
Edição 2737 - Ano VIII - R$2,00
UMUARAMA,29/4/2021

Polícia Civil inicia investigação das
Festas Privadinhas e de pancadaria

BEBIDAS ALCOÓLICAS E RODAS NARGUILÉS SÃO LIBERADAS

O delegado-chefe de Umuarama, Osnildo Carneiro Lemes, recebeu vídeos de uma pancadaria que aconteceu durante uma festa clandestina 
no último fim de semana e passou a investigar o caso. Policiais iniciaram a busca de informações que levem à chácara do evento. A intenção 
principal é descobrir quem são os organizadores desta e de outras festas que vinham sendo realizadas na mesma propriedade rural. l 7

Mais de 10%
O vacinômetro de Umuarama atingiu ontem a marca 

de 11.858 pessoas que receberam as duas doses contra 
a covid-19. Seguindo as aferições do IBGE, mais de 10% 
dos umuaramenes já foram totalmente imunizados. O 
total de pessoas que receberam a primeira dose é de 

20.522, segundo a prefeitura. l 9
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Bloqueados
R$ 130 milhões

do orçamento da
Polícia Federal

l 3

TCE irá repassar
R$ 20 milhões
para o Paraná

combater a covid
l 4

Constituída
na Alep a

Comissão da
Vacinação

l 5

Obras

Reformas
na Escola de
Lovat perto

da conclusão
l 8

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

Camuflada
Carga de cigarros 
contrabandeados 
estava escondida 
entre engradados 

de bebidas na 
carroceria de 

caminhão que 
se envolveu em 

acidente na rodovia 
PR-180. O motorista 

foi resgatado 
por comparsa e 
conseguiu fugir. 

l 6
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.433,57. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,86 0,93 2,05 6,10
IGP-M (FGV) 2,53 2,94 8,26 31,10
IGP-DI (FGV) 2,71 2,17 7,99 30,63

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,2571 1,2894 1,3110
IGP-DI (FGV) 1,2655 1,2995 1,3063
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,75%  | TJLP: 4,61%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2021: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem juros Selic.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

27/3 a 27/4 0,5000 0,1590 0,0000
28/3 a 28/4 0,5000 0,1590 0,0000
1/4 a 1/5 0,5000 0,1590 0,0000
2/4 a 2/5 0,5000 0,1590 0,0000
3/4 a 3/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,64% 23,94 
ItauUnibanco PN +4,32% 28,21 
Bradesco PN +5,36% 24,59 
Santander Brasil S/A +8,06% 40,60 
Cielo ON -3,29% 3,53 
JBS ON -6,14% 31,62 

IBOVESPA: +1,39% 121.052 pontos

Iene 108,83
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,42

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,8% 5,3610 5,3620 -4,7%

PTAX  (BC) -0,8% 5,3999 5,4005 -5,2%

PARALELO -2,1% 5,1300 5,6200 -4,4%

TURISMO -2,1% 5,1300 5,6000 -4,4%

EURO -0,6% 6,5312 6,5341 -2,4%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.748,44 1.770,20 1,24 2,92 10,08
Norte 1.817,50 1.807,42 -0,55 2,39 13,24
Oeste 1.791,51 1.812,43 1,17 3,05 12,01

DÓLAR 28/04

Iene R$ 0,0496
Libra est. R$ 7,52
Peso arg. R$ 0,058
R$1: 1.206,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/04 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1467,40 
II R$ 1524,60 

III R$ 1577,40 
IV R$ 1696,20

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)

FEV MAR ABR
TJLP (%) 4,39 4,39 4,61
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mai/21 1.557,75 8,00 11,2%
FARELO mai/21 421,30 -4,20 4,3%
MILHO mai/21 686,25 -9,25 24,2%
TRIGO mai/21 725,25 -8,50 18,3%

SOJA 163,11 -1,4% 3,2% 161,00
MILHO 97,42 0,7% 19,2% 98,00
TRIGO 90,92 0,1% 11,2% 92,00
BOI GORDO 299,22 0,1% 3,0% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 28/04 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 28/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,50 0,0% 3,7%
SOJA Paranaguá 180,00 1,7% 4,7%
MILHO Cascavel 104,00 3,0% 22,4%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)

Venc.: emp. 20/5 físicas 17/5,domésticos 5/5
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Loterias
concurso: 2366Megasena

01 06 07 09 10 11 14 15 
16 18 19 20 22 23 25

Lotofácil concurso:2217

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 08 06 03 01 05 02

Super Sete concurso: 084C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2173

04 17 23 24 27 36 44 45 49 53
64 65 66 67 77 80 82 97 98 00

Lotomania

93.104
46.670
62.607
95.430
20.462

05 14 20 24 35 58 59
FLUMINENSE

07 12 21 58 74

OUTUBRO

04 06 07 16 22 23 29

concurso: 5551

04 27 33 35 38 41

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
27/4 - 00h33

Quinta 29/4/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 24
min 17

max 28
min 13

Cascavel
max 26
min 11

Foz do Iguaçu
max 29
min 10

max 28
min 11

Curitiba
max 21
min 10

FASES 
DA LUA

Sol
Sexta 30/4/2021

Sol
Sábado 1º/5/2021

 São Paulo - O governo de 
São Paulo anunciou em cole-
tiva de imprensa na tarde dessa 
quarta-feira (28) que começaria 
a produzir ontem mesmo o pri-
meiro lote de 1 milhão de doses 
da Butanvac, vacina contra o 
coronavírus desenvolvida pelo 
Instituto Butantan. 

Segundo o governador João 
Doria (PSDB), a expectativa é de 
que 18 milhões de doses estejam 

disponíveis ainda na primeira 
quinzena de junho e prontas 
para a distribuição, a depen-
der do aval da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) 
para os testes com o imunizante 
e os resultados dos ensaios clí-
nicos. O órgão regulador, porém, 
cobrou mais documentos do 
órgão paulista para liberar os 
estudos em humanos. 

Dimas Covas, presidente 

do Butantan, afirmou que 
a capacidade de produção 
pode chegar a até 40 milhões 
de doses da Butanvac no 
segundo semestre deste ano, 
além das outras 18 milhões 
previstas para até 15 de junho. 
“Não dependemos em nada 
de importação e de licencia-
mento. Somos totalmente 
independentes. Poderemos 
atender o Brasil e até parte do 

mundo”, declarou.  
Na terça, a Anvisa solicitou 

ao Instituto Butantan dados 
adicionais para avaliar a apro-
vação da Butanvac. Em nota, o 
Butantan disse que “manterá 
contato com o órgão regulador 
para viabilizar os esclarecimen-
tos necessários ao seguimento 
do processo de autorização 
dos estudos clínicos de fases 1 
e 2 da Butanvac”. 

 Brasília - O primeiro lote de 
vacinas da Pfizer chega nesta 
quinta-feira (29) ao Brasil. 
No total, 1 milhão de doses 
serão transportadas em voo 
que chegará ao Aeroporto de 
Viracopos, com aterrissagem 
prevista para as 19h.

As doses serão distribuídas 
para os 26 estados e o Distrito 
Federal. Segundo o Ministério 
da Saúde, a orientação é que 
sejam priorizadas as capi-
tais devido às condições de 
armazenamento da vacina, 
que demanda temperaturas 
muito baixas.

Conforme o Ministério da 
Saúde, os entes federados 
receberão de forma propor-
cional e igualitária. Os frascos 

serão entregues em tempera-
turas entre -25ºC e -15ºC, cuja 
conservação pode ser feita 
apenas durante 14 dias. Após 
entrar na rede de frio, com 
temperaturas de armazena-
mento entre 2ºC e 8ºC, o prazo 
para aplicação é de cinco dias.

Por essa razão, o Ministé-
rio informou que enviará duas 
remessas diferentes. Cada uma 
delas terá 500 mil doses e será 
referente, respectivamente, às 
primeira e segunda doses que 
cada cidadão deverá receber.  

O Ministério da Saúde com-
prou 100 milhões de doses do 
imunizante. Em março, em 
reunião com a farmacêutica, a 
pasta apresentou a previsão de 
que até junho seriam entregues 

13,5 milhões de doses.

SEGURO
Após criticar a Pfizer em 

dezembro, janeiro, fevereiro 
e março, em razão de exigên-
cias relacionadas a eventuais 
efeitos adversos da vacina, o 
governo federal pagou por 
um seguro internacional para 
cobrir a responsabilidade em 
casos de eventos adversos 
do imunizante. O mesmo foi 
feito para a vacina da Jans-
sen. Ambas ainda não foram 
entregues ao governo.

Os pagamentos somam R$ 
10,3 milhões, dinheiro depo-
sitado para a empresa inglesa 
de seguros Newline Underwri-
ting Management Limited. As 

ordens bancárias foram emiti-
das pelo Ministério da Saúde em 
30 de março. No dia seguinte, o 
governo antecipou o pagamento 
por 20% das doses de vacinas 
da Pfizer, com um depósito de 
R$ 1,14 bilhão. A Janssen rece-
beu R$ 536,7 milhões antecipa-
dos em 25 de março. O paga-
mento de R$ 1,7 bilhão com 
antecedência, antes mesmo da 
existência de uma previsão de 
entrega dos imunizantes.

O Ministério da Saúde con-
tratou, em 18 de março, 100 
milhões de doses da Pfizer. 
Outros 38 milhões de doses 
foram comprados da Janssen.

Não há pre visão para 
entrega da vacina da Janssen, 
que é em dose única.

 Brasília - Após uma reu-
nião esvaziada do comitê de 
coordenação do enfrenta-
mento à pandemia da covid-
19, sem a presença do presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), o Ministério da Saúde 
anunciou a antecipação da 
entrega de 2 milhões de vaci-
nas da AstraZeneca. As doses 
estavam previstas para junho, 
por meio da Covax Facility, e 
agora chegarão em maio.

“Em maio, a gente já tinha 
uma previsão de 2 milhões 
de doses, mas, com um tra-
balho conjunto do ministé-
rio com a Opas [Organização 
Pan-Americana de Saúde], 
houve uma antecipação de 
2 milhões de doses de junho 
para maio, fazendo um total 
de 4 milhões”, afirmou o secre-
tário-executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Cruz, em 
entrevista coletiva.

Essa foi a terceira reu-
nião do comitê, criado mês 
passado com o objetivo 
melhorar a articulação entre 
Executivo e Legislativo na 
definição de políticas con-
tra o coronavírus. Entretanto, 
pela segunda vez Arthur Lira 
não participou do encontro. 
A assessoria do presidente 
da Câmara informou que ele 
teve problemas de agenda.

Primeiro lote de vacinas da 
Pfizer chega hoje ao Brasil

SP começa a produzir 1 milhão de doses da Butanvac

Governo anuncia 
antecipação de 
vacinas da Covax
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Deputado recebe prefeitos e trata de
projetos importantes para a região

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) recebeu em Curitiba, 
no início da semana, os pre-
feitos Henrique da Farmácia 
(Cidade Gaúcha), Rodrigo 
Pezão (Tapejara) e o Juninho 
(Cafezal do Sul).

Durante os encontros, que 
aconteceram no gabinete do 
parlamentar, foram tratadas 
demandas importantes para 
os municípios, além de inves-
timentos a partir do Programa 
Paraná Mais Cidades.

Segundo o deputado, que 
representa Umuarama e o 
Noroeste junto ao governo 
do Estado na Assembleia 
Legislativa do Paraná, as con-
versas com os prefeitos têm 
sido permanentes, isso porque 
não há como viabilizar proje-
tos de interesse dos municí-
pios senão através das deman-
das dos prefeitos. 

CIDADE GAÚCHA
Pela segunda vez, desde 

o início do seu mandato, em 
janeiro deste ano, o prefeito 
Henrique da Farmácia apresen-
tou suas solicitações. Entre elas, 
projetos que poderão ser viabili-
zados está a construção de uma 
Delegacia para a cidade.

S eg u n d o  o  d e p u ta d o 
Fernando Martins,  além 
d e s t e ,  o u t r o s  p r o j e t o s 
importantes para o municí-
pio estão sendo construídos 
e poderão se tornar reali-
dade em pouco tempo.

Paraná Mais Cidades
Lançado pelo governo do Estado em parceria com a Alep, em 14 de abril, 

a segunda edição do programa Paraná Mais Cidades, disponibilizará 
meio bilhão para investimentos nos 399 municípios. Os recursos são do 
Tesouro Estadual e da sobra orçamentária do Poder Legislativo. O aporte 
é 42% maior do que o ano passado (R$ 351 milhões). Segundo o deputa-
do Delegado Fernando o programa é gerido pela Casa Civil e conta com 

participação direta dos deputados na indicação dos investimentos. “O foco 
é fomentar o desenvolvimento sustentável, o crescimento econômico e 

oferecer assistência direta aos municípios”, destaca o deputado.

“Estamos tratando de algu-
mas demandas do Paraná 
Mais Cidades, demandas 
também junto à Secretária 
de Segurança, em especial, a 
Delegacia Cidadã. Junto com o 
prefeito estamos trabalhando 
para ver a viabilidade da cons-
trução desta unidade policial”, 
destacou o parlamentar.

TAPEJARA
Além de agradecer pelas 

recentes conquistas, o pre-
feito de Tapejara, Rodrigo 
Pezão, aproveitou para apre-
sentar mais alguns pedidos ao 
deputado. Há poucos dias o 
parlamentar esteve no muni-
cípio onde realizou a entrega 
de uma viatura para a Polícia 
Militar. O deputado também 
havia viabilizado um sistema 
de câmeras de segurança e 
um ônibus, através de indi-
cação parlamentar, que foi 
destinado para a Apae.

O município ainda conse-
guiu junto ao parlamentar, 
recursos para a reforma de 
uma unidade de Saúde e para 
uma escola municipal.

“A reforma do posto 
Panorama deve iniciar ainda 
neste semestre”, afirmou o pre-
feito, que seguiu:  “Trouxemos 
aqui mais algumas deman-
das, entre elas, a construção 
de uma nova praça para a Vila 
Rural, dentre outros projetos 
que nós temos a intenção de 
fazer e que o deputado está 
nos apoiando”, disse. 

CAFEZAL DO SUL
Durante o encontro no 

gabinete de deputado, o pre-
feito Juninho agradeceu o 
deputado pela viabilização 
de recursos para a área da 
Saúde. Segundo o deputado, 
foram R$ 200 mil para o muni-
cípio, sendo R$ 150 mil para a 
reforma de uma unidade de 
Saúde e mais R$ 50 mil para a 
compra de equipamentos.

“Tenho a grata satisfação 
de poder estar ajudando o 
prefeito e a todos os muníci-
pes. Nós teremos o prazer de 
ir atrás e batalhar para que 
possamos levar esses benefí-
cios para o cidadão”, destacou 
o parlamentar.
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Governo bloqueia
R$ 130 milhões do
orçamento da PF

O governo federal blo-
queou R$ 130 milhões do 
orçamento previsto para a 
Polícia Federal em 2021.

Segundo o Ministério da 
Justiça, o Congresso nacio-
nal autorizou o governo, no 
Orçamento, a destinar R$ 
1,21 bilhão para a PF em 
2021. No entanto, com o blo-
queio, o montante caiu para 
R$ 1,08 bilhão.

Procurado, o Ministério da 
Justiça informou que “as ativi-
dades da Polícia Federal serão 
todas regularmente mantidas”.

RISCO ÀS OPERAÇÕES
Entidades que representam 

policiais federais se disseram 
preocupadas com o bloqueio.

O presidente da Associação 
Nacional dos Delegados da 
Polícia Federal, Edvanir Paiva, 
por exemplo, disse que o blo-
queio pode prejudicar o traba-
lho da Polícia Federal em 2021.

“Com um corte deste 
t a m a n h o ,  v a m o s  t e r 

Ministro do STF manda
governo realizar o Censo

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello determinou ao 
governo federal “a adoção de 
medidas voltadas à realização 
do Censo”. Ele atendeu um pedido 
feito pelo governo do Maranhão. 
Na semana passada, o Ministério 
da Economia informou que a rea-
lização do Censo em 2021 estava 
cancelada devido aos cortes de 
verba. “Defiro a liminar, para 
determinar a adoção de medi-
das voltadas à realização do 
censo, observados os parâmetros 

ENTIDADES que representam policiais federais se disseram preocupadas com o bloqueio

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

O ex-chefe da Casa Civil do Paraná Valdir Rossoni 
(PSDB) assumiu a vaga deixada pela morte do 
deputado federal José Schiavinato, por complica-
ções da Covid-19, no plenário da Câmara dos 
Deputados, em uma cerimônia rápida e simples 
realizada nessa terça-feira (27). Na eleição de 
2018, Rossoni recebeu 72.096 votos, e mesmo 
assim ficou de fora da Câmara. Como no segundo 
semestre o Congresso Nacional deve votar uma 
nova Lei Eleitoral, que institui o voto distrital, o 
novo deputado paranaense deve apoiar a proposta 
que elege os candidatos mais votados.

problema para continuar 
prestando nosso serviço. 
Vamos ter operações policiais 
minimizadas ou suspensas, 
porque não vai ter dinheiro para 
diária e passagem dos agentes. 
Então, chega a um ponto que 
não vamos conseguir fazer mais 
operações, só as imprescindí-
veis”, disse Paiva.

Segundo o presidente 
da ADPF, “não faz sentido, 
mesmo em épocas de crise, 

cortar verba de quem dá 
retorno para a sociedade”.

O presidente da Associação 
Nacional dos Peritos Criminais 
Federais (APCF),  Marcos 
Camargo, por sua vez, disse 
que há um receio de que inves-
timentos em modernizações e 
equipamentos sejam afetados.

“ S e m  o  i n ve s t i m e n to 
necessário, o combate à cri-
minalidade ficará enfraque-
cido”, declarou. 

preconizados pelo IBGE, no 
âmbito da própria discricio-
nariedade técnica”, escreveu 
Marco Aurélio.

N a  a p r o v a ç ã o  d o 
Orçamento de 2021, a pesquisa 
perdeu 96% de sua verba, que 
foi reduzida de R$ 2 bilhões 
para R$ 71 milhões.

Em sua decisão, Marco 
Aurélio avaliou que ter dei-
xado de fazer o censo repre-
senta descumprir um trecho 
da Constituição. “A União e o 
IBGE, ao deixarem de realizar 

o estudo no corrente ano, 
em razão de corte de verbas, 
descumpriram o dever espe-
cífico de organizar e manter 
os serviços oficiais de esta-
tística e geografia de alcance 
nacional – artigo 21, inciso 
XV, da Constituição de 1988. 
Ameaçam, ao fim, a própria 
força normativa da Lei Maior”.

O ministro afirmou assim 
que, nesse caso, cabe ao STF 
“impor a adoção de providên-
cias a viabilizarem a pesquisa 
demográfica”.

DIVULGAÇÃO

Economista no IBGE
O novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), Eduardo Luiz Gonçalves Rios 
Neto, teve sua nomeação publicada na terça (27) 
no Diário Oficial da União. Rios Neto é economista, 
membro da Academia Brasileira de Ciências, doutor 
em Demografia e professor titular aposentado da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Antes da nomeação, ele era diretor de pesquisas do 
instituto. Foi indicado por Paulo Guedes, e substitui 
a ex-presidente Susana Cordeiro Guerra, que pediu 
exoneração há cerca de um mês por motivos pessoais.

Demandas regionais

O prefeito de Terra Rica, Júlio Leite (PSD), esteve no 
gabinete do deputado estadual Delegado Fernando 
Martins e depois foi a uma reunião na Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB), 

em Curitiba. Foram discutidas, com o secretário 
da pasta, Norberto Ortigara, a necessidade de 

readequações e melhorias nas estradas rurais do 
município. “Também falamos sobre o programa 

Banco do Agricultor Paranaense, que pode contribuir 
muito com a população de Terra Rica”, destacou o 

deputado. Participaram da reunião, além do prefeito 
e do deputado, o vereador Victor Gabriel e o chefe do 
Executivo de Diamante do Norte, Eliel Corrrea (PSD).

Presidenciável
O ex-senador e ex-
prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio Neto 
confirmou nas redes 
sociais intenção em 
disputar as prévias do 
PSDB, que indicarão o 
candidato do partido 
ao Palácio do Planalto 
em 2022. Ele disse 
concordar que “é uma 
oportunidade de ouro 
para nosso partido 
voltar a ter destaque”. 
E acrescentou: “Essas 
prévias irão aprofundar 
o debate político rumo 
a uma candidatura 
alternativa à polarização 
que se reflete desde 
as últimas eleições. 
Torço muito, portanto, 
para que sejam 
prévias fraternas e 
democráticas”. Seus 
possíveis concorrentes 
são João Doria – SP, e 
Eduardo Leite – RS, e o 
senador cearense Tasso 
Jereissati.

Senadores contra 
Renan
Os senadores Jorginho 
Mello (PL-SC), Marcos 
Rogério (DEM-RO) e 
Eduardo Girão (Podemos-
CE) protocolaram 
ontem (28) mandado de 
segurança no STF para 
tentar remover Renan 
Calheiros (MDB-AL) 
da relatoria da CPI da 
Covid. Renan é pai do 
governador de Alagoas, 
Renan Filho (MDB-
AL), um dos eventuais 
investigados. O caso foi 
alvo de uma questão 
de ordem apresentada 
por Jorginho Mello na 
sessão da terça-feira (27) 
e foi suscitada em ação 
impetrada pela deputada 
federal Carla Zambelli 
(PSL-SP). Além disso, o 
pedido aponta o mesmo 
conflito de interesses 
para o suplente, Jader 
Barbalho (MDB), pai 
de Helder Barbalho, 
governador Pará. 

ASSESSORIA



4 GERAL   Quinta-feira, 29 de abril de 2021

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e 
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

TCE irá repassar
R$ 20 milhões ao PR
para o combate à covid

O Tribunal de Contas vai 
repassar R$ 20 milhões ao 
cofre do Estado para auxiliar 
no enfrentamento aos efei-
tos da pandemia da covid-19 
no Paraná. “A intenção é fazer 
outros repasses ao longo deste 
ano”, anunciou o presidente 
da Corte, conselheiro Fabio 
Camargo. “Tenho certeza de 
que esses recursos vão ajudar 
os paranaenses, seja em forma 
de vacina ou outra destinação 
que o governo optar”.

O objetivo é contribuir neste 
momento crucial de combate 
ao coronavírus. O anúncio do 
repasse foi feito pelo presidente 
do TCE ao governador Ratinho 
Júnior. Camargo estava acom-
panhado pelo diretor-geral, 
Evandro Arruda; o diretor de 
Gabinete da Presidência, Karlos 
Kohlbach; e o diretor financeiro 
do Tribunal, Edemilson Pego.

Segundo o presidente, os R$ 
20 milhões que serão devolvi-
dos ao tesouro estadual resul-
tam da diretriz de economia 
implantada pelo Tribunal de 

Devolução dos recursos teve
pareceres favoráveis do MPC

Além da Diretoria Financeira, a 
devolução de recursos ao Estado 
recebeu pareceres favoráveis 
do Ministério Público de Contas 
(MPC-PR), da Diretoria Jurídica 
(Dijur) e da Controladoria 
Interna do TCE-PR.

“Trata-se, sem dúvida, de 
postura altiva e comprometida 
da administração desta Corte, 

que vem implementando, com 
absoluto sucesso, medidas de 
economia dos recursos públi-
cos sob sua gestão e, com o 
repasse, propiciará o seu dire-
cionamento a políticas tão 
necessárias no atual contexto 
de crise fiscal, decorrente da 
emergência sanitária provo-
cada pelo novo coronavírus”, 

escreveu a procuradora-geral 
do MPC-PR, Valéria Borba.

Em parecer favorável ao 
repasse, a Diretoria Jurídica 
enfatizou a importância dos 
recursos transferidos para o 
enfrentamento à excepcional 
situação de emergência em 
saúde pública e para a retomada 
da economia do Paraná.

Contas nesta gestão. “Os recur-
sos são resultados de um con-
tingenciamento feito por toda 
a Casa nestes primeiros meses 
de gestão. Agradeço aos servi-
dores, diretores, coordenado-
res, procuradores do Ministério 
Público de Contas, conselheiros 
substitutos e aos colegas con-
selheiros”. “Além desta prática 
interna, por meio de ações de 
fiscalização e de capacitação, 
também estamos auxiliando 
os nossos jurisdicionados a 
utilizar da melhor forma pos-
sível os escassos recursos para 
atender as necessidades da 
população, que cresceram de 
forma exponencial durante a 
pandemia”, disse Camargo.

CONTENÇÃO DE DESPESAS
O  d i r e t o r  f i n a n ce i r o , 

Edemilson Pego, explicou que a 
devolução de R$ 20 milhões ao 
cofre estadual não comprome-
terá o planejamento orçamentá-
rio do TCE-PR para este ano. Isso 
é possível porque a Casa vem 
mantendo uma prática rigorosa 

de contenção de despesas dis-
cricionárias, que trouxe uma 
economia média de aproxima-
damente R$ 5 milhões mensais.

Neste rol estão os gastos 
com manutenção de instala-
ções e custeio das atividades 
do Tribunal e também com via-
gens de equipes de fiscalização 
ao interior do Estado. Desde a 
decretação do estado de cala-
midade pública devido ao novo 
coronavírus, em março de 2020, o 
TCE-PR adotou como regra o tra-
balho remoto de seus servidores 
e membros, situação que redu-
ziu o consumo de água, energia 
elétrica, produtos de higiene e 
limpeza, entre outros insumos.

As viagens para a realização de 
fiscalizações presenciais nos muni-
cípios paranaenses estão proibidas, 
o que gerou parte da economia. No 
entanto, as atividades de con-
trole externo dos órgãos muni-
cipais e estaduais foram manti-
das sem grande prejuízo, graças 
a ferramentas e procedimentos 
de fiscalização remota desenvol-
vidos pelo Tribunal.

JONATHAN CAMPOS/AEN

O diretor de Gabinete, Karlos Kholbach; o presidente do TCE, Fabio Camargo; o governador Ratinho Jr; o diretor financeiro, Edemilson 
Pego; e o diretor-geral do TCE, Evandro Arruda

Termelétrica em PG
Nesta sexta-feira (30), será 
inaugurada a primeira usina 
termelétrica pública a biogás 
do País, em Ponta Grossa. 
Os convites para o evento 
começaram a ser distribuídos 
na terça (27) e uma das 
autoridades que estarão 
presente é o ex-prefeito 
Marcelo Rangel. “Finalmente 
conseguimos. A primeira é de 
Ponta Grossa. Valeu uma vida 
dedicada ao meio ambiente”, 
ressalta Rangel.

Medalha de ouro
A atleta curitibana Mariane 
Moreira Santos conquistou 
duas medalhas de ouro no 
Campeonato Sul-Americano 
de Jiu-Jitsu NoGi (sem 
kimono), na cidade do Rio 
de Janeiro. A competição 
reuniu grandes nomes da 
modalidade na América do 
Sul, a maioria de academias e 
equipes brasileiras. Mariane 
é beneficiária do Programa 
Municipal de Incentivo ao 
Esporte da Prefeitura de 
Curitiba.

Recorde
O preço do trigo produzido no 
Paraná bateu recorde nominal 
em sua série histórica, de 
acordo com o Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada). A entidade 
aponta que ele está sendo 
comercializado acima dos R$ 1,6 
mil por tonelada no Estado.

Prioridades nacionais
O governo federal qualificou 
quatro concessões portuárias 
paranaenses como prioridades 
nacionais. Elas representam 
um terço dos 12 novos 
projetos de infraestrutura 
elencados pelo PPI (Programa 
de Parcerias de Investimentos). 
Além do arrendamento de três 
áreas para movimentação de 
granéis sólidos (PAR9, PAR14 

Empregos
O Paraná fechou o primeiro trimestre entre os cinco estados 
que mais abriram vagas formais em 2021, total de 78.484, 
respondendo por 9% de toda a geração de empregos com 

carteira assinada no País. Os setores que mais se destacaram 
em março no Paraná foram o da Indústria Geral, com maior 

participação da Indústria de Transformação, Comércio, 
Construção, Agricultura e Serviços. “O desempenho consolida o 
Estado como um dos protagonistas na retomada do crescimento 

do País”, afirmou o governador Ratinho Junior. 

e PAR15), o PPI aprovou o 
estudo da concessão do canal 
de acesso ao Porto de Paranaguá. 
A previsão é de R$ 5 bilhões de 
investimentos em 35 anos.

Desativação de leitos
A Prefeitura de Curitiba 
planeja começar na próxima 
semana a desativação 
dos leitos exclusivos para 
pacientes com coronavírus 
nas nove UPAs (Unidades de 
Pronto-Atendimento). Por 
quase dois meses, as UPAs 
foram transformadas em 
prontos-socorros exclusivos de 
covid-19, já que os hospitais 
haviam colapsado.

Adamop
A esposa do presidente 
da Amop (Associação dos 
Municípios do Oeste do 
Paraná), Fabíola Anselmo 
Paranhos, foi escolhida para 
presidir a Adamop (Associação 
das Primeiras-Damas do 
Oeste do Paraná). Fabíola 
foi eleita e tomou posse na 
função na terça-feira (27) com 
o compromisso de liderar as 
primeiras-damas da região 
oeste, enquanto o marido, 
Leonaldo Paranhos, lidera 
os prefeitos dos mais de 50 
municípios filiados.

Presidente do IBGE
Indicado pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
o novo presidente do IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), 
Eduardo Luiz Gonçalves Rios 
Neto, teve sua nomeação 
publicada na terça-feira (27) 
no Diário Oficial da União. Rios 
Neto é economista, membro 
da Academia Brasileira 
de Ciências, doutor em 
Demografia e professor titular 
aposentado da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Antes da nomeação, ele era 
diretor de pesquisas do instituto.



5Quinta-feira, 29 de abril de 2021  GERAL

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
POR LEANDRO MAZZINI

Twitter @colunaesplanada

colunaConstituída na
Alep a Comissão
da Vacinação

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), assinou 
ontem (quarta-feira, 28), a cons-
tituição da Comissão Especial 
(CE) da Vacinação contra a 
covid-19, que vai apurar possí-
veis irregularidades na aplica-
ção do imunizante no estado.

De acordo com as indica-
ções dos líderes de partidos 
e blocos partidários a CE será 
composta pelos deputados: 
Delegado Francischini (PSL), 
Delegado Jacovós (PL), Michele 
Caputo (PSDB), Arilson Chiorato 
(PT), Hussein Bakri (PSD), Tiago 
Amaral (PSB) e Nelson Justus 
(DEM), como titulares.

Já os respectivos suplen-
tes são os deputados: Emerson 
Bacil (PSL), Galo (PODE), Paulo 
Litro (PSDB), Tadeu Veneri (PT), 
Artagão Júnior (PSB), e Anibelli 
Neto (MDB). O PSD ainda não 

Fraudes em empréstimos para 
aposentados serão investigadas

O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) enviou 
ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes, pedido para que sejam 
tomadas providências junto ao 
Banco Central no sentido de inves-
tigar bancos e outras instituições 
financeiras que vêm sendo acu-
sados nos Procons de todo o país 
de forjar contratos de empréstimo 
sem que haja a anuência prévia por 
parte desses consumidores.

Segundo as denúncias, as ins-
tituições financeiras depositam 

COMISSÃO vai apurar possíveis irregularidades na aplicação do imunizante no estado

NANI GPOES/ALEP

valores nas contas correntes des-
sas pessoas, a fim de impor a cria-
ção de um contrato fraudulento 
de prestação de serviços finan-
ceiros. Os aposentados lesados 
não solicitam nenhum tipo de 
empréstimo, mas mesmo assim, 
à revelia de sua vontade, os ban-
cos afirmam estar cumprindo um 
contrato de mútuo financeiro.

“Mas a situação, que já é grave, 
fica ainda muito pior. Os aposenta-
dos, surpreendidos com o modus 
operandi praticado pelo banco, se 

veem obrigados a procurar o jui-
zado especial civil, para conseguir 
a nulidade do contrato fraudulento. 
Mas os bancos juntam um contrato 
de prestação de serviços com uma 
assinatura falsa, com o objetivo de 
retirar a competência do juizado 
especial civil, uma vez que a perí-
cia judicial só é cabível na Justiça 
comum, obrigando, assim o con-
sumidor a ajuizar nova ação que 
é mais morosa”, relata o depu-
tado no requerimento enviado 
ao ministro Paulo Guedes.

indicou o suplente.
O presidente, vice-presi-

dente e relator dos trabalhos 
ainda serão definidos.

COMISSÃO ESPECIAL
A Comissão Especial foi soli-

citada pelo deputado Delegado 
Francischini. De acordo o par-
lamentar a criação do grupo 
de trabalho se justifica pelas 

diversas notícias veiculadas 
nos meios de comunicação 
relativas aos fura-filas da cam-
panha de vacinação contra a 
covid-19. Em alguns casos, o 
Tribunal de Contas do Estado 
emitiu notificações a algu-
mas cidades, de que haveria 
casos de pessoas quebrando a 
ordem de prioridade do Plano 
Nacional de Imunização.

Novos contratos do pedágio
no Paraná ficam para 2022

Os novos contratos de pedágio 
das rodovias no Paraná devem ser 
assinados somente no segundo tri-
mestre do ano que vem, de acordo 
com a previsão oficial do Ministério 
da Infraestrutura. O cronograma 
estabelece ainda o lançamento do 
edital de licitação a partir de outu-
bro de 2021 e a realização do leilão 
no primeiro trimestre do 2022.

O deputado estadual Tercilio 
Turini (CDN) apresentou as datas 
em pronunciamento ontem 
(quarta-feira, 28) na Assembleia 
Legislativa do Paraná, baseado em 
informações do site do Ministério e 
da notícia divulgada em Londrina 
pelo jornalista Fernando Brevilheri, 

do Grupo Tarobá. “Com o cro-
nograma oficializado, além das 
questões sobre a nova modela-
gem precisamos definir também 
como será a gestão do pedágio e 
das rodovias”, afirmou.

Pa r a  o  d e p u t a d o ,  o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) tem condições 
de assumir a gestão do pedá-
gio e das rodovias no Paraná, 
controlando a arrecadação dos 
valores das tarifas e executando 
obras e serviços de manutenção 
no Anel de Integração. “Sugiro 
que o DER assuma o controle e a 
administração das 27 praças de 
pedágio. É o órgão estadual que 

tem todas as informações sobre 
o sistema rodoviário”, ressaltou.

As concessões vigentes termi-
nam em 27 de novembro deste ano 
e como os novos contratos vão ficar 
para o segundo trimestre de 2022, 
haverá intervalo de no mínimo qua-
tro meses. O deputado lembrou que 
faltam sete meses para o término 
dos atuais contratos e, por isso, 
o formato de gestão no período 
após o fim das concessões precisa 
ser decidido com antecedência.

“O pior cenário possível é a 
prorrogação dos contratos das 
atuais concessionárias. O Paraná 
já decidiu que não quer isso”, 
declarou o deputado estadual.a

Aliás...
... A Argentina está vacinando 
sua população com a Sputnik, 
sem informes de óbitos por 
efeitos colaterais ou hermanos 
virando jacarés. 

A conta é nossa
Há mais lobistas de 
laboratórios que cientistas 
transitando dentro do 
Ministério da Saúde, 
ganhando dezenas de milhões 
de reais com produtos que 
nem chegaram.

Vai, não vai
A despeito do esforço de 
aliados e da vontade de 
Michel Temer na candidatura, 
há cacique do MDB cravando 
que o ex-presidente não 
disputa o Palácio do Planalto.

Mineirada
Casa de alguns expoentes 
nacionais, boa bancada de 
prefeitos e deputados - no 
Estado com mais municípios 
do País -, o MDB mineiro está 
rachado. Parte do diretório 
estadual quer a cabeça de 
Newton Cardoso Filho.

Poder
Secretário-geral da Executiva 
Nacional, Newtinho está 
mandando muito no 
partido no Estado. E isso 
tem incomodado aliados e 
adversários internos.

Quase
Poucos meses antes de morrer 
por covid-19, Levy Fidélix, 
dono do PRTB, jantou com Jair 
Bolsonaro e a sua advogada, 
Karina Kuffa, com vistas a filiar 
o presidente. 

Leoazinha feroz
Chamada de leoazinha 
enquanto trabalhava numa 
“gaiola” - saleta cercada por 
grades onde controlava o caixa 
da empresa em Jundiaí (SP) - 
sem acesso a água, sanitário 

Efeito do achismo
O general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil da 

Presidência, tomou vacina Coronavac escondido para não 
fazer alarde, admite. Enquanto a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária não precisa de inimigos para prejudicar 
o Governo. A Anvisa barrou a vacina russa Sputnik sob 

achismo, e irritou alguns secretários estaduais de Saúde 
- o da Bahia, entre eles -, cujos governos negociam com o 

laboratório do país de Putin. A Sputnik tem mais credenciais 
científicas publicadas que a vacina chinesa.

e sem as chaves, uma 
funcionária ganhou R$ 20 
mil de indenização por danos 
morais. A decisão foi da Terceira 
Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho. E foi pouco.

MERCADO
Café com Europa
Como a retomada verde pode 
fortalecer a bioeconomia, 
tornar cidades sustentáveis 
e estabelecer novo modo de 
vida e consumo? Esse é um dos 
temas que serão abordados 
durante o Café com Europa, 
evento que abre a XVII Semana 
da Europa. O embaixador 
da União Europeia no Brasil, 
Ignacio Ibáñez, participará da 
abertura, no dia 12 de maio, ao 
lado de arquitetos e designers 
brasileiros e europeus. < www.
semanadaeuropa.org. >

Seguro$ 1
Com base nos dados da Susep, 
o Boletim IRB+Mercado, o 
mercado segurador registrou, 
em fevereiro, faturamento de 
R$ 10 bilhões, alta de 13% em 
relação ao mesmo período 
de 2020. Aliás, 70% dos 
grupos seguradores tiveram 
crescimento.

Seguro$ 2
Os segmentos que mais 
faturaram: Vida, com R$ 4 
bilhões; Auto, R$ 2,7 bilhões; 
Danos e Responsabilidades, 
R$ 1,9 bilhão; Individual 
e Rural registraram 
R$ 903 e 465 milhões, 
respectivamente; e Crédito e 
Garantia, R$ 326 milhões. 
 
Povo compra
A despeito da pandemia, 
o mercado on-line cresce. 
O volume de pagamentos 
com credencial Visa no 
e-commerce brasileiro, 
sem contar o segmento 
de viagens, cresceu em 
média 30% nos últimos três 
trimestres, entre julho de 
2020 e março de 2021.
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Autor de assassinato confessa e
sai pela porta da frente da 7ª SDP

O homem que era tido 
como o principal acusado de 
ter assassinado à tiros Gilmar 
Antunes de Souza, em Perobal 
no último final de semana, se 
apresentou na delegacia de 
Polícia de Umuarama e con-
fessou o crime. Com sua man-
tida não divulgada pela Polícia 
Civil, o homem estava acom-
panhado de seu advogado e, 
no depoimento, afirmou ter 
atirado contra a vítima, ale-
gando que a motivação teria 
sido uma dívida contraída por 
Gilmar referente à negocia-
ção de porcos. O valor total da 
dívida seria de R$ 3,5 mil.

LEGÍTIMA DEFESA
O acusado também disse 

aos investigadores que passou 

Assessor Parlamentar é acusado de 
abuso sexual contra a filha de 5 anos

A Polícia Civil de Umuarama 
deu início ás investigações de 
uma denúncia de estupro de 
vulnerável. Um assessor parla-
mentar é suspeito de ter asse-
diado sexualmente a própria 
filha, de 5 anos de idade.

Apesar de o crime ter acon-
tecido na sede da comarca, a 
denúncia foi feita no município 
de Ivaté, no último dia 21.

Foram familiares da mãe da 
menina que procuraram a dele-
gacia para registrar um boletim 

a andar armado, depois que 
recebeu inúmeras ameaças 
feitas por Gilmar. Segundo 
ele, a vítima ainda “zombava 
dizendo que não o pagaria”.

No domingo (25) os dois 
participaram de uma caval-
gada em Perobal (19 quilô-
metros de Umuarama) e após 
uma discussão o algoz atirou 
contra Gilmar. O acusado disse 
ainda à polícia que o crime não 
foi premeditado.

Depois de ouvido, ele foi 
liberado e saiu pela porta da 
frente da delegacia. A Polícia 
Civil continua investigando 
o crime e deve ouvir teste-
munhas nos próximos dias. 
O prazo para a conclusão do 
inquérito é de 30 dias.

Gilmar Antunes de Souza, 

que era morador no distrito 
de Saltinho do Oeste, em 
ato Piquiri,  foi morto no 

de ocorrência. Conforme a denún-
cia, a criança foi passar o feriado 
em Ivaté na casa dos familiares 
maternos, quando eles percebe-
ram um comportamento dife-
rente da menina, ao de costume.

Em conversa, a garotinha 

contou que havia sido tocada 
pelo pai em suas partes ínti-
mas. Imediatamente, os fami-
liares encaminharam a criança 
à uma psicóloga. Na consulta, 
a menor confirmou a versão 
inicial de que foi abusada 

sexualmente pelo pai.
Na sequência, foram ao 

Destacamento de Polícia Militar 
da cidade e denunciaram o crime.

O Conselho Tutelar foi 
acionado e encaminhou a 
criança ao IML de Umuarama, 

onde, segundo informações, 
ela passou por exame de 
corpo de delito.

Os familiares já solicitaram 
uma medida protetiva contra o 
acusado, para que ele perma-
neça longe da filha e da esposa.

domingo. Quando come-
teu os disparos, o acusado 
ocupava, junto com outras 

duas pessoas, uma charrete. 
O veículo de tração animal 
foi usado na fuga.

DIVULGAÇÃO

GILMAR Antunes foi atingido com tiros na cabeça e morreu no hospital minutos depois de ter sido alvejado

Uma colisão envolvendo dois caminhões carre-
gados foi registrada ontem (28), na PR-180, 
perto do trevo da Copacol em Goioerê. Um 
dos caminhões trazia uma carga de cigarros 
contrabandeados do Paraguai. De acordo com 
a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) a colisão 
envolveu também um Mercedes Benz do Rio 
Grande do Sul, carregado com açúcar, além 
do Scania de Curitiba, carregado com caixas 
de bebidas, além dos cigarros. O motorista 
do caminhão Scania fugiu. O outro cami-
nhoneiro disse que uma caminhonete em alta 
velocidade passou pela cena do acidente e 
resgatou o homem. O carregamento ilícito e 
o veículo que o transportava, foram levados à 
Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

GOIONEWS
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O Governo do Estado trabalha pelo crescimento da infraestrutura
e pela qualidade de vida de cada cidadão paranaense. 
Paraná. Terra de gente que trabalha.

parana.pr.gov.br

MAIS QUE OBRAS,

Polícia Civil inicia investigação das
‘Festas Privadinhas’ e de pancadaria

O delegado chefe da Polícia 
Civil de Umuarama, Osnildo 
Carneiro Lemes, recebeu 
ontem pela manhã vídeos de 
uma pancadaria que aconte-
ceu em uma festa clandestina 
no último final de semana. As 
imagens foram repassadas 
aos integrantes do Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) que 
já começaram a procurar pis-
tas que levem à propriedade 
rural onde aconteceu o evento. 
A intenção principal é chegar 
aos organizadores da festa.

Informações dão conta 
d e  q u e  n a q u e l e  l o c a l , 
mesmo durante o período 
de pandemia, já foram rea-
lizados pelo menos quatro 
outros eventos, chamados 
de Festas Privadinhas’.

O convite  é  enviado 
pelos organizadores apenas 
para pessoas de confiança, 
com quem mantém con-
tato pedindo, inclusive para 
que não fizessem lives ou 

enviassem imagens para storys 
de redes sociais, para que a 
festa não fosse descoberta.

No local há grande aglome-
ração de pessoas e a entrada 
custa R$ 30 para homens e R$ 20 
para mulheres. Narguilés e bebi-
das alcoólicas são liberadas.

Na madrugada do domingo 
(25), na chácara que, de acordo 
com os policiais ainda não pos-
suem conhecimento exato do 
local, mas que fica situada 
na Estrada Pavão, perto da 
Piscina Sol de Verão, na saída 
para Xambrê, aconteceu uma 
briga generalizada. Os investi-
gadores já puderam levar que 
se tratou de uma pancadaria 
que teve motivação passional.

O delegado reforça que 
pessoas que organizam festas 
clandestinas, também quem 
loca o ambiente e até os fre-
quentadores poderão ser puni-
dos, se descobertos.

“Tanto os organizadores 
quanto os frequentadores 

destas baladas clandestinas 
estão em total desrespeito 
à lei e às normas de saúde 
pública, causando imensos 
danos à população que está se 

cuidando durante a pandemia. 
Além disso, podem colocar 
a vida de seus pais e demais 
familiares em risco”, alertou 
Lemes, que reforça. “Vamos 

enviar equipes durante os 
finais de semana nestas locali-
dades a fim de identificar estes 
eventos e punir com os rigores 
da lei os responsáveis”.

O delegado reforça que pessoas que organizam estas festas clandestinas, também quem loca o ambiente e até os frequentadores 
poderão ser punidos, se descobertos

ALEX MIRANDA
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
CELEBRA O 57º ANIVERSÁRIO  

A campanha de arrecadação de alimentos 
promovida pelo Lions Clube de Umuarama 
beneficiou 11 entidades e mais 15 famílias. 
Os alimentos, já embalados em cestas bási-
cas, foram distribuídos na Toca do Leão Ja-
mil Hellú. O evento celebrou o 57º aniversá-
rio do Lions Clube de Umuarama.  

Reforma completa em avanço
na escola municipal de Lovat

Praticamente todas as uni-
dades educacionais da rede 
municipal receberam obras ou 
estão passando por melhorias. 
Eleito como prioridade pelo 
prefeito Celso Pozzobom, o 
setor foi um dos que receberam 
investimentos volumosos nos 
últimos anos, especialmente de 
2019 para cá. As obras incluem 
reformas completas, pinturas, 
ampliações e adequações de 
equipamentos de segurança e 
acessibilidade, solicitados pelo 
Corpo de Bombeiros e Núcleo 
Regional de Educação.

Um dos estabelecimen-
tos atualmente em obras é a 
Escola Municipal Papa Pio XII, 
no distrito de Lovat. Com o 
investimento de R$ 226.685,81 
a Prefeitura está realizando 
uma reforma completa que 
inclui troca de piso, forro, repa-
ros na cobertura e sistema de 
drenagem, troca de portas, 
revisão das instalações elétri-
cas e pintura interna e externa, 
além da instalação de guarda-
-corpos e corrimãos.

A escola tem cerca de 
815m² de área e também vai 

Investimentos
Relatório divulgando há alguns meses pela Secretaria Municipal 
de Educação, em parceria com a Secretaria de Obras, Planeja-

mento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, estima que estão 
sendo aplicados mais de R$ 15 milhões em obras de adequação, 
reformas e ampliações das escolas. “Esse investimento garante 
o cumprimento de metas do Plano Municipal de Educação e do 
planejamento estratégico da Secretaria de Educação, além do 
plano de governo do município, que tem priorizado o setor”, 

disse a secretária de Educação, Mauriza Lima Menegasso.

Para oferecer qualificação 
profissional, melhorando as 
chances dos trabalhadores 
que buscar uma oportuni-
dade no mercado de traba-
lho, a Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo 
vem ampliando as parcerias 
com instituições especializa-
das em cursos de formação 
e educação profissionali-
zante. Por meio da Agência 
do Trabalhador, o municí-
pio firmou mais uma parce-
ria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac-PR) e fechou cola-
boração para oferecer mais 
cinco cursos aos trabalhado-
res de forma gratuita.

Os treinamentos terão de 
20 a 42 horas de duração e 
serão ofertados de forma on 
line, com transmissão ao vivo e 
certificado para os concluintes. 
“Nosso objetivo é contribuir 
para a formação profissional 

Agência do Trabalhador e
Senac oferecem mais cursos

dos participantes. Mais qua-
lificados e reintegrados ao 
mercado de trabalho, eles con-
tribuirão para a retomada eco-
nômica do comércio de bens 
e serviços”, explicou o secre-
tário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, Edvaldo 
Ceranto Júnior.

Pela parceria, o muni-
cípio se uniu ao Senac de 
U m u a ra m a ,  a t ra v é s  d e 
Programa de Bolsas de 
Estudos Senac-PR,  para 
garantir mais essa possibi-
lidade de aprendizado. Para 
participar, o aluno deve aten-
der ao pré-requisito de renda 
exigido pelo Programa Senac 
de Gratuidade (PSG), para 
pessoas com renda familiar 
per capita de até dois salá-
rios-mínimos federais.

A renda familiar per capita 
é o somatório das rendas de 
todos os familiares empre-
gados, dividido pelo número 

de membros da família, com 
o salário-mínimo base de R$ 
1.100,00. O gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
Barros, reforça que a participa-
ção nos cursos é inteiramente 
gratuita e contribui para áreas 
em que há grande carência de 
mão de obra neste momento, 
em Umuarama.

“Teremos cursos gratui-
tos de qualidade no atendi-
mento ao cliente, técnicas de 
serviços de supermercado e 
Excel (operações essenciais) 
para toda a comunidade que 
precisa se qualificar. As aulas 
ocorrerão tanto no período 
vespertino quanto noturno”, 
disse o gerente. O interessado 
deve escolher o título, verifi-
car o pré-requisito e fazer a 
pré-inscrição. As aulas serão 
remotas, com transmissão ao 
vivo. As vagas são limitadas. 
Mais informações no Senac, 
fone (44) 3621-5700.

ganhar luminárias LED em 
vários ambientes. O prefeito 
Celso Pozzobom determinou 
melhorias em praticamente 
todos os estabelecimentos de 
ensino na sede e nos distri-
tos de Umuarama. “As nossas 
escolas e CMEIs ficaram tempo 
demais sem investimentos, o 
que proporcionou algumas 
situações bem precárias e 
muito desgaste. Mas estamos 
mudando essa realidade com 
obras de ampliação, reformas 
e pinturas que vão dar mais 
segurança, conforto e uma 
‘cara nova’ para quando os 
alunos voltarem para as aulas 
presenciais”, disse.

A reforma da Escola Papa 
Pio XII foi iniciada em fevereiro 

e a previsão de entrega é junho 
deste ano. “Os alunos terão 
uma escola praticamente nova, 
com salas e quadros pintados, 

uma iluminação melhor e um 
ambiente mais propício para 
o aprendizado. Esta obra está 

sendo feita com bastante capri-
cho, acrescentou o secretário de 
Obras, Isamu Oshima.

COM o investimento de R$ 226.685,81 a Prefeitura troca piso, forro, repara a cobertura e sistema de drenagem, troca de portas, revisa 
instalações e pintura

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Clínica de Nutrição da 
Universidade Paranaense – 
Unipar oferece atendimentos 
individualizados, voltados à 
reeducação alimentar para perda 
ou ganho de peso, modificação 
da composição corporal, nutrição 
esportiva e para o tratamento de 
doenças crônicas, como por exemplo, 
diabetes hipertensão, obesidade, 
entre outras.

O objetivo é a promoção da 
qualidade de vida dos pacientes, que 
podem ser crianças, adolescentes, 
adultos, idosos, atletas e gestantes. 

Como se trata também de uma 
clínica escola, os atendimentos 
são feitos pelos acadêmicos do 
curso de Nutrição, sob a supervisão 
da nutricionista Responsável 
Técnica e dos professores. “Neste 
importante campo de estágio para 
os futuros profissionais, ao atender 
o público externo, os alunos têm a 
oportunidade de realizar anamnese 
alimentar, avaliação antropométrica 
e até o exame de Bioimpedância - 
que analisa a composição corporal, 
indicando a quantidade aproximada 

de músculo, gordura e líquido 
corporal”, explicou a responsável 
técnica da clínica, Mônica Santini.

Importante ressaltar, que todos 
os atendimentos estão seguindo os 
protocolos de segurança contra a 
Covid-19.

Serviço

Agendamento de consultas: (44) 3621-
2883

Endereço: Rua Marialva, 5017
Horário de atendimento: 8h às 12h e das 
13h30 às 17h30

Valor da Consulta: R$ 50 (com um retorno 
grátis após 15 dias da entrega do cardápio)

Exame de Bioimpedância: R$ 50 (novos 
pacientes) e R$ 20 (para quem já é 
paciente)

O espaço também funciona como ambiente prático para 
estágio dos acadêmicos do curso

Umuarama: Aberta a agenda de atendimentos 
da Clínica de Nutrição da Unipar

Mais de 10% da população recebeu
duas doses da vacina em Umuarama

O ‘vacinômetro’ de Umuarama 
atingiu ontem (quarta-feira, 28), 
a marca de 11.858 pessoas que 
receberam as duas doses contra 
a covid-19. Seguindo as aferi-
ções do IBGE que estima uma 
população de 112.500 habitan-
tes, pode-se dizer que mais de 
10% dos umuaramenes já foram 
totalmente imunizados. O total 
de pessoas que receberam a pri-
meira dose é 20.522, de acordo 
com a Prefeitura.

A segunda dose está sendo 
aplicada nas unidades básicas 
de saúde (UBSs) de referência 
para aqueles pacientes que 
fizeram o agendamento prévio.

MAIS DOSES
O Paraná receberá nos 

próximos dias o 15° lote de 
vacinas contra o coronaví-
rus enviado pelo Ministério 
da Saúde. No total, serão 
3 0 9 . 2 0 0  d o s e s  d e  i m u -
nizantes: 6.200 delas da 
Coronavac, fabricada pelo 
Instituto Butantan/Sinovac, 
e 303.000 da Covishield, da 
Universidade de Oxford/
Astrazeneca/Fiocruz.

Todas as vacinas são 
destinadas à primeira dose 
de grupos prioritários cuja 
imunização já está em anda-
mento: pessoas de 60 a 64 
anos e profissionais da segu-
rança pública e salvamento.

Das vacinas da Fiocruz, 

Novos 37 casos de covid são
confirmados em Umuarama

A Prefeitura de Umuarama 
divulgou, no fim da tarde de 
ontem (quarta-feira, 28), um 
novo boletim sobre os casos 
de coronavírus no municí-
pio. Testaram positivo para 
doença mais 37 pessoas, 
uma delas criança. Com os 
novos casos, o total de infec-
tados com a covid-19 che-
gou a 9.942 desde o início da 
pandemia. A cidade tem hoje 
403 positivos em isolamento 
domiciliar e 55 pacientes 
hospitalizados (29 em UTIs e 
26 em enfermarias). Outras 
9.355 pessoas se recuperaram 
da doença, enquanto 152 não 
resistiram às complicações 
e morreram. Há ainda 265 

umuaramenses com 
suspeita de infecção 
pelo coronavírus.

As notificações de sín-
dromes gripais acumula-
das desde março do ano 
passado somam 25.152, 
das quais 14.945 foram 
descartadas para conta-
minação pelo vírus.

Nos hospitais da 
cidade com Ala Covid, 
100% das unidades 
de terapia intensiva 
estão ocupadas, bem 
como 52 dos 64 lei-
t o s  d e  e n f e r m a r i a 
(81%) conveniados 
ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

270.380 são destinadas ao 
prosseguimento da vacina-
ção de pessoas de 60 a 64 
anos, o que corresponde a 
48% do total da população 
deste grupo, e 2.277 doses 
devem ser aplicadas a pro-
fissionais de segurança, sal-
vamento e Forças Armadas 
– quantitativo que repre-
senta 6% do total do grupo. 
As demais doses do lote 
são da reserva técnica. É 
parte de uma distribuição 

de 5.168.250 de imunizantes 
desse laboratório.

Já as doses da Coronavac 
são destinadas somente às 
pessoas entre 60 e 64 anos. 
São 5.581 doses para o grupo, 
o que corresponde a 1% desta 
população, além das desti-
nadas à reserva técnica. São 
104.800 doses do Instituto 
Butantan para todo o País 
nesta semana.

No total, 16,26% da popu-
lação paranaense já recebeu 
ao menos uma dose da vacina.

A segunda dose está sendo aplicada nas unidades básicas de saúde (UBSs) de referência 
para aqueles pacientes que fizeram o agendamento prévio

TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU
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CRUZE SPORT6 LT 12/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO    R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LT 14/15 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO     R$ 64.900,00

CRUZE 1.4 SPOR6 LT 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO     R$ 84.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO    R$ 68.900,00

S10 2.4 LS 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO    R$ 79.900,00

TORO VOLCANO 4X4 DIESEL 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT  R$ 134.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Ágatha, atleta do Geração Olímpica
do PR, conquista ouro no Mundial

A dupla Ágatha e Duda (PR/
SE) foi ouro pela primeira vez este 
ano em uma etapa do Circuito 
Mundial de Vôlei de Praia. Elas 
venceram na segunda-feira (26) 
o segundo de um total de três 
eventos que estão sendo dispu-
tados na etapa “quatro estrelas” 
de Cancún, no México. Ágatha 
é integrante desde 2013 do 
Geração Olímpica, programa do 
Governo do Estado que concede 
bolsas a atletas de todas as cate-
gorias e técnicos.

Com o título, a dupla supera 
os dois bronzes consecutivos, con-
quistados nas etapas anteriores, e 
se fortalece ainda mais para o prin-
cipal objetivo do ano: a disputa dos 

Jogos Olímpicos de Tóquio, para os 
quais já estão classificadas.

Na decisão, as brasileiras 
venceram a dupla Makroguzova 
e Kholomina, da Rússia, por 2 
sets a 0 (21/15 e 21/19). A con-
quista foi o sexto ouro da dupla 
em etapas do Circuito Mundial. 
Agora, elas somam 18 medalhas 
no total: seis ouros, quatro pra-
tas e oito bronzes. O resultado 
garantiu 800 pontos no ranking 
geral para as atletas do Brasil, 
além de uma premiação de US$ 
20 mil (cerca de R$ 110 mil).

Ágatha, que foi medalha de 
prata na Rio 2016, chega ao seu 
décimo título em torneios do 
Tour Internacional.

DÉCADA DE HISTÓRIA
O ano de 2021 celebra a 

décima edição (2011-2021) 
do Geração Olímpica. Neste 
período, mais de 10 mil atle-
tas e técnicos tiveram a opor-
tunidade de receber bolsas 
em forma de apoio financeiro. 
Um programa realizado pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Superintendência do Esporte, 
com o patrocínio da Copel. Na 
edição 2021 serão 1.260 bol-
sas (incluindo as 15 da equipe 
administrativa) e um investi-
mento de R$ 4.750.000,00. NA decisão, as brasileiras venceram a dupla Makroguzova e Kholomina, da Rússia, por 2 

sets a 0 (21/15 e 21/19)

Com dificuldades para entrar no Cana-
dá, a direção da Fórmula 1 anunciou 
ontem (28) que vai trocar o GP 
canadense pela Turquia no calendário 
deste ano. A corrida, antes marcada 
para Montreal, agora será realizada em 
Istambul no fim de semana dos dias 11, 
12 e 13 de junho. De acordo com 
a F-1, a saída do GP do Canadá do 
campeonato deste ano se deve às restri-

ções impostas pelo governo à entrada de viajantes de fora do país da América do Norte. No 
momento, as autoridades canadenses exigem quarentena de 14 dias para quem entrar no país, 
o que inviabilizaria a disputa da corrida porque, uma semana antes, pilotos e equipes estarão no 
Azerbaijão, para etapa anterior da competição. “Somos gratos pelos esforços dos promotores 
da corrida e das autoridades do Canadá, em Quebec e Montreal, nas últimas semanas porque 
tentaram fazer a corrida acontecer”, anunciou a direção da F-1, que anunciou que o GP 
canadense renovou seu contrato por mais dois anos com a categoria.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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O poder 
incrível 
da sálvia

Antes de uma prova ou concurso que 
tememos “um branco mental”, use seis 
folhas para cada litro de água fervente, 
deixe esfriar e enxague os cabelos.

Para limpar o ambiente de ener-
gias negativas, queime folhas secas 
de sálvia. Conforme o conceito da prá-
tica Ayurveda, a crença é de que esse 
incenso natural forma uma áurea posi-
tiva contra o negativismo e contra os 
micróbios também.

Mas, se quiser mesmo limpar o 
corpo, um chá bem concentrado de 
sálvia expulsa as impurezas do orga-
nismo, através da transpiração, e limpa 
as secreções da garganta, oriundas de 
tosse ou gripe.

Para curar a dor de garganta, faça 
um gargarejo. Pegue um punhado de 
sálvia, golpeie até esmagar bem, e mis-
ture num copo de água.

A sálvia, para o sistema ner-
voso,  deve ser  ingerida como 
extrato. Acalma a ansiedade e as 

preocupações, e estimula o sistema 
nervoso central, provocando um 
impacto benéfico.

Também cura desordens no pul-
mão, e a sinusite. Para essas condi-
ções, esmague o equivalente a uma 
mão cheia de folhas frescas, coloque 
para ferver em um litro de água, e faça 
a inalação do vapor.

O chá quente de sálvia também 
ajuda a combater o sarampo, a angina 
e a tuberculose. É recomendado para 
atenuar os suores noturnos, causados 
pela menopausa, combate a insônia, 
sudorese, tontura e palpitações.

Fonte: Mundo de Perséfone
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Palavras cruzadas

A Lua tá on na sua Casa 7 e troca likes com 
Saturno, sinal de que seu signo estará mais res-
ponsável, focado no que precisa ser feito e atento 
aos detalhes. Viagem a trabalho deve render bons 
contatos e mais de uma aliança. No amor, é um 
bom dia para conversar.

Os astros favorecem seus relacionamentos, parce-
rias profissionais e intimidade.  Além de agir com 
responsabilidade e maturidade, você deve aprender 
a cooperar e tirar ótimas lições das suas relações.  
Com a mente borbulhando de boas ideias, tende a 
organizar seus planos para o futuro.

Se estiver em casa com a família, a ligação com seus 
queridos deve ficar madura e forte. A Lua Cheia favo-
rece hidratações de pele, já que os resultados são 
melhores nessa fase – trava na beleza. Há chance 
de ficar fascinada(o) por alguém especial, evoluído, 
idealista e emotivo.

Tudo indica que vai construir e fazer crescer seus 
recursos com cuidado, seriedade e tranquilidade. 
Deve priorizar investimentos seguros e confiáveis, 
como imóveis e coisas sólidas. Na hora dos gastos, 
tende a ficar dentro do orçamento e agir com respon-
sabilidade, procurando economizar, evitar desperdí-
cios e fazer seu pé-de-meia.

Os astros favorecem sua ambição e você contará com 
paciência para trabalhar, alcançar seus objetivos e ven-
cer. Tudo indica que pode te ótimas ideias pra ganhar 
um dinheiro a mais e pagar as contas de casa.

Tende a mostrar mais confiança no seu taco e ambição 
no trabalho. Há sinal de mudanças, mas elas devem 
ser pra melhor. Com o mozão, podem ficar horas con-
versando sobre o dia de vocês, e não faltará inspiração 
para os momentos íntimos. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 29 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Câncer. São inteligentes e 
capazes, mas acomodados e vagarosos. Seu número principal é o 31, formado de 3 e 1. Dois astros 
que se harmonizam pela nobreza de cada um. Que confere generosidade e liderança. Juntos formam 
o 4, de Urano, símbolo de futurismo, modernidade, evolução cósmica, trabalho e sabedoria técnica.

Horóscopo nascido em 29 de abril 

A Lua arrasa na sua Casa da Fortuna. Em família, 
deve manter o orçamento doméstico bem organi-
zado, sem risco de entrar no vermelho. Contando 
com mais romantismo, criatividade e inspiração, 
os momentos com o mozão têm tudo para ser gos-
tosinhos e inesquecíveis. 

Pode se dar bem em áreas que envolvem público ou 
produtos femininos, do lar ou alimentícios. O sucesso 
na carreira tende a trazer sentimentos positivos, como 
felicidade e segurança. Se estiver na pista, pode 
conhecer um crush de fora. Com o mozão, será uma 
boa planejar uma viagem. 

Mercúrio troca likes com Netuno, que brilha na sua 
Casa das Esperanças, e os dois revelam que você 
conta com imaginação fértil e muita inspiração. Se 
estiver na pista e pintar um crush, o papo deve fluir e 
será difícil desgrudar. 

Você conta com bastante disciplina, então se tem tare-
fas e trabalhos da faculdade pra fazer, essa é a hora 
pôr a mão na massa. Se for viajar, estará responsável e 
tudo corre numa boa. Se estiver na pista, uma pessoa 
misteriosa tende a chamar sua atenção.

Mesmo que esteja de folga, deve agir com respon-
sabilidade e seriedade na hora de se divertir e curtir 
seu tempo livre. Os astros avisam que processos 
diferentes, como hidroterapia, massagens, psica-
nálise ou hipnose, podem contribuir para alcançar 
a cura de um perrengue. 

 Sagitarianos amados, sua quinta começa do jeitinho 
que vocês curtem: com seu signo a fim de conversar 
com as pessoas.  Você deve levar seus estudos com 
muita responsabilidade, para terminar e entregar o que 
precisa dentro do prazo.  

 Os antigos romanos já considera-
vam a sálvia, a planta da Imortalidade: 
é a erva perfeita para aqueles que têm 
muita dificuldade de “digerir” as expe-
riências da vida, repetem muitas vezes 
os mesmos erros, se colocam em situa-
ções difíceis por não terem muita ava-
liação do outro, e por não perceberem 
os sinais à sua volta.

Pedir Claridade e Sabedoria: A sál-
via é conhecida por ser a planta da 
sabedoria e da clareza mental. Sendo 
assim, ela poderá ser de grande utili-
dade quando estamos com os pensa-
mentos embotados ou vivendo ilusões.
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a Pedro II
(Hist. BR)

Cada
divisão de
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SERIALLSU
CICLOMOTOR
AVONIERA
NAAGUDOAM

DILATADOLAB
CBOESQUI

TOARPZERE
BILIARENT

SILVERSTONE

3/erê. 4/joio — tear. 6/serial — suador. 10/ciclomotor. 11/silverstone.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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Exige muito de ti e espera pouco 
dos outros. Assim, evitarás muitos 

aborrecimentos.
(Confúcio)

CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Regiane Baú Gomes, Anselmo 
Navaqui, Cleusa Mulato, Ana Beatriz Muzachi Gonçalves e Fernando Garcia.   Da coluna: felicidades.

CONFORTO
 Acabamento interno premium;  
Ar-condicionado digital auto-
mático; Assistente de estacio-

namento semi autônomo; Chave 
com sensor de aproximação e 
botão para ignição do motor; 
Computador de bordo de 14 

funções, entre elas indicador de 
distância do veículo à frente, 
monitoramento da pressão dos 
pneus e percentual da vida útil 

do óleo;

* **

Coluna de direção com regu-
lagem em altura e profundi-
dade;• Controlador de limite 
de velocidade;  Entradas USB 
também para os ocupantes do 
banco traseiro;  Lanternas em 
LED;  Retrovisor eletrocrômi-
co;  Roda de liga leve de 17 
polegadas;  Sensor de chuva;  
Teto solar panorâmico com 

abertura elétrica.

Chevrolet Tracker 2022 já está no 
showroom da Concessionária UVEL!
O Chevrolet Tracker 2022 foi lançado e já tem  diversos 
motivos para celebrar, já que o modelo foi o SUV mais 

vendido do mês de março com 6,4 mil unidades emplaca-
das. O Tracker vem equipado com  conexão sem fio para 
smartphones Android e iOS. Dessa forma, a central mul-
timídia MyLink de oito polegadas passa a ser compatível 

com o espelhamento sem fio do Android Auto e Apple 
CarPlay. E essa projeção está presente em quase todas as 
configurações do SUV, a partir da versão LT do Tracker. 
Como o modelo conta com o carregamento por indução 
em algumas versões, é possível espelhar a tela do ce-
lular e carregá-lo sem a necessidade de usar nenhuma 
conexão USB – desde que o aparelho seja compatível 
com a tecnologia de carregamento sem fio. Além des-
sas tecnologias, há também o WiFi a bordo. O Tracker 
2022 tem quatro versões (MT/AT, LT, LTZ e Premiere) 
com duas opções de motorização: 1.0 turbo de 116 cv 

e 1.2 turbo de 133 cv.

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

SEGURANÇA
Com 6 Airbags (duplo frontal, 
duplo lateral e duplo de cor-
tina);  Alerta de ponto cego;  
Alerta de colisão com sistema 

de frenagem autônoma de emer-
gência;  Assistente de frenagem 
para situações de perda de efici-
ência por aquecimento; Indica-
ção de frenagem de emergência 
(ESS) e  Controle eletrônico de 

estabilidade e tração;

*** 

 Assistente de partida em acli-
ve;  Faróis dianteiros Full LED 
com acendimento automático 
através de sensor crepuscular;  
Sistema de luz auxiliar lateral 
em curvas;  Luz de condução 
diurna em LED;  Sensores de 
estacionamento dianteiros, 

traseiros e laterais com indica-
ção gráfica no painel;  Câmera 
de ré e  Sistema de telemática 

avançada OnStar.
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