia Federal e o Ba-
talhão de Polícia de Frontei-
ra (BPFron), realizavam pa-
trulhamento na madrugada 
de sexta-feira, em Itaipulân-
dia, quando avistaram qua-
tro veículos saindo de um 
porto clandestino. Ao avis-
taram as viaturas, os condu-
tores abandonaram os au-
tomóveis e fugiram por um 
matagal, mas um deles foi 
detido. 

Os veículos estavam 
carregados com cigarros 
contrabandeados do Para-
guai, totalizando 5.000 pa-
cotes. Os carros, o detido e 
os cigarros foram encami-
nhados à Delegacia da Po-
lícia  Federal  de  Foz    do 
Iguaçu.

Homem morre em troca de 
tiros com a polícia

As Polícias Civil e Militar foram cumprir um mandado 
de prisão na manhã de sexta-feira na rua Rio Negro, bairro 
São Miguel, em Francisco Beltrão. Chegando na residência, 
o homem reagiu à prisão e houve troca de tiros com os poli-
ciais. O procurado pela Justiça foi atingido e morreu no local.

Pelo que foi levantado pelo Portal PP News, os policiais 
chegaram na residência e chamaram o proprietário, que te-
ria saído do imóvel armado com uma pistola na mão. Ele te-
ria atirado contra os policiais, que revidaram e o atingiram. 
Socorristas do Samu foram acionados e constataram que o 
homem já estava morto, sendo identificado como Anderson 
Luiz Camargo da Silva.

Um perito do Instituto de Criminalística fez perícia no 
local do tiroteio. Em seguida, o corpo de Anderson foi enca-
minhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de 
Francisco Beltrão. (AB) 

A Polícia Militar tirou de cir-
culação, quinta-feira, três armas de 
fogo na região. Dois homens e uma 
mulher foram presos.

Em Francisco Beltrão, a Po-
lícia Militar recebeu uma denún-
cia de disparo de arma de fogo no 
bairro Pinheirão. Chegando na resi-
dência indicada, a moradora autori-
zou as buscas e os policiais encon-

traram um revólver calibre 38, com 
cinco munições intactas, e uma pis-
tola 9mm marca Taurus e 50 muni-
ções do mesmo calibre.

A mulher revelou a equipe poli-
cial que o revólver foi deixado no lo-
cal por uma feminina, mas que não 
sabia da procedência da pistola. Ela 
e as armas foram entregues na De-
legacia da Polícia Civil para as devi-

das providências.
Já em Coronel Vivida, uma mu-

lher acionou a Polícia Militar e dis-
se que foi perseguida e ameaçada 
de morte pelo seu ex-convivente e o 
seu tio, que estavam com um Cor-
sa e possivelmente armados. Duran-
te as buscas, os policiais avistaram 
os suspeitos saindo de uma área de 
mata e fizeram a abordagem. Eles 

foram revistados e não tinham nada 
de ilícito, mas na residência de um 
deles, no bairro São José Operário, 
os policiais encontraram, em cima 
do guarda-roupas, um revólver cali-
bre 38, com a numeração suprimida 
e carregado com seis munições in-
tactas. As partes foram conduzidas 
à Delegacia da Polícia Civil para as 
providências cabíveis ao fato. (AB)

Polícia Militar apreende três armas de fogo na região

A Polícia Militar foi informa-
da por populares quinta-feira, por 
volta das 23h, que estava ocorren-
do um furto em uma distribuido-
ra de gás localizada às margens da 
BR-158, bairro Bela Vista, em Pato 
Branco. A equipe da Rocam foi ao 
local e avistou um Corsa saindo em 
alta velocidade das imediações da 
empresa.

Os policiais realizaram acompa-
nhamento tático e conseguiram fa-
zer a abordagem do veículo, no in-
terior de Vitorino. Durante buscas 

no automóvel, foram encontrados 
três botijões de gás, que tinham 
sido furtados. 

A equipe da Rocam fez consul-
ta no sistema e constatou que ha-
via um mandado de prisão contra 
o condutor do veículo, de 35 anos, 
por ameaças. O preso, que não teve 
o nome divulgado, foi encaminha-
do, juntamente com o veículo e os 
botijões de gás recuperados, à Dele-
gacia da Polícia Civil de Pato Bran-
co para as providências cabíveis ao 
fato. (AB)

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Militar apreendeu 
300kg de maconha na manhã de 
sexta-feira (22), em Marmeleiro. A 
droga estava sendo transportada 
em um GM/Classic, placas de Porto 
Alegre (RS). O motorista do veículo, 
um rapaz, de 27 anos, foi preso em 
flagrante.  

Pelo que foi divulgado pela Po-
lícia Militar, durante patrulhamen-
to pela área central de Marmeleiro, 
por volta das 8h, a equipe de Rá-
dio Patrulha avistou o Classic tra-
fegando em alta velocidade e com 
os pneus baixos, aparentando estar 
carregado. Os policiais deram voz 

de abordagem, mas o motorista não 
acatou e fugiu em direção a Renas-
cença. Já nas imediações do rio San-
tana, o condutor abandonou o carro 
e tentou fugir, mas foi preso dentro 
do rio.

Os policiais constataram que o 
Classic estava carregado com deze-
nas de tabletes de maconha, que pe-
saram 300kg, um prejuízo de cer-
ca de R$ 350 mil aos traficantes.  O 
rapaz, de 27 anos, revelou aos poli-
ciais que pegou a droga em Foz do 
Iguaçu e iria ganhar R$ 2.000,00 
para fazer o transporte até porto 
Alegre. Ele foi preso em flagrante 
e entregue, juntamente com a ma-
conha, na Delegacia da Polícia Civil 
para as devidas providências.

Rapaz é preso com 
300kg de maconha 
em Marmeleiro

rocam  prende ladrão e 
recupera três botijões de gás

Os botijões 
tinham sido 
furtados 
de uma 
distribuidora 
de gás de 
Pato Branco

O rapaz 
disse que 

ganharia R$ 
2.000,00 para 
transportar a 

droga até Porto 
Alegre 

Divulgação

Divulgação
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19ª rodada
Sábado
São Paulo x  Goiás (19h)
Botafogo x  Athletico-PR (21h)

domingo
Avaí  x  Flamengo (11h)
Fluminense x  Bragantino (16h)
Palmeiras x  Internacional (16h)
Juventude x  Ceará (16h)
Atlético-MG x  Corinthians (18h)
Atlético-GO x  América –MG (18h)
Fortaleza x  Santos (19h)

Segunda-feira
Coritiba  x  Cuiabá (20h)

Furacão encara o Botafogo
O Athletico Paranaense está pronto para enfrentar o 

Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Desafio deste fim de 
semana que vale ao Rubro-Negro, em caso de um bom re-
sultado no Rio de Janeiro (RJ), a permanência entre os pri-
meiros colocados da competição. O time do Furacão trei-
nou na manhã de sexta-feira (22), no CAT Caju, já estando 
concentrado para a partida, que começa às 21h deste sá-
bado (23), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). 

Duas sessões de treinos foram dedicadas à partida 
contra o Botafogo, ambas foram realizadas no CAT Caju, 
período em que o grupo valorizou a recuperação física, 
além de aspectos técnicos e táticos. Os trabalhos de sex-
ta-feira (22) começaram às 9h. Primeiro, os atletas par-
ticiparam de uma reunião técnica. Neste momento, joga-
dores e comissão técnica repassaram as características 
do adversário, reviram pontos do jogo athleticano e tra-
çaram a estratégia para o desafio.

As atividades práticas no gramado começaram às 
10h15. E em pouco mais de uma hora, a comissão técni-
ca coordenou os atletas em treino tático, que simulou as 
várias situações de uma partida. Outra parte do elenco 
realizou treino físico-técnico.

Um dos mais equilibrados dos últimos anos, o Cam-
peonato Brasileiro de 2022 tem uma diferença de ape-
nas seis pontos entre o líder e o sexto colocado, que é a 
zona de classificação à Conmebol Libertadores de 2023.

O Athletico Paranaense é o quinto colocado, com 
31 pontos em 18 partidas. O Botafogo é 12º, com 21 
pontos. (Assessoria)

Duas sessões de treinos foram dedicadas à partida 
contra o Botafogo

José TramonTin/aThleTico.com.br

 Com a participação dire-
ta de 900 trabalhadores pa-
to-branquenses, a Prefeitu-
ra de Pato Branco realizou na 
quinta-feira (21) a entrega da 
premiação da 37ª edição dos 
Jogos dos Trabalhadores. Fo-
ram premiados os dois pri-
meiros colocados de todas as 
modalidades, com troféus e 

medalhas. Também os cam-
peões gerais, nas categorias 
masculina e feminina. 

 Realizada pela Secre-
taria de Esporte e Lazer, a 
competição iniciou em abril, 
contando com 79 equipes, 
envolvendo 84 empresas, 
disputando 20 modalidades. 
“Mesmo após dois anos sem 

ser realizada, a competição 
foi muito bem recebida pelos 
atletas. É um público que não 
é profissional, mas que tem 
muito espírito esportivo”, sa-
lientou o secretário de Espor-
te e Lazer, Alexandre Zoche. 

 “Queremos agradecer a 
UTFPR, AVM, ABS, Clube Pi-
nheiros, Sintético Araucária, 

Grêmio Industrial Patobran-
quense, Sesi, R9 Academy e 
Unidep, pela disponibilida-
de dos locais para os jogos. 
Também a todas as empre-
sas, atletas e árbitros pela 
excelente competição. Con-
tamos com todos novamente 
na próxima edição”, comple-
tou secretário. (Assessoria)

prefeitura entrega premiação dos Jogos 
dos Trabalhadores

O Pato Futsal recebeu 
no Dolivar Lavarda na noite 
de quinta-feira (21), o Sam-
paio Araiosense (MA), para 
a primeira partida da semifi-
nal da Copa do Brasil Sicredi 
de Futsal 2022.

A equipe de Pato Bran-
co, que almeja o título iné-
dito, fez quatro gols no pri-
meiro tempo, porém perdeu 
o rendimento na segunda 
etapa e viu o time do Mara-
nhão vender caro a derrota.

O Pato, que é supe-
rior em elenco, viu o Sam-
paio, que tem investimento 
inferior, reagir e complicar 
a vida do elenco do técni-
co Sérgio Lacerda, que teve 
uma sequência de falhas 
que resultou em gols dos vi-
sitantes. Final de jogo, 6 a 5. 
Pelo Pato, Sinoê marcou três 
vezes, Beiçola, Keel e Gusta-
vinho, uma vez cada.

Com a queda de rendi-
mento, e o placar apertado 

no final da partida, grande 
parte dos torcedores vaia-
ram os jogadores do Pato. Ao 
mesmo tempo em que reco-
nheceram o esforço do Sam-
paio por meio de aplausos. 
Ao final da partida, Lacerda 
lamentou falhas na marca-
ção, mas também falou que 
a equipe tem que ter maturi-
dade na partida de volta.

Para garantir vaga na fi-
nal da Copa do Brasil, o Pato 
depende de um empate no 

jogo marcado para o dia 10 
de agosto, em São Luiz, no 
Maranhão.

LNF
Na terça-feira (26), o Pato 

Futsal recebe o Atlântico de 
Erechim (RS), pela Liga Nacio-
nal de Futsal (LNF). A equipe 
de Pato Branco é a 15ª colo-
cada na competição, enquan-
to que os gaúchos estão na 8ª 
colocação. O jogo está marca-
do para as 20h. (MR)

pato Futsal perde rendimento, mas vence o Sampaio

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

Após anunciar Jece Leite 
como treinador, o Pato Bas-
quete começou a divulgar os 
nomes dos jogadores para 
a temporada 2022/2023. A 
primeira renovação anuncia-
da foi do pivô Matheus Bon-
fim, na sexta-feira (22) e nes-
te sábado (23), a equipe deve 
confirmar a permanência do 
ala Servelin. Outras renova-
ções e contratações serão 
anunciadas nos próximos 
dias.

Gabriel Servelin de Oli-

veira e Silva, que é natural 
de Realeza, vai para a sua 
terceira temporada com 
o Pato Basquete. Servelin, 
que está se recuperando de 
uma séria contusão de joe-
lho, afirmou que as expecta-
tivas são as melhores possí-
veis, pois em Pato Branco se 
sente em casa. 

Na véspera de sua apre-
sentação Servelin afirmou, 
“mais uma vez me sinto 
honrado em poder repre-
sentar e estar aqui. Venho 
de uma lesão bem séria, 
mas tive o melhor acompa-
nhamento possível do médi-

co, fisioterapeuta, prepara-
dor físico e academia. Estou 
me sentindo muito melhor 
na fase final de recuperação 
e se Deus quiser para o iní-
cio da temporada vou estar 
100%. É um processo chato 
de recuperação, mas eu sei 
que vou ser recompensado 
no final. A alegria é enorme 
de estar mais um ano reali-
zando meu sonho e jogan-
do na minha região. Vou dar 
o meu máximo para voltar 
100% e representar o Pato 
Basquete da melhor manei-
ra possível”, completou.

O Pato Basquete quer 

buscar nesta temporada o 
tetracampeonato Parana-
ense, os títulos dos Jogos 
Abertos do Paraná e Jogos 
da Juventude, além da clas-
sificação para os playoffs do 
Novo Basquete Brasil (NBB) 
e passar de fase. Nesta tem-
porada, o time pato-bran-
quense foi eliminado pelo 
Bauru nas oitavas de final.

O Pato Basquete deverá 
iniciar os treinos no final do 
mês de agosto, pois o Cam-
peonato Paranaense vai co-
meçar em setembro. Já o 
Novo Basquete Brasil deve-
rá iniciar em outubro.

Pato Basquete renova com 
Servelin e Matheus Bonfim

mauricio moreira

O ala Servelin disse que mais uma 
vez se sente horado em poder 
representar o Pato Basquete
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A fase de mata-mata do 
Campeonato Brasileiro da 
Série D começa neste fim de 
semana. O Azuriz recebe o 
São Bernardo (SP) neste sá-
bado, às 19h, no Estádio Os 
Pioneiros, em Pato Branco. 
O jogo da volta está mar-
cado para o dia 30, em São 
Bernardo do Campo (SP).

O técnico Fabiano Daitx 
afirmou que, após a classifi-
cação para a fase de mata-
-mata, tiveram uma semana 
importantíssima de prepa-
ração e se concentraram em 
buscar muita informação 
sobre o adversário para de-
finir a estratégia de jogo. “A 
expectativa é fazer um gran-
de jogo e abrir vantagem 
para o confronto da volta”, 
destacou.

Fabiano disse que não 
é momento de falar em des-
falques, pois sente confian-
ça em todos os jogadores 
que vão para o jogo contra o 
São Bernardo. Ele acrescen-
tou que é momento de unir 
forças e quer o apoio da tor-

cida. “Sei que a gente ficou 
devendo nos últimos jogos 
em casa, mas também é mo-
mento de termos o apoio do 
torcedor. Precisamos desse 
incentivo e criar um clima 
parecido com o do jogo con-
tra o Bahia (Copa do Brasil). 
Aquela energia fez com que 
a equipe fizesse um grande 
jogo e precisamos deste ca-
rinho até porque a gente fez 
por merecer”, completou.

O treinador e os jogado-
res esperam um jogo difícil, 
pois o São Bernardo ficou 
em primeiro lugar no Grupo 
7, com 27 pontos. Na fase 
de classificação da Série D, a 
equipe paulista venceu sete 
jogos, empatou seis e sofreu 
apenas uma derrota. No en-
tanto, o Azuriz, com o apoio 
da torcida, quer abrir vanta-
gem para o jogo da volta. 

Cascavel x Paraná
Também neste sábado 

(23), FC Cascavel e Paraná 
se enfrentam pelo confronto 
de ida da 2ª fase da Série D, 
às 15h30, no Estádio Olímpi-
co Regional. “É um confronto 
que pelo histórico é marca-

do pelo equilíbrio e que será 
muito difícil, mas sabemos 
que temos condições pelo 
trabalho realizado”, afirmou 
o técnico Tcheco.

O jogo de volta será na 
semana seguinte, na Vila Ca-
panema. Em caso de dois re-
sultados iguais, a disputa 
será decidida nos pênaltis. 
“Sabemos a importância 
dessa primeira partida em 
casa. Mas são 180 minutos 
e por isso temos que jogar 
de maneira equilibrada para 
conseguir avançar”, disse o 
goleiro do FC Cascavel, An-
dré Luiz.

Antes de pegar a estra-
da para Cascavel, o técni-
co do Paraná, Omar Feitosa 
agradeceu o apoio dos tor-
cedores durante a primeira 
fase da Série D.

Em entrevista coletiva, 
Feitosa descreveu a semana 
como “a mais importante da 
história. A gente quase não 
tem o direito de pedir nada 
para o torcedor porque ele 
é muito sofrido. Dos times 
com a grandeza do Paraná 
Clube, talvez seja o mais so-
frido”, afirmou.

Azuriz e São Bernardo iniciam confronto de 
mata-mata pela Série D

A treinadora Pia Sundhage analisou o 
desempenho da Seleção Brasileira na gole-
ada sobre o Peru, por 6 a 0. Além de dar 
minutagem a jogadoras que vinham fican-
do no banco, a comandante também expe-
rimentou um novo sistema tático, o 3-4-3, 
e destacou os aspectos positivos da atuação 
da Canarinho.

“Os seis gols, marcar dois de pênalti e 
estou feliz por jogadoras jovens como a Du-
dinha, ela jogou por 90 minutos e foi mui-
to bem. Algumas jogadoras saem desse jogo 
bastante confiantes, o que significa que não 
temos 11 jogadoras e sim 23. Isso será muito 
importante no futuro, porque precisaremos 
de todas elas e das que vêm do banco contra 
o Paraguai”, disse.  “ Por outro lado, não foi 

bom termos jogadoras com cãibras, mas, no 
geral, fizemos o que tínhamos de fazer e ago-
ra vamos jogar a semifinal” completou.

Pia Sundhage também detalhou como 
pretende preparar a equipe para a semifi-
nal. A partida ocorre na próxima terça-fei-
ra (26), às 21h (horário de Brasília). “Vamos 
analisar nossa criação de jogadas, como ela 
funciona quando penetramos a defesa pelo 
meio e pelas alas, porque, se queremos fa-
zer um bom jogo contra o Paraguai, precisa-
mos marcar das duas formas. Mas também 
precisamos ser mais eficientes na defesa. 
Contra o Peru isso não foi uma questão, mas 
os outros jogos nos mostraram que precisa-
mos afinar um pouco a sintonia entre a li-
nha de trás e as meias”, concluiu. (CBF)

Pia Sundhage elogia atuação da 
Seleção Feminina

Marcilei rossi

O Azuriz se preparou e quer a vitória diante do time paulista
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Apartamento Locação Edifí-
cio San Marino Rua Barão do 
Rio Branco Centro. 01 suíte, 
02 dormitórios, sala, cozinha, 
Wc social, lavanderia, 02 sa-
cadas 02 vagas de garagem 
por apartamento, Medidor de 
Água e Gás individual, saca-
da com churrasqueira e ponto 
de gás, plataforma de elevação 
para portadores necessida-
des especiais, salão de festas 
com playground, água quen-
te 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, cozi-
nha, área de serviço e ga-
ragem no centro de Pato 
Branco R$ 900,00 www.jo-
aresbrasil.com.br Creci f 
12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Aluga-se Apto Edifício  Monte 
Moriah com 02 quartos, saca-
da sala com dois ambientes, 
cozinha, área de serviço, ga-
ragem para 01 veículo. www.
joaresbrasil.com.br Creci f 
12.632.   Fone (46) 999720112
---------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Apar-
tamento com 3 quartos sen-
do 1 suíte, localizado na Ave-
nida 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.
---------------------
Habitar Aluga: Apartamen-
to 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.

Apartamento Ed. Jerusalém 
, já locado! Próprio para in-
vestidor! Pode ser desocu-
pado para uso próprio tam-
bém Oferta R$ 199.000,00 
Com Cozinha planejada, 
box vidro temperado,  pai-

nel TV sala. Tratar (46)98404-
0568 Creci-Pr 1.530-J
-------------------- 
Vende-se Apartamento no Edi-
fício Premium: 01 suíte com 
closet, mais 02 suítes, 01 la-
vabo, sala de tv, sala de jan-
tar, cozinha, sacada com 
churrasqueira integrada, lavan-
deria, 02 vagas de garagem. 
Valor R$1.100.000,00. Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-
4188/ E mail: atendimento@
ciroimoveispb.com.br. Ende-
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------- 
Vende-se prédio no Bair-
ro La Salle: São 08 unida-
des de apartamentos com 01 
dormitório e 02 dormitórios. 
Rendimento mensal de alu-
guel: R$ 5.000,00, excelen-
te para investidor. Telefone: 
(46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188/ 
E mail: atendimento@ciroi-
moveispb.com.br. Endereço: 
Rua Ibiporã n.° 735, Sala n.° 
02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------- 
Vende-se excelente aparta-
mento no Edifício Residen-
cial Monte Sinai, boa locali-
zação no Centro da cidade. 
Apartamento contendo 01 su-
íte, 02 quartos, banheiro so-
cial, sala de estar e jantar, co-
zinha, área de serviço, sacada 
com churrasqueira, 01 vaga de 
garagem. Área total 105,84m², 
valor R$ 380.000,00. Rober-
to Corretor de Imóveis CRE-
CI-PR: F-35689. Para mais 
detalhes entre em contato e 
agende sua visita (46) 2604-
1516 / 99108-4250. Consul-
te nosso instagram: @ro-
bertoimoveispb e site: www.
robertoimoveispb.com.br
-------------------- 
Ederson Imóveis vende ex-
celente apartamento com lin-
da vista da cidade, sendo 01 
suíte com roupeiro, 02 quar-
tos, sala de estar, ampla saca-
da com churrasqueira, sala de 
jantar, banheiro social, cozinha 
sob medida, lavanderia e 01 
vaga de garagem. Piso lamina-
do, aquecimento a gás, balcão 
e box nos banheiros. Edifício 
com elevador e salão de festas. 
Oferta: R$ 495.000,00. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visi-
ta e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br.
--------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 
- Vende apartamento no Edi-
fício Andressa, com 01 suíte, 
mais 02 quartos, sala de es-

tar/jantar, cozinha, área de ser-
viço, banheiro social, sacada, 
vaga de garagem, 02 eleva-
dores, móveis sob medida, 
playground e salão de festas. 
Valor: R$ 450.000,00. Faça-
-nos uma visita na Rua Gua-
rani, nº 771, Centro.  Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 WhatsApp. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
--------------------
Famex imobiliária CRECI J5858 
- Aluga apartamento no Ed. Sa-
fira, 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 co-
zinha e banheiro. Valor de loca-
ção R$ 2.100,00. (REF AP251).
--------------------
Imobiliária Acacio Imóveis ven-
de apartamento com 73,00 m² 
no Condomínio Fechado “Re-
sidencial Bosques do Sul” no 
Bairro Morumbi, cidade de 
Pato Branco/PR, com 03 quar-
tos, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, churrasqueira inter-
na, gesso, porcelanato, área 
privativa nos fundos e uma ga-
ragem. Valor R$ 280.000,00. 
Creci J-05566 Tratar: 
46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
--------------------
Vende-se apartamento no Ed. 
Alan Eber. Valor R$ 230.000,00. 
Bairro Industrial, com  área to-
tal de 123 m² 2 Quartos, 1 Wc, 
e demais dependências. Pri-
meiro andar, tratar  (46)98404-
0568 Creci-Pr 1.530-J
--------------------
Vende-Se Apartamento No 
Edifício Premium: 01 suí-
te com closet, mais 02 suítes, 
01 lavabo, sala de tv, sala de 
jantar, cozinha, sacada com 
churrasqueira integrada, lavan-
deria, 02 vagas de garagem. 
Valor R$1.100.000,00, Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-
4188/ Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.br. Ende-
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------
Vende-se Prédio no Bair-
ro La Salle: São 08 unida-
des de apartamentos com 01 
dormitório e 02 dormitórios. 
Rendimento mensal de alu-
guel:  R$ 5.000,00, excelen-
te para investidor. Telefone: 
(46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188/ 
Email: atendimento@ciroi-
moveispb.com.br. Endereço: 
Rua Ibiporã n.° 735, Sala n.° 
02, Centro, Pato Branco-PR
--------------------

Para investir manter locado ou 
morar. Apartamento Ed. Ouro 
Preto Centro lado Unimed. Su-
íte mais dois quartos, gara-
gem privativa, face Leste. Nor-
te. Valor R$ 565.000,00. Tratar 
98404-0568 Creci-pr 1.530-J
---------------------
Apartamento Res. Viva-
ce B. Parque do Som Su-
íte mais um quarto,  ga-
ragem privativa. Novo!  
Valor R$ 255.000,00. Tratar 
(46)98404-0568 Creci 1.530-J. 
--------------------- 
Vendo apartamento ótimo 
para casal ou estudante com 
60 m2, próximo ao Teatro Mu-
nicipal, no centro. Não pos-
sui garagem. Valor a nego-
ciar. Tratar no 46 991013174.
---------------------
Vendo apartamento no Edi-
fício Ana, localizado na Rua 
Aimoré esquina com Itabi-
ra.  Com 3 dormitórios, sendo 
uma suíte completa mobilia-
da, banheiro com balcão, box 
em vidro temperado e gran-
de banheira de hidromassa-
gem. Mais dois dormitórios 
menores, e um banheiro so-
cial com balcão.  Sala ampla 
com lareira, duas amplas saca-
das sendo uma com churras-
queira e mobiliada. Cozinha e 
área de serviço também mon-
tadas com mobília, 2 vagas 
de garagem separadas, e de-
pósito. Tratar (46) 9 9132-6238

Casa Alvenaria 94 m². Me-
tragem terreno  229 m², 3 
Quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem. Valor R$ 
370.000,00  Tratar  (46)98404-
0568 Creci-Pr  1.530-J
---------------------
Vendo casa de madeira no 
bairro São Vicente com 70 
mts, contendo 3 quartos, co-
zinha e copa, sala, 2 ba-
nheiros sendo 1 deles suí-
te. Lote medindo 360 mts. 
Final de rua e ótima localiza-
ção a 4 quadras da avenida 
Tupy. Valor R$  200.000,00. 
Tratar no 46 99913-1420
---------------------
Vendo Casa em Alvenaria no 
Bairro Santa Terezinha, Sen-
do: Área Total: 190,00 m², 
Área Terreno: 450,00 m², 01 
suíte com hidromassagem, 02 
quartos, sala c/lareira e ar con-
dicionado, cozinha, banhei-
ro social, edícula, piscina c/
aquecimento solar, sistema de 
água quente R$ 600.00 0,00. 

Tratar Fone 47 99758-1976
---------------------
Casa à venda no Vila Iza-
bel com cozinha, sala conju-
gada, escritório, WC social, 
01 suíte com closet, 01 quar-
to, garagem com churras-
queira, lavanderia, dispen-
sa, com 150,00m² construído 
e 84,39m2 averbado mais es-
paço para construir piscina, 
toda murada. Creci J-4.201. 
Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta
---------------------
Vendo casa com 90 M², 
semi mobiliada. Rua Rogé-
rio das Chaves, 1283, bair-
ro Fraron , Pato Branco 
– valor R$ 210.000,00. Infor-
mações (48) 9 9635-2167  
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro 
Jardim América: Rua Visconde 
De Nacar n.º 447. 01 suíte, mais 
02 dormitórios, 01 banheiro so-
cial, mais 01 lavabo, sacada, 
sala de tv, cozinha, lavanderia, 
01 vaga de garagem, edícula 
com lavabo e churrasqueira. 
Valor: R$ 450.000,00. Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-
4188/ Email: atendimento@
ciroimoveispb.com.br. Ende-
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------

Vende- se Casa em Francis-
co Beltrão, terreno 275m, 
área construída 105m, 
toda murada sendo: 2 sa-
las, 3 quartos, cozinha, la-
vanderia, banheiro e ga-
ragem coberta. Rua das 
Garças n°70 bairro Luther 
King. Valor R$ 210 000,00. 
Tratar (46) 9 9121-4678

---------------------
Vende- se casa. Oportunida-
de Única: Casa de alto pa-
drão localizada no bairro 
Bancários. Próximo a Esco-
la São Caetano (Irmãs Tea-
tinas) e da Escola de futebol 
do Coxa, a cinco minutos 
do centro de Pato Branco.
A casa possui: Pavimento In-
ferior: Garagem para 02 car-
ros fechada; Lavabo; Depó-
sito; Escritório; Cozinha com 
churrasqueira. Pavimento Su-
perior: Sala de estar e jantar 
integradas; Sala de TV com sa-
cada; Cozinha ampla com sa-
cada; Lavanderia; Despensa; 
02 Quartos; 01 Suíte; Banhei-
ro social. Sistema de aqueci-
mento gás. Casa de esquina, 
com ampla sobra de terre-
no. Valor: R$1.420.000,000. 
Tratar: 46 99920.3089
---------------------
Vende-se Sobrado no Bairro 

Jardim América: Rua Viscon-
de De Nacar n.º 447. 01 suí-
te, mais 02 dormitórios, 01 
banheiro social, mais 01 la-
vabo, sacada, sala de tv, co-
zinha, lavanderia, 01 vaga 
de garagem, edícula com la-
vabo e churrasqueira. Va-
lor: R$ 450.000,00. Telefone: 
(46) 3025-3557 / Whatsapp 
(46) 99971-4087 / 9973-4188/ 
E mail: atendimento@ciroi-
moveispb.com.br. Endereço: 
Rua Ibiporã n.° 735, Sala n.° 
02, Centro, Pato Branco-PR
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 
- Vende casa no Bairro An-
chieta, com 110m², terreno 
de 300m², contendo  01 suí-
te com hidromassagem,  mais 
02 quartos, sala de estar e jan-
tar, bwc, cozinha com móveis 
sob medida, lavanderia, ga-
ragem para 02 veículos, toda 
murada e com portão eletrôni-
co. Valor: R$ 310.000,00, acei-
ta permuta por apartamento 
no centro. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Guarani, nº 771, 
Centro.  Fones: (46) 2604-
0888 ou (46) 99113-0460 
WhatsApp. Acesse o nosso 
site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 - 
Vende sobrado no Bairro Pla-
nalto, com 2 quartos com sa-
cada, sala, cozinha, banheiro 
social, lavabo, área de serviço 
e sobra de terreno. Valor: R$ 
200.000,00, aceita Fiat Strada, 
Montana acima de 2015 e ter-
reno no Paulo Afonso como 
parte de pagamento. Faça-
-nos uma visita na Rua Guara-
ni, nº 771, Centro.  Fones: (46) 
2604-0888 ou (46) 99113-0460 
WhatsApp. Acesse o nosso 
site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende casa 
no La Salle com 193,40m2, 
com 04 quartos, 04 banheiros, 
sala de TV, sala de estar e jan-
tar com lareira, lavabo, cozi-
nha sob medida, lavanderia e 
garagens, churrasqueira, Ter-
reno todo murado com 450m2. 
Oferta: R$ 750.000,00. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visi-
ta e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Ederson Imóveis vende casa 
com 01 suíte com roupeiros e 
ar condicionado, 02 quartos, 
banheiro social, sala de estar 
com painel e ar condicionado, 
cozinha sob medida, lavan-
deria, garagem, edícula com 
churrasqueira. Terreno todo 
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murado. Bairro Fraron. R$ 
450.000,00. Financia. CRECI/
PR 06596-J. Agende uma visi-
ta e confira: (46) 3225-4150 / 
99933-5074. Mais opções em: 
www.edersonimoveis.com.br
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende casa com 1 suíte 
+ 02 quartos no Bairro Fra-
ron. Valor: R$ 350.000,00. Fi-
nanciável. Tratar com Briam - 
WhatsApp: (46) 98800-4620
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 - 
Vende casa, 02 quartos com 
55m² no Loteamento Araucá-
ria. Valor: R$ 185.000,00. Fi-
nanciável. Tratar com Briam 
- WhatsApp: (46) 98800-4620
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende casa mista com 03 
quartos no Bairro Pinheiri-
nho. Valor: R$ 260.000,00. Fi-
nanciável. Tratar com Briam - 
WhatsApp: (46) 98800-4620
---------------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende casa com 03 quar-
tos no Bairro Veneza, com 
71m², sendo 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e lavan-
deria.Valor: R$ 260.000,00. 
Tratar com Édico Comiran - 
WhatsApp: (46) 98813-6555
---------------------
Favero Corretores De Imó-
veis – Vende: Casa mista com 
duas residências e entradas 
individuais; Parte superior: 
03 quartos, 2 salas, cozinha, 
banheiro, lavanderia, gara-
gem; Parte inferior: 02 quar-
tos, sala, cozinha, lavande-
ria e garagem; Na parte dos 
fundos possui variedades de 
árvores frutíferas com am-
plo 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 Imó-
veis – Vende: Casa com apro-
ximadamente 125m². Sendo 
53,55m² averbados. Terreno 
com 188,25m².  Possui: Sala e 
cozinha com móveis sob me-
dida, 01 quarto; 01 suíte com 
closet com armários, 01 ba-
nheiro social; Edícula com ar-
mários, churrasqueira, banhei-
ro e depósito. Toda cercada, 
com grades e portão eletrôni-
co, alarme e câmeras. Locali-
zada 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
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis 
– Vende: Casa localizada na 
Rua Nereu Ramos, Pato Bran-
co. Casa Mista, com 03 quar-
tos amplos, sendo 01 suíte, 
02 salas, cozinha ampla, la-
vanderia, despensa, depósito, 
espaço externo com churras-
queira, 03 banheiros, gara-
gem para 02 carros e demais 
espaços. Valor: R$ Consul-
tar / Terreno: Área total 293 
M²; Área construída: 250 M². 
Agende sua visita!  Mais in-
formações sobre valor (46) 
99912 30 45 CRECI 11349
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Favero Corretores De Imóveis 
– Vende: Casa no bairro Pla-
nalto, localizada na Rua Beija-
-Flor. Com 3 Dormitórios sen-

do 1 Suíte, Sala, Cozinha com 
Armários, Banheiro social; La-
vanderia + Edícula com 1 
Quarto e Garagem. Área to-
tal 200 M² // Área construída: 
97 M²; Valor: R$ 310.000,00/ 
* Estuda proposta: veículo, 
terreno ou máquina agríco-
la.  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. Bair-
ro Fraron, Pato Branco-PR.
Com 2 quartos, sala com 
home, cozinha com armá-
rios e bancada, banheiro + 
Edícula com churrasqueira, 
1 quarto, banheiro e lavan-
deria.  Valor R$ 330.000,00. 
Agende sua visita!  Mais in-
formações sobre valor (46) 
99912 30 45 CRECI 11349 
www.faverocorretores.com.br
---------------------
Famex imobiliária CRECI 
J5858 - Vende sobrado, loca-
lizado na Rua Fernando Fer-
rari no Bairro Bonato, com 
200 m² de área construída em 
um terreno de 355 m². Tér-
reo: Garagem coberta, área 
com churrasqueira e uma vis-
ta maravilhosa, hall de entra-
da, 01 dormitório, sala, co-
zinha, lavanderia e área de 
serviços. Piso Superior: 01 
suíte, 02 dormitórios e 01 ba-
nheiro.  Valor de venda: R$ 
380.000,00 (REF SO206)
 ---------------------
Famex imobiliária CRECI 
J5858 - Vende sobrado, loca-
lizado 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, lava-
bo, lavanderia e garagem para  
01 carro. Na parte superior é 
composta por 02 quartos e 01 
BWC social. Todo rebaixamen-
to em gesso, pontos para ar-
-condicionado, acabamento 
em porcelanato e nos quartos 
em laminado. Valor de venda: 
R$ 300.000,00 (REF SO271)

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 nas-
cente, mata nativa, área de la-
voura, luz e internet. Valor: R$ 
230.000,00. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Guarani, nº 771, 
Centro.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 
WhatsApp. Acesse o nosso 
site:  www.alieltonial.com.br
---------------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 
- Vende chácara de 30.000m² 
na Comunidade de Passo da 
Ilha, a 11 km do Centro e ape-
nas 2.800 metros do asfalto. 
Contendo mata nativa, água 
de nascente, 02 açudes e la-
voura. Valor: R$ 330.000,00, 
aceita veículo como parte de 
pagamento. Faça-nos uma vi-
sita na Rua Guarani, nº 771, 
Centro.  Fones: (46) 2604-
0888 OU (46) 99113-0460 
WhatsApp. Acesse o nosso 
site:  www.alieltonial.com.br

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

Famex imobiliária CRECI J5858 

- Aluga sala comercial, locali-
zado na Rua Itabira, no Ed. Es-
meralda, no centro, próximo 
ao antigo teatro, com 168m², 
02 banheiros. Valor de loca-
ção R$ 5.200,00. (REF SA243)
-------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Am-
plas salas comerciais Edifí-
cio Vicenza, localizadas na 
Rua Ibiporã, 212, Centro - Pato 
Branco / PR. Código 325 e 639. 
Acesse  www.habitar.imb.br ou 
entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J. 
-------------------
Imobiliária Habitar Aluga: Sala 
comercial Edifício Bergamo, 
220m², Centro - Pato Bran-
co / PR. Código 845. Aces-
se  www.habitar.imb.br ou 
entre em contato (46)3225-
3232, WhatsApp (46)99972-
0461 CRECI-PR 3985J
-------------------
Aluga-se: Sala Comercial Tér-
rea no Edifício Assunta Verone-
se: Rua Iguaçu n.º 169, Centro. 
Sala com uma copa e dois bwc 
social. Aluguel R$ 3.200,00 + 
taxas. Ponto de referência ao 

imóvel: Clínica Betiol - ortope-
dista e traumatologista, clinica 
do pulmão, policlínica. Telefo-
ne: (46) 3025-3557 / Whatsa-
pp (46) 99971-4087 / 9973-
4188/ E mail: atendimento@
ciroimoveispb.com.br. Ende-
reço: Rua Ibiporã n.° 735, Sala 
n.° 02, Centro, Pato Branco-PR
-------------------
Favero Corretores De Imó-
veis – Aluga: Sala Comer-
cial, localizada no centro de 
Pato Branco, com aproxima-
damente 76m². 1° andar. Pré-
dio 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

Vende-se loja em área cen-
tral, com toda estrutura de fun-

cionamento, com estoque em 
roupas, presentes, artigos de 
artesanatos, bebidas e perfu-
mes 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). Cre-
ci J-4.201. Valor sob consulta
-------------------
Vende-se ou permuta - se qua-
tro conjuntos comerciais no 
Edifício Caramuru Center17, 
todo 5º andar, em Pato Bran-
co. Em frente à Prefeitura Mu-
nicipal de Pato Branco. Inte-
ressados entrar em contato 
pelos telefones: (46)3025-
1902 ou (41)99206-0606.

Vendo Academia em fun-
cionamento, localizada da 
região central. Aceito ve-
ículo. Tratar (46) 9 9116-
0614 ou (46) 9 8815-1699
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Vende-se Terreno no cen-
tro.  Terreno de esquina com 
900 m² com a mais bela vista 
da cidade. Aceito veículos ou 
imóveis como parte do paga-
mento. Tratar (46)99112-9660.
---------------------
Terreno bairro nobre entre 
Cadorin e Brasilia. Rua Ta-
pir, frente nº 1141, frente de 
20 metros , face Norte. Tratar 
Total de 870 m²  98404-
0568 Creci-Pr, 1.530-J
---------------------
Oportunidade de Negócios: 
Vendo terreno área central de 
Pato Branco c/611,52m²,  na 
Rua Iguaçu, com 14 metros de 
frente x 43,68 fundo. Valor R$ 
520.000,00. Aceita carro de até 

40.000 - Interessados chamar 
WhatsApp (46) 9 8404-1525 
---------------------
Vende - se Terreno no bair-
ro Jardim Aeroporto, 363 
m² Face Norte, com vis-
ta panorâmica, pavimenta-
da com ótima localização 
no bairro. Tratar  (46)98404-
0568 Creci-Pr 1.530-J
---------------------
Vende-se somente terreno 
com 429,60m², localizado na 
Rua Alagoas Bairro La Salle. 
Tratar fone: 046 30251911 ou 
99101-1743(Whatsapp). Va-
lor sob consulta. CRECI J-4. 
---------------
Terreno a venda na Rua Pe-
dro Soares, bairro Vila Isabel 
com 612,57m². Creci J-4.201. 
Tratar fone: 046 30251911 
ou 99101-1743(Whatsa-
pp). Valor sob consulta.
---------------
Vende-se terreno com 2.100,00 
m² no Bairro Industrial, à 40 

metros do asfalto da estrada 
Municipal Pioneiro Sadi Viga-
nó, saída para à Fazenda da 
Barra. Medidas (35,00 x 60,00 
metros), com bela vista pa-
norâmica da cidade de Pato 
Branco-Pr.  Creci J-05566 Tra-
tar: 46.3225.1777 – 99972.8380 
www.acacioimoveispb.com.br
--------------
Vende-se lote com projeto ar-
quitetônico, e infraestrutu-
ra completa no bairro Fraron 
em Pato Branco. Área total 
364,50m², com valor de R$ 
110.000,00. Roberto Corretor 
de Imóveis CRECI-PR: F-35689. 
Para mais detalhes entre em 
contato e agende sua visita 
(46) 2604-1516 / 99108-4250. 
Consulte nosso instagram: @
robertoimoveispb e site: www.
robertoimoveispb.com.br 
--------------
Aliel Imóveis Imobiliária e 
Construtora -  CRECI J 7640 
- Vende terreno de 390m² no 
Bairro Fraron em Pato Bran-
co, plaino, pronto para cons-
truir, próximo ao Posto de 
Saúde, na rua Clevelândia. 
Valor: R$ 160.000,00.  Faça-
-nos uma visita na Rua Gua-
rani, nº 771, Centro. Fones: 
(46) 2604-0888 ou (46) 99113-
0460 WhatsApp. Acesse o nos-
so site:  www.alieltonial.com.br
--------------
Famex imobiliária CRECI J5858 
- Vende terrenos para venda no 
Condomínio residencial Jar-
dins de Monet, em frente ao 
Parque do Alvorecer, lotes de 
266 m² a 469,6 m². Condomí-
nio conta com playground, 
churrasqueira externa, quadra 
poliesportiva, salão de festas 
mobiliado, e piscina de borda 
infinita. Valor de venda: A par-
tir de R$ 252.000,00 (REF 41)
---------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende terreno de esquina 
com 272m² no Bairro Alvora-
da, Loteamento Araucária. Va-
lor R$: 85.000,00. Financiá-
vel. Tratar com Édico Comiran 
- WhatsApp: (46) 98813-6555
---------------
Rafa Negócios Creci J06702 
- Vende terreno de 343m², to-
pografia plana no Bairro Ve-
neza. Valor: R$ 85.000,00. 

Tratar com Édico Comiran -  
WhatsApp: (46) 98813-6555
---------------
Solar Imóveis Vende: Lotea-
mento Jardim Primavera, lotes 
a partir de 372,00m²no valor de 
R$ 550,00 o m². Entrada, res-
tante parcelado direto com o 
proprietário. Pronto para cons-
truir, confira esse e outros imó-
veis no site www.solar.imb.br 
ou 3225 8800, Creci J-3779
---------------------  
Solar Imóveis Vende: Lote-
amento Vó Normélia, bair-
ro Fraron, próximo a Facul-
dade Fadep, lotes a partir de 
290,00m² no valor a partir de 
R$ 98.000,00, entrada, res-
tante parcelado em até 48 ve-
zes, confira esse e outros imó-
veis no site www.solar.imb.br 
ou 3225 8800, Creci J-3779.

Vendo Saveiro C.S ano 2012 
1.6 MI, flex 8v, 4 pneus novos, 
trava elétrica, vidro elétrico, di-
reção hidráulica, ótimo estado! 
* Aceita troca de maior valor 
de meu interesse, preferência 
Strada ou Saveiro C.E ano 2014 
á 2016. Tratar (46) 9 9911-1819
--------------------- 
Vende-se Fiesta 1.0, SE Se-
dan, 2014, com ar condicio-
nado, direção hidráulica, vi-
dro elétrico, trava, alarme e 
som. Valor à vista ou financia-
do: R$ 33.000,00. Tabela Fipe. 
Recebo carro ou moto de me-
nor valor, ou troca por carro de 
maior valor até R$ 55.000,00. 
Informações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp), (46) 99103-9214 
ou (46) 3225-4655. Atende-
mos após as 18h, nos finais 
de semana e feriados. www.
bolicarveiculos.blogsp.com.br
--------------------- 
Vende-se ETIOS HATCH 
1.3 X , câmbio manual, ano 
2017/2018, com ar condiciona-
do, direção, trava, vidro elétri-
co, abs, airbag , computador 
de bordo, retrovisor elétrico, 
painel digital, com manual e 
chave reserva. Valor à vista ou 

financiado: R$ 55.000,00,  tro-
ca a combinar. Informações: 
(46) 99102-1017 (WhatsA-
pp), (46) 99103-9214ou (46) 
3225-4655. Atendemos após 
às 18h, nos finais de sema-
na e feriados. www.bolicar-
veiculos.blogspot.com.br 
--------------------- 
Vende-se CRV EXL, 2.0, 4WD, 
ano 2009, cor prata, com ar 
condicionado digital, dire-
ção hidráulica, vidro elétri-
co, trava, alarme, computador 
de bordo, retrovisor elétrico, 
air bag, abs, banco de cou-
ro, som com controle de som 
no volante, jogo de rodas, fa-
rol de neblina e teto solar. Va-
lor à vista ou financiado: R$ 
55.000,00, Troca a combinar. 
Informações: (46) 99102-1017 
(WhatsApp), (46) 99103-9214 
ou (46) 3225-4655. Atende-
mos após as 18h, nos finais 
de semana e feriados. www.
bolicarveiculos.blogsp.com.br
--------------------- 
Vende-se HB20 1.0, ano 2017, 
único dono, com manual e cha-
ve reserva, 53.000km, tirado 
novo em Pato Branco, cor bran-
ca, com ar condicionado, dire-
ção elétrica, vidro elétrico, trava, 
alarme, computador de bor-
do, air bag, abs, som de fábri-
ca, sensor de estacionamento, 
05 pneus novos. Valor à vista ou 
financiado: R$ 53.500,00, Troca 
R$ 55.500,00. Informações: (46) 
99102-1017 (WhatsApp), (46) 
99103-9214 ou (46) 3225-4655.   
Atendemos após as 18h, nos fi-
nais de semana e feriados. www.
bolicarveiculos.blogsp.com.br

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

Vendo  quadra esportiva ta-

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

Vaga para consultor (a) de pe-
ças. Nossos consultores de 
peças são responsáveis por 
executar atendimento a clien-
tes internos e externos com 
propósito de realizar venda 
de produtos realizando a ma-
nutenção dos mesmos atra-
vés de novos pedidos a fabri-
ca ou através de transferências 
de outras filiais. Vaga para 
PCD.  Filial de Palmas – PR. 
Se interessou? Envie 
seu currículo para:  dal-
gisa@verdesul.com.br
------------------
Estou disponibilizando ser-
viços de diarista, mensalis-
ta, auxiliar de cozinha, servi-
ços gerais. Com experiência 
comprovada e referência. Tra-
tar: DaLuz ( 46 )  9 9114-6959
------------------
Vaga para Departamen-
to de Marketing / Publi-
cidade e propaganda. 
Enviar currículo para: coor-
denacaogeral@pmed.com.br
------------------
Valdir está à procura de tra-
balho em Pato Branco, tem 
experiência em pintura, jar-
dinagem, e serviços gerais. 
Contato 45 – 99141-8902

ANUNCIE 
AQUI
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