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COE Municipal alerta para aumento
de casos e internamentos por covid

AÇÃO SERÁ INTENSIFICADA NO CENTRO DA CIDADE

Integrantes do COE (Centro de Operações de Enfrentamento à Covid-19) Municipal se reuniram ontem e atualizaram os dados 
da pandemia em Umuarama, que voltou a registrar aumento de casos nesta semana e de internações em UTIs e no Pronto-
Atendimento 24h. A Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde aponta que, das 38 UTIs Covid de Umuarama, 
havia apenas uma livre ontem, enquanto 53 dos 64 leitos de enfermaria estavam ocupados. l 8

Cida Borghetti
é nomeada

para conselho
da Itaipu

l 4

Mais quatro
mortes por
covid e 148

casos positivos
l 6

Afastada

Ex-secretária
diz estar tranquila
e vai colaborar
com o Gaeco

 l 5 

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Briga por
uma mulher

quase termina
em morte

l 9

MILAGRE 
Milagrosamente, o piloto de uma motocicleta Honda CG saiu 
ileso de um acidente ontem, na Avenida Governador Parigot 
de Souza. Ele parou no semáforo do cruzamento com a Rua 
do Bosque, quando foi atingido por um Cobalt. O motorista 

do carro acreditava que haveria tempo para cruzar, pois o sinal 
estava amarelo quando o motociclista parou. 
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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 % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,93 - 2,05 6,10
IGP-M (FGV) 2,94 1,51 9,89 32,02
IGP-DI (FGV) 2,17 - 7,99 30,63

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,2894 1,3110 1,3202
IGP-DI (FGV) 1,2995 1,3063 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 3,50%  | 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 31/05, ainda sem juros Selic.

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

3/4 a 3/5 0,5000 0,1590 0,0000
4/4 a 4/5 0,5000 0,1590 0,0000
5/4 a 5/5 0,5000 0,1590 0,0000
6/4 a 6/5 0,5000 0,1590 0,0000
7/4 a 7/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,38% 23,50 
Vale ON +3,92% 115,05 
ItauUnibanco PN -0,62% 27,30 
Ambev PN +8,88% 16,18 
Met. Gerdau PN +5,18% 16,25 
Ultrapar ON -6,84% 20,28

IBOVESPA: +0,30% 119.920 pontos

Iene 109,19
Libra est. 0,72
Euro 0,83
Peso arg. 93,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,6% 5,2770 5,2780 -2,8%

PTAX  (BC) -1,8% 5,2891 5,2897 -2,1%

PARALELO -1,4% 5,0700 5,5600 -2,8%

TURISMO -1,4% 5,0400 5,5400 -2,8%

EURO -1,4% 6,3723 6,3746 -2,0%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.770,20 1.806,60 2,06 5,03 12,20
Norte 1.807,42 - -0,55 2,39 13,24
Oeste 1.812,43 - 1,17 3,05 12,01

DÓLAR 06/05

Iene R$ 0,0485
Libra est. R$ 7,34
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.269,36 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/05 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)

MAR ABR MAI
TJLP (%) 4,39 4,61 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 1.605,50 23,50 13,2%
FARELO mai/21 427,70 3,40 5,2%
MILHO mai/21 759,50 6,25 37,0%
TRIGO mai/21 764,25 8,50 24,2%

SOJA 164,09 -0,3% 2,5% 162,00
MILHO 97,71 0,0% 14,0% 99,00
TRIGO 90,57 0,0% 5,4% 92,00
BOI GORDO 298,14 0,1% 0,7% 300,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/05 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 06/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 0,9% 2,8%
SOJA Paranaguá 179,00 1,1% 4,1%
MILHO Cascavel 104,00 0,0% 13,0%

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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Palavras cruzadas

Aproveite o estímulo para agilizar as tarefas, afinal, 
é sexta-feira e, quanto mais cedo terminar as tare-
fas, melhor. Encontros continuam contraindicados, 
mas a tecnologia está aí para aproximar quem está 
longe: faça contato! Boa sintonia na vida a dois, 
ideal para dialogar e falar do futuro.

Mudanças e imprevistos no trabalho devem 
agitar a sua vida no período da manhã.  Quem 
planeja uma viagem receberá bons estímulos 
da Lua, desde que respeite as regras do distan-
ciamento. Para quem já tem seu amor, o céu 
promete boa sintonia e boas conversas. 

Vênus ajudará você a descobrir afinidades com 
os outros e facilitará muito a troca de experiên-
cias entre os colegas. Ao mesmo tempo, Plutão 
torna as relações mais intensas: cuidado com 
discussões. Não pense duas vezes para investir 
no romance. 

Com Vênus no paraíso astral, você vai esbanjar 
carisma, vai encantar facilmente as pessoas e pode 
conseguir tudo que quiser com palavras e atitudes 
gentis. Se você trabalha fora, repeite o distancia-
mento e aposte nas chamadas de vídeo sempre que 
puder.  Se depender de charme, você vai conquistar 
facilmente quem deseja.

Nas primeiras horas da manhã, a Lua em sextil com 
Vênus e Plutão enviará boas energias para as sua 
finanças. Você pode conseguir uma grana com 
parentes ou com um serviço feito em casa e usar 
o dinheiro para quitar uma dívida que há tempos 
preocupa você.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os cole-
gas será uma boa opção para você no início do 
dia. O desejo de encontrar e conversar com 
amigos será enorme, mas não fure o isolamento 
social: faça contato só por telefone ou compu-
tador. Bom dia para relembrar bons momentos 
e trocar juras de amor.

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 no dia 7 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Sagitário. Apesar 
de serem tímidos e introvertidos, na infância e na adolescência, com o tempo vão conquistando 
sua autonomia e a sua confiança em si, o que os levará à independência. Gostam muito de 
artes, música e literatura. Seu número principal, do dia do nascimento é o 9. O que causa muita 
instabilidade emocional. O 9, de Marte, que infunde agressividade, coragem e determinação, 
impaciência e obstinação.

Horóscopo nascido em 7 de maio 

Sempre que puder, prefira trabalhar de casa e fazer 
contatos por telefone. Mas se tiver que trabalhar 
fora, siga à risca a regra do distanciamento e do 
uso constante de máscara. Lua, Vênus e Mercúrio 
enviam boas vibrações para sua vida sentimental.

A troca de ideias será proveitosa para todos e, 
juntos, será bem mais prazeroso alcançar as 
metas e encerrar a semana com todos os com-
promissos cumpridos. O romance recebe boas 
vibrações e a união deve ficar ainda mais forte 
agora. Planejem o futuro juntos.

Trabalhar em equipe e trocar conhecimentos com 
colegas mais experientes pode ser muito positivo 
para você. Quem está livre pode sentir o coração 
acelerar por uma pessoa misteriosa ou comprome-
tida. Procure conversar e conhecer melhor o alvo 
antes de se envolver.

Se você tem contas para acertar, é provável que 
queira cuidar disso logo cedo para se livrar da preo-
cupação. A ordem é ficar em casa, faça contato com 
amigos, parentes e paqueras para colocar o papo 
em dia. Na união, vai estimular o diálogo e valorizar 
a segurança da relação.

Some forças com os colegas e trabalhe em equipe 
para dar conta das tarefas. Há chance de romance 
com alguém do trabalho, alguém de outra cidade 
ou até de outro país. Para quem já encontrou seu 
amor, o céu fortalece a união e aumenta a cumpli-
cidade com seu bem.

Você pode faturar uma boa grana trabalhando em 
casa, ao negociar um bem de família ou ao aprovei-
tar a experiência de um antigo emprego para abrir 
um negócio ou aperfeiçoar seu trabalho. O fato é 
que Plutão estimula as finanças e você tem mais é 
que aproveitar qualquer oportunidade de aumentar 
seus ganhos.

Loterias
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

01 00 09 08 01 02 05

Super Sete concurso: 087C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2175

01 05 06 19 20 22 26 28 31 37 
40 46 54 55 57 59 66 75 87 92

Lotomania

39.568
03.949
28.200
05.904
68.828

06 16 25 26 28 43 59
DESPORTIVA/ES

10 28 39 44 62

FEVEREIRO

02 10 14 17 20 21 26

concurso: 5557

04 09 17 19 37 60

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sol

CRESCENTE
19/05 - 16h13

CHEIA
26/5 - 08h14

Sexta 7/5/2021

MINGUANTE
03/05 - 15h51

NOVA
11/05- 16h01

Paranaguá
max 18
min 15

max 23
min 12

Cascavel
max 21
min 7

Foz do Iguaçu
max 21
min 7

max 19
min 13

Curitiba
max 14
min 10

FASES 
DA LUA

Sol
Sábado 8/5/2021

Sol
Domingo 9/5/2021
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Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Só é per-
mitido so-
bre o A, no
português

Documento
que permi-
te a saída
do país

Tecido de
uniformes

profis-
sionais

Capítal da
república
báltica da
Letônia

Preposição
que indica
ausência

Período 
entre maio
e setem-
bro (BR)

Perda da
pigmenta-

ção da
pele

A zebra,
em relação

ao leão
(Ecol.)

Estudiosas
da relação

Deus-
Homem

Atulhar;
obstruir

(?) Piovani,
atriz

brasileira

O teor de
cafeína na

bebida 
energética

(?) drive,
memória
portátil

(Inform.)

Unidade
de medida

térmica

(?) Paz,
capital ad-
ministrativa
da Bolívia

Aceitar
(pop.)

Criatura
estudada

pelo
ufólogo

Saudação
de cultos
afro-bra-
sileiros

Luta;
combate

Produtos
para pintar
os cabelos

Bário
(símbolo)

"Rei (?)",
peça

Autores
(abrev.)

Estrutura
feminina
da flor
(Bot.)

(?) seca: parada por
falta de combustível
Não devem ser elimi-
nadas em lixo comum

A economia brasilei-
ra, até 1888 (Hist.)
Efeito de infecção
bacteriana (Med.)

Domicílio
familiar
Afunda 

(na lama)

Tecla de
micros
Ódio

intenso

Local de 
fabricação
de tijolos

Ápice
Paz, em
inglês

Coletivo 
de "alhos"

Aspecto
positivo
Bairro

carioca

A (?): 
ao acaso
Mar, em
inglês

Divisão da
tangerina
Veículo
espacial

Esticado

Piloto de
corridas,
em inglês

Estado da
Festa da

Uva (sigla)

Fonte (?): material de
pesquisa

como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo
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T L C
EM B A I X A D O R

A P O D R E C I D O
M E L A A S I LO

S A C N U C A
T R I T O O R CA

A T U M A D E
D E Z E S S E I S

V E L A I N V E S
D E D E O I O

D E P O I S N F
G A S A C I A R

N E T A N A L D O
I L I C I T O A T

O A G A S O S A

O LP
(Mús.)

Sentir
profunda
aversão 

Cilindro
para

esticar
massa

Soco 
forte no

boxe

Grupo de
jogadores
de uma
equipe

Passagem
para outro

local

A baleia
"assas-
sina"

"Pele
de (?)",
conto de

fadas

Vogais
de "vime"

São o 
oposto das

bruxas
(Lit. inf.)

Grande
confusão
ou desor-

dem

Caminho
marítimo
ou aéreo

(?) Benny,
cantor de

funk

Artigo
definido

masculino
singular

Proibido
por lei

A água
mineral 

com
bolhas

Chuva de
granizo 

Tonelada
(símbolo)

Represen-
tante diplo-
mático de
um país

Estraga-
do; dete-
riorado

Instrumen-
to de anjos
Artefato
do bilhar

Adoçante
natural

Serviço
de Atendi-
mento ao 
Consumi-
dor (sigla)

Peixe
de patês

Peça do
castiçal

(?) anos:
idade mí-
nima de

um eleitor

(?)
Santana,
humorista

Posterior-
mente
Filha

da filha

Matar 
(a fome) 
Ana Car-
batti, atriz

Abrigo 
de idosos
Cangote
(pop.)

Ao (?) de:
em vez de
(?) aqui: 
cá está

Saudação
jovial

Mulher ca-
nonizada

Base do
chocolate
Sílaba de
"xerox"

Culto
Transmis-
são de pen-
samento

4/lira. 6/acesso. 7/cruzado — ilícito. 10/embaixador.

Depois de uma quarta-
-feira bastante intensa em 
Umuarama, o deputado esta-
dual Delegado Fernando Martins 
seguiu com a agenda parlamen-
tar na região Noroeste.

Ontem (quinta-feira, 6), o 
deputado esteve participando 
de reuniões, entrevistas e encon-
tros políticos em três cidades. No 
período da manhã, Martins esteve 
na cidade de Loanda, onde partici-
pou de reuniões com o prefeito Zé 
Maria e os secretários municipais, 
Eder Aparecido Januário Pietro 
(Planejamento) e Bruno Leão 
Spessia (Indústria e Comércio).

Na reunião, o parlamentar 
atualizou o prefeito e os secretá-
rios sobre o andamento de alguns 
pedidos feitos recentemente ao 
deputado através de requeri-
mento, onde o governo municipal 
solicitava obras de pavimentação 
asfáltica, construção de barracões 
industriais e maquinário para o 
pátio da prefeitura.

Delegado Fernando cumpre agenda
no Noroeste do PR e visita o Vigia

Estrutura
Além de conhecer a estrutura, o deputado, que preside a Comissão 

de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), 
também conversou com os agentes sobre diversos assuntos.

Já no fim do dia o parlamentar encerrou a agenda de compromis-
sos em Umuarama, onde participou de um encontro virtual com 

produtores de frango dos municípios de Pérola e Iporã.
Nesta sexta-feira (7) o deputado ainda participa de mais alguns com-
promissos em Umuarama, antes de retornar para a capital do Estado.

Logo após o encontro, que 
ocorreu no gabinete do chefe do 
Executivo, o deputado concedeu 
entrevista para a Rádio Cidade e, 
em seguida, acompanhado pelo 
prefeito e vereadores participou 
de um almoço.

Já no período da tarde, o par-
lamentar seguiu para o municí-
pio de Querência do Norte. Logo 
após ser recebido pelo vereador 
Carlinho Bettin, o deputado visi-
tou a Cooperativa Campo Verde. 
Em seguida, acompanhado pelo 
secretário municipal de Segurança, 
Claudiney Nery, o parlamentar 
seguiu para a Base Vigia, que é a 

primeira base náutica do Brasil.
Inaugurada em setembro do 

ano passado nas margens do Rio 
Paraná, o local funciona como 
ponto estratégico para os agentes 
de segurança federais e dos esta-
dos do Paraná e Mato Grosso do 
Sul que fazem o patrulhamento 
por uma extensão de 50 quilôme-
tros do Rio Paraná. 

No encontro com os policiais, 
Martins, que é o primeiro parla-
mentar estadual a visitar a Base 
criada para reforçar as operações 
das forças de segurança na faixa 
de fronteira dos dois estados, con-
versou com os agentes.

NO ENCONTRO com os policiais, Martins, foi o primeiro parlamentar estadual a visitar a Base criada para reforçar as ações de 
segurança na faixa de fronteira
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Câmara aprova
sistema free-flow
nos pedágios 

O Plenário da Câmara dos 
Deputados concluiu ontem 
(quinta-feira, 6) a votação 
do Projeto de Lei 886/21, do 
Senado Federal, que autoriza 
a implantação de sistema ele-
trônico de livre passagem em 
pedágios, com identificação 
automática dos usuários.

Esse sistema,  conhe -
cido como free-flow, per-
mite que a cobrança se dê 
pelo uso proporcional da via. 
Para isso, deve ser usado sis-
tema de reconhecimento 
visual automático de placas 
(Reconhecimento Óptico de 
Caracteres – OCR) ou identifi-
cação de chips instalados na 
licença do veículo por meio 
de rádio (Identificação por 

Radiofrequência – RFID).
A medida aprovada bene-

ficia principalmente os usuá-
rios das rodovias concedidas 
que realizam deslocamentos 
curtos, como os moradores 
do município onde a praça de 
pedágio está localizada. O pro-
jeto irá à sanção presidencial.

A proposta original (PL 1023/11) 
foi apresentado pelo senador 
Esperidião Amin (PP-SC) em 2011, 
quando era deputado federal. O 
texto aprovado hoje incorpora as 
modificações feitas pelos senado-
res ao projeto. O Senado analisou 
o texto em março passado.

REGULAMENTAÇÃO
Segundo o projeto apro-

vado,  caberá ao Poder 

Executivo regulamentar o sis-
tema de livre passagem, que 
valerá para os novos contra-
tos de concessão de rodovias. 
Para os contratos de conces-
são já em curso nos quais não 
seja possível implementar o 
sistema de livre passagem, a 
regulamentação deverá prever 
a possibilidade de celebração 
de termo aditivo para viabilizar 
a concessão de benefícios tari-
fários a usuários frequentes.

O projeto modifica ainda 
a Lei 10.233/01, que dispõe 
sobre a reestruturação dos 
transportes aquaviário e ter-
restre, para prever que o sis-
tema de cobrança do pedágio 
seja proporcional ao trecho da 
via efetivamente utilizado.

 A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), por propo-
sição do deputado estadual 
Requião Filho (MDB), realiza 
audiência pública, na pró-
xima segunda-feira (10) a par-
tir das 10 horas, para discutir 
o peso da carga tributária no 
Estado, diante da fragilidade 
que se encontra a economia. 
O objetivo do encontro será 
debater o modelo ideal de 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) e 
de Substituição Tributária (ST).

O debate terá transmissão 
ao vivo pela TV Assembleia, site 
e redes sociais do Legislativo. 
Participam da discussão repre-
sentantes de diversas áreas, 
como o setor de refrigerantes e 
a indústria farmacêutica, além 
de integrantes da Secretaria da 
Fazenda do Paraná.

“Queremos discutir qual é 
o modelo ideal para o ICMS-ST, 
diante da atual situação eco-
nômica que está fragilizada, 
considerando a evasão fiscal 
e facilitando a arrecadação do 
Estado do Paraná, para garantir a 
sobrevivência dos setores produ-
tivos”, destacou Requião Filho.

Audiência pública discute
carga tributária do Paraná
 

Conforme o deputado, a 
desigualdade na tributação 
dos impostos prejudica as 
pequenas empresas locais e 
favorece grandes marcas de 
outros estados. “Existe uma 
preocupação pelo fato de que 
não existe paridade tributária 
no Paraná. Grandes empresas 

recebem grandes benefí-
cios enquanto as pequenas 
que geram emprego e renda, 
fecham suas portas e não rece-
bem nenhum incentivo. Essa 
desigualdade impede uma 
concorrência em equilíbrio de 
condições e dificulta a abertura 
de novas fábricas”, afirmou.

Deputado ressalta que a desigualdade na tributação dos impostos prejudica as peque-
nas empresas locais e favorece grandes marcas de outros estados

DIVULGAÇÃO

O ex-deputado federal e presidente nacional do 
PTB, Roberto Jefferson, anunciou nas redes sociais 
que o partido já tem candidato ao Senado Federal 

em 2022 pelo Paraná. O escolhido é o blogueiro 
bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento 
com a promoção de atos pró-ditadura. Eustáquio 

se filiou ao PTB em julho do ano passado. Na 
época, Roberto Jefferson, que foi um dos pivôs do 
mensalão e já foi condenado a sete anos de prisão 

por corrupção e lavagem de dinheiro pelo STF, 
celebrou a filiação do bolsonarista. 

Blogueiro ao Senado

Supersalário
O deputado federal paranaense Rubens Bueno, vice-
presidente nacional do Cidadania, anunciou ontem 
que vai apresentar um projeto para sustar a portaria 
do Ministério da Economia que permite ao presidente 
Jair Bolsonaro e ministros como Luiz Eduardo Ramos 
(Casa Civil) e Braga Netto (Defesa) receber salários 
acima do teto constitucional, atualmente em R$ 39,2 
mil. Segundo estimativas, a medida, em meio a morte 
de mais de 410 mil brasileiros na pandemia, vai custar 
aos cofres públicos R$ 181,32 milhões já neste 
ano. Bueno é relator do projeto que barra os 
supersalários no serviço público.

Brigas
A escolha viria em um 
momento de brigas 
internas dentro do PTB 
paranaense. O presidente 
da executiva estadual 
da legenda, Edenilso 
Rossi, teria expulsado 
a esposa de Eustáquio, 
Sandra Terena, do 
partido – justamente por 
não concordar com a 
candidatura de Eustáquio 
ao Senado. Apesar de 
indicar que teria carta 
branca no comando 
estadual, Roberto 
Jefferson teria ligado 
para Eustáquio nessa 
quarta-feira e garantido 
que ele seria o seu 
candidato no Estado.

Prisão
Eustáquio, que mantido 
em prisão domiciliar 
desde o começo do 
ano após decisão 
do ministro do STF 
Alexandre de Moraes, 
entrou com um pedido 
de liberdade junto 
ao Supremo há duas 
semanas. A defesa do 
jornalista também pediu 
a revogação da custódia 
cautelar determinada por 
questões humanitárias – 
ele foi diagnosticado com 
covid-19 no início de abril. 
Eustáquio que apresenta 
quadros de hipertensão e 
de paraplegia, contraiu 
a covid sob a custódia 
do Estado.
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 O presidente Jair Bolsonaro 
nomeou a ex-governadora 
do Paraná Cida Borghetti 
como conselheira da Itaipu 
Binacional. Cida substitui o 
ex-deputado federal Carlos 
Marum. Os atos foram publica-
dos no Diário Oficial da União 
(DOU) desta quinta-feira (6).

Ela é mulher de do deputado 
federal Ricardo Barros (PP-PR), 
líder do governo e um dos caci-
ques do Centrão. Cida é mãe da 
deputada estadual paranaense 
Maria Victória, que está licenciada.

Cida Borghetti foi uma 
das principais articuladoras 
da execução da nova ponte 
ligando o Brasil ao Paraguai 
que está sendo construída com 
recursos de Itaipu.

Em 2018, a então gover-
nadora se reuniu com o pre-
sidente Michel Temer em 
Brasília, foi a Assunção para 
tratar do tema com o presi-
dente paraguaio, Mario Abdo, 
e também se encontrou com 
as diretorias brasileiras e 

Cida Borghetti
nomeada para o
conselho da Itaipu

 A Comissão de Orçamento 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) abriu prazo para 
que os deputados estaduais 
apresentem emendas à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Os parlamentares têm 
até o dia 25 de maio para pro-
tocolarem sugestões de modi-
ficações no texto do Governo 
que estabelece as metas e 
prioridades da gestão esta-
dual e fixa receitas e despesas 
para 2022. A previsão é de que 
a LDO seja votada em plenário 
ainda no primeiro semestre. 

O  proj eto  de  Lei  de 
Diretrizes Orçamentárias do 
exercício financeiro de 2022, nº 
162/2021, foi protocolado na 
Alep no dia 15 de abril. O texto 
prevê uma receita bruta de 
R$ 65,5 bilhões e uma receita 
líquida de R$ 48,3 bilhões. “A 
abertura do prazo para emen-
das inicia o debate político da 
LDO. Neste ano de 2021, tere-
mos que elucidar e discutir 
o déficit previsto de mais de  

R$ 4 bilhões, pela primeira vez 
na história do Paraná, pro-
pondo soluções e alternativas”, 

pondera o deputado Tiago 
Amaral (PSB), relator do texto 
na Comissão de Orçamento.

paraguaias da Usina.
Em dezembro daquele ano, 

Cida Borghetti participou da 
cerimônia de assinatura do 
convênio entre os países para 
a construção da ponte, uma 
demanda histórica da região.

Com a indicação do presi-
dente da República, Cida inte-
grará o Conselho que já teve entre 
seus membros os ex-governado-
res José Richa, Orlando Pessuti e 
Ney Braga. Ney Braga, inclusive, 
foi diretor-geral da Usina.

Conselho Administrativo
O Conselho de Administração da Itaipu Binacional é composto por 

12 conselheiros, seis brasileiros e seis paraguaios. Além deles, há dois 
representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, um de cada país. 
Os 14 reúnem-se a cada dois meses ou em convocação extraordinária. As 
atribuições e competências do Conselho de Administração são descritas 
no Anexo A do Tratado de Itaipu e no Regimento Interno da binacional.

LDO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA). Ela fixa 
as metas e prioridades da administração estadual, os eventuais 

ajustes do Plano Plurianual (PPA), as metas fiscais e as projeções 
de receitas e despesas. Uma de suas funções básicas é harmonizar 
a implementação da LOA com os objetivos de médio e longo prazo 
da administração pública. A LDO também faz um diagnostico dos 
potenciais riscos fiscais e orçamentários, detalha passivos contin-
gentes e as demandas judiciais, além de trazer esclarecimentos 

sobre o cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. 

Deputados já podem apresentar emendas à LDO

DEPUTADO Tiago Amaral e Evandro Araújo, relator e presidente da Comissão de Orça-
mento da Assembleia Legislativa do Paraná 

ESPOSA de Ricardo Barros (PP), Cida foi uma das principais articuladoras da execução 
da nova ponte Brasil/Paraguai que está sendo construída com recursos de Itaipu
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Recursos
O BRDE reforçou que está 
disposto a oferecer recur-
sos, com boas taxas de 
juros, para os municípios 
solucionarem suas dívidas 
com precatórios e fundos 
de pensão. A declaração 
foi feita em reunião entre o 
presidente da AMP, Júnior 
Weiller, e o vice-presidente 
e diretor de Operações do 
BRDE, Wilson Bley Lipski. 
Houve também a proposta 
de oferecer cursos de educa-
ção financeira para os cola-
boradores das prefeituras, 
na perspectiva de aprimorar 
a capacitação dos servido-
res públicos municipais. 

Ampliação
O deputado estadual e 
presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
Ademar Traiano (PSDB), 
fez a liberação de R$ 2,8 
milhões para a ampliação da 
ARSS (Associação Regional 
de Saúde do Sudoeste). 
A Associação é sediada 
em Francisco Beltrão mas 
atende municípios de todo o 
sudoeste. “Com a ampliação 
da ARSS, ela estará mais 
capacitada a atender 27 
municípios da região, com 
novos consultórios, labora-
tórios, salas para procedi-
mentos e mobiliários amplia-
dos”, disse o prefeito de 
Santo Antônio do Sudoeste, 
Ricardo Ortiña, que é presi-
dente da Associação.

Milhares de 
empregos
Klabin, Gerdau e BRF, três 
das maiores empresas do 
País e referências em seus 
segmentos, anunciaram nos 
últimos dois dias investi-
mentos vultosos no Paraná 
para 2021 e os próximos 
anos. O aporte total das 
três chega perto de R$ 3 

Cooperação técnica
O presidente da AMP (Associação dos Municípios do 

Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller, reuniu-se 
com o diretor-presidente do Tecpar (Instituto de Tecno-

logia do Paraná), Jorge Augusto Callado Afonso. Discuti-
ram a formalização de um termo de cooperação técnica 
entre as duas organizações para ampliar a certificação 
de produtos orgânicos e a capacitação de técnicos nos 
municípios, ampliando a geração de empregos e renda, 
entre outros benefícios. O Tecpar foi a primeira organiza-
ção credenciada pelo Ministério da Agricultura para fazer 
a certificação de produtos orgânicos, que é compulsória. 

bilhões, são R$ 2,6 bilhões 
da Klabin para a instalação 
de uma máquina de papel 
cartão; R$ 292 milhões da 
BRF para modernizar seis 
plantas agroindustriais; e 
R$ 55 milhões da Gerdau 
para retomar a produção de 
aço em Araucária, na Região 
Metropolitana de Curitiba. 
Investimentos geram milha-
res de empregos.

Eleições 2022
A Câmara dos Deputados 
instalou uma comissão 
especial para discutir as 
regras das eleições de 2022. 
A reforma eleitoral tem 
como base a PEC 125/11, 
do deputado federal Carlos 
Sampaio (PSDB-SP), que 
adia a realização de eleições 
marcadas para data próxima 
a um feriado. No entanto, 
os deputados vão sugerir 
outras mudanças, entre 
elas a reserva de vagas 
para deputadas mulheres e 
o incentivo à realização de 
plebiscitos e referendos.

Reforma do SUS
Marcelo Queiroga foi à 
Fiesp ontem. Em conversa 
com empresários na Fiesp, 
Marcelo Queiroga voltou a 
falar em uma “reforma do 
SUS” - que já havia defen-
dido em meados de abril. 
Nas duas ocasiões, o minis-
tro da Saúde cita a linha 
de raciocínio da taxa de 
mortalidade dos pacientes 
brasileiros internados em 
UTIs para tratar a covid-19, 
de cada dez internados em 
UTI, sete vão a óbito. “Acho 
que é preciso repensar a 
formação dos médicos, 
analisar a possibilidade de 
mudar a assistência hospi-
talar especializada”. Para 
Queiroga, a tal “reforma” 
incluiria a saúde suple-
mentar, que atende 48 
milhões de brasileiros.
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Secretária de Saúde
afastada afirma que
apoia as investigações

A Secretária de Saúde 
de Umuarama, que foi afas-
tada do cargo a mando do 
Ministério Público que apura 
irregularidades na distribuição 
de recursos da União através 
do fundo Municipal de Saúde, 
bem como investiga a existên-
cia de casos de fura filas das 
vacinas em Umuarama, lan-
çou ontem uma nota oficial 
à imprensa. Cecília Cividini 
afirma ter sido ‘pega de sur-
presa’ com a notícia da even-
tual investigação sobre o des-
vio de verbas da Saúde e que 
está tranquila com o eventual 
resultado das investigações.

“Recebi com enorme sur-
presa, na manhã de ontem 
[quarta-feira, 5], a comunica-
ção sobre meu afastamento da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
que tem por objetivo facilitar 
a investigação realizada pela 
operação “metástase” do 
Ministério Público.

Aceito com absoluta sere-
nidade e consciência tranquila 
o meu afastamento e estou à 
disposição das autoridades 
para contribuir com a apu-
ração dos fatos naquilo que 
for do meu conhecimento e 
reafirmo apoio integral ao 
prosseguimento das inves-
tigações e punição de even-
tuais culpados”.

Ao final Cecília agradece 
as pessoas que a procura-
ram e externaram confiança 
e agradecimento pelo tra-
balho exercido por ela à 
frente da Pasta da Saúde em 
Umuarama durante quatro 
anos e quatro meses.

O afastamento de Cecília do 

Nota da 12ª RS
Em nova nota à imprensa enviada ontem (quinta, 6), a chefe 

da 12ª Regional de Saúde, Viviane Herrera esclarece que: 
“Na data dos fatos foi acionada para apresentar documentos 
pertinentes as investigações e que atuou apenas no sentido 

de auxiliar no trabalho desenvolvido pelo Ministério Público. 
Afasta também qualquer menção de envolvimento das equi-
pes da 12ª RS nos crimes investigados”. Viviane reforçou ain-

da que as informações solicitadas pelo Gaeco foram acerca de 
fluxo de entrada e saída de doses, que foram imediatamente 

repassadas aos investigadores. Lembrando também que a 
Regional apenas articula e organiza a distribuição de doses 

aos municípios. Quem faz a vacinação, promove a estratégia e 
aplica os imunizantes é sempre a Secretaria Municipal.

CECÍLIA Cividini afirma que está tranquila com as investigações e que aceitou que seu 
afastamento foi necessário para uma melhor apuração dos fatos

OBEMDITO 

Casa no Porto
Um dos investigados, que foi preso na ação desencadeada, foi 
conduzido por terem sido encontrados indícios da aquisição de 

equipamentos náuticos e da construção de uma casa de veraneio 
no Balneário de Porto Rico (143 quilômetros de Umuarama) com 
recursos desviados de entidades filantrópicas da cidade que pres-
tam serviços médico-hospitalares ao sistema municipal de saúde.

Paraná é 5º em número de vagas
abertas por pequenos negócios

As pequenas e microempre-
sas paranaenses foram respon-
sáveis pela criação de 8.328 
postos de trabalho em março, 
72,37% das 11.507 vagas aber-
tas no Estado naquele mês. 
Com o resultado, o Paraná foi 
o quinto estado brasileiro com 
a maior geração de empregos 
formais pelos pequenos negó-
cios. Os dados foram levanta-
dos pelo Sebrae, com base no 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia.

Nos primeiros três meses 

cargo de secretária foi apenas 
ações determinadas pelo MPPR 
por meio da Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos 
Jurídicos (SubJur), do núcleo 
de Umuarama do Grupo 
Especializado na Proteção 
do Patrimônio Público e no 
Combate à Improbidade 

Administrativa (Gepatria) e do 
núcleo de Cascavel do Grupo 
de Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
durante a Operação Metástase. 
Consecutivamente sete pessoas 
foram presas e 62 mandados de 
busca e apreensão foram cum-
pridos em Umuarama.

do ano, as micro e pequenas 
empresas responderam por 
65% do total de novos pos-
tos de trabalho, colocando 
o Estado na quarta posição 
no segmento. Elas abriram 
51.022 das 78.484 vagas 
criadas no Paraná entre 
janeiro e março. O número 
é quase três vezes maior na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, 
quando 17.087 novas vagas 
tinham sido criadas.

Com 78.484 novas vagas 
com carteira assinada, o 

primeiro trimestre de 2021 
foi o melhor na abertura de 
postos de trabalho no Estado 
desde 2004, início da série 
histórica do Caged. O Paraná 
ocupou a quarta posição no 
País no período. Também foi 
o melhor março na geração 
de empregos desde 2014. “O 
Paraná tem atingido recor-
des mês a mês na criação de 
empregos, mesmo com uma 
pandemia que restringiu o 
funcionamento de muitas ati-
vidades”, afirmou o governa-
dor Ratinho Jr.

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

Esplanada
POR LEANDRO MAZZINI

Twitter @colunaesplanada

coluna

Passou perto
Por um voto apenas, o STF 
se livrou de um cerco legis-
lativo à Corte. Por 33 a 32, 
a Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara 
dos Deputados barrou o PL 
4754/2016.

Entre Poderes
De autoria do deputado Sós-
tenes Cavalcanti (DEM-RJ), o 
PL daria poderes ao Con-
gresso para barrar supostas 
usurpações de Poderes do 
Supremo em liminares e 
decisões do plenário sobre 
temas que competiriam ao 
Congresso Nacional.

Ajudinha
O PL teve parecer favorável 
da relatora deputada Cris 
Tonieto. O Progressistas, de 
Ciro Nogueira - principal padri-
nho do novo ministro Nunes 
Marques -, ajudou a derrubar.

Tradição...
O ex-governador de Pernam-
buco Eduardo Campos era 
profundamente supersticioso. 
Passar debaixo de uma 
escada, nem pensar. Indicar 
um candidato ao Governo que 
não passasse pela secretaria 
da Fazenda estava fora dos 
seus planos. Miguel Arraes 
foi secretário de Cid Sam-
paio; Eduardo Campos, 
de Arraes; Paulo Câmara, 
de Eduardo.
 

...no forno
E agora a família Campos 
manterá a tradição. Surgiu 
um novo nome para dispu-
tar em 2022 o Governo do 
Estado: o atual secretário 
de Fazenda, Décio 
Padilha da Cruz.

Sina
Se a superstição for man-
tida, o ex-prefeito do Recife 
Geraldo Julio (PSB) está fora 
do páreo para 2022. Décio 
é funcionário de carreira da 
Fazenda e já está sendo 
preparado pelos marqueteiros 
de Renata Campos, viúva de 
Eduardo. Ele foi comunicado 
pessoalmente do projeto 

Cerco oficial
A investigação pedida pelo ministro do STF Alexandre de 

Moraes ao Tribunal Superior Eleitoral sobre as verbas partidá-
rias e do fundo eleitoral ao PTB, caso tenha capivaras nesse 

matagal político, pode levar até à cassação do registro do 
partido e tirar a legenda da disputa de 2022. Como publica-
mos ontem, o pedido de investigação do ministro surge após 
seguidos ataques de Roberto Jefferson, presidente do PTB, 

aos ministros do Supremo, em entrevistas à mídia e nas 
redes sociais do político.

eleitoral. Gostou da ideia e já 
comunicou à sua família.
 

Chineses
Os chineses levam os negó-
cios muito a sério. E não 
gostam de ser provocados 
gratuitamente. Ao insinuar 
que a China criou o coronaví-
rus, o presidente Bolsonaro 
deu um tiro no pé - do Brasil. 
A China é a maior expor-
tadora de insumos para a 
fabricação da coronavac. 

Nem venham
Por mais que o governo 
federal tenha dinheiro para 
comprar vacina e insumos, 
se o Politburo quiser, barra 
novo envio para a produção 
da ButanVac, por exemplo. 
O mercado todo sabe como 
é um negócio com a 
China, menos o 
presidente do Brasil. 

Bom combate
Morreu na Guatemala, na 
terça-feira, o blogueiro evan-
gélico e pró-vida brasileiro 
Júlio Severo. Polêmico e 
combativo, Severo foi vítima 
de infarto, de acordo com 
informações de parentes. 
Ele morava com a esposa 
e seis filhos. Era adepto 
do homeschooling.

Justiça
A Justiça Federal do DF deter-
minou que a Polícia Federal 
arquive o inquérito aberto, 
a pedido da Funai, contra a 
líder indígena Sônia Guaja-
jara, por denúncias contra o 
presidente Jair Bolsonaro. Ela 
já fora intimada a esclarecer 
supostas difamações com 
foco na websérie “Maracá”.

MERCADO

Detalhe$
O clube Cruzeiro, de Belo 
Horizonte, vendeu sua sede 
administrativa por R$ 30 
milhões para o Ministério 
Público. A sede do antigo 
Hotel Othon, no Centro e 
muito maior, saiu por R$ 30 
milhões num leilão. Alô, MP? 
Será que o MP pode passar 
uma lupa no MP?
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Novos 4 óbitos por 
covid registrados e 
148 casos positivos

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama registrou 
mais quatro mortes atribuídas 
a complicações da covid-19 na 
cidade, entre a última terça e 
quinta-feira (6). Tratam-se de duas 
mulheres de 72 e 87 anos que 
estavam internadas no Hospital 
Cemil e no Pronto Atendimento 
24h (respectivamente) e de dois 
homens com idades de 55 e 59 
anos que também não resis-
tiram à doença. Estes últi-
mos estavam sendo assistidos 
no Pronto Atendimento e no 
Hospital Uopeccan.

A triste estatística da pan-
demia agora soma 164 vítimas 
na Capital da Amizade, que até 
ontem (quinta-feira, 6) havia 
registrado mais 148 casos (73 
mulheres, 70 homens e cinco 
crianças) positivos de coronaví-
rus, totalizando 10.415 pessoas 
que foram diagnosticadas posi-
tivamente para a doença desde 
março do ano passado, quando 
começou a pandemia na cidade.

Umuarama tem hoje 650 
positivados em isolamento 
domiciliar e 40 hospitalizados 
(16 em unidades de terapia 

intensiva e 24 em enfermarias), 
além de 471 pessoas com sus-
peita de infecção pelo corona-
vírus aguardando exames ou o 
fim do período de isolamento.

As notificações de síndro-
mes gripais somam 26.233, das 
quais 15.347 foram descartadas. 
Dentre os casos positivos, 9.576 
pessoas já estão recuperadas.

Nas Alas Covid dos hospi-
tais locais, a ocupação estava 
em 97% nas UTIs (havia apenas 
um leito vago) e quase 83% nas 
enfermarias (53 leitos ocupados 
do total de 64 contratados).
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Semana do MEI
Entre os dias 10 (segunda) e 14 
(quinta), o Sebrae desenvolverá 
a Semana do MEI, com edição 
online pelo segundo ano 
consecutivo, em função da 
pandemia. Serão diversas 
capacitações com temas sobre 
vendas, ideias que inspiram 
e orientações especiais para 
os microempreendedores 
individuais e potenciais 
empresários. A programação é 
uma excelente oportunidade 
para o aprimoramento.  
Confira o roteiro acessando 
https://bit.ly/3eYKyRh

Reação no 
quadrimestre
A intermediação de mão 
de obra pela Agência do 
Trabalhador de Umuarama 
teve crescimento na colocação 
de trabalhadores nos quatro 
primeiros meses do ano, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. O 
quadrimestre  atingiu 622 
trabalhadores empregados, 
indicando a reação do 
mercado de trabalho aos 
efeitos da pandemia. Apesar 
de todas as restrições, 
paralisação temporária de 
vários setores e instabilidades, 
as empresas estão 
contratando mais em 2021.

Reformulação
Desde terça (4) a Junta 
Comercial do Paraná (Jucepar) 
está com site reformulado 
para permitir agilidade e 
navegação mais intuitiva 
para seus usuários. Houve 
também a integração ao portal 
Paraná Inteligência Artificial, 
oferecendo um sistema de 
busca por assunto diretamente 
na barra de pesquisa. A 
Jucepar também lançou sua 
nova logomarca. A meta, 
segundo o governo do Estado, 
é desburocratizar e possibilitar 
transparência e rapidez dos 
processos de forma 100% 
digital. Confira o novo site - 
https://bit.ly/3eYKyRh

Feito no Paraná
Em visita ao presidente 
Orlando Luiz Santos, a gerente 
executiva do Sesc, Thaís 
Mariane, e o gerente do Senac, 
Marcos Vinícius, salientaram 
a importância da parceria 
com a Aciu na divulgação do 

Agenda especial
Umuarama e o restante da Amerios dispõem de um horário 

especial de atendimento às vésperas do Dia das Mães. As lojas 
afiliadas prepararam uma infinidade de promoções, com condições 

facilitadas. Então anote na agenda: nesta sexta (7), estabelecimentos 
comerciais atenderão das 9 às 20h e, no tradicional Sabadão (8), das 

9h às 17h. Tempo hábil e segurança para você aproveitar. 

programa Feito no Paraná, do 
governo estadual. O objetivo 
é estimular o consumo da 
produção estadual. Indústrias 
e estabelecimentos comerciais 
que aderirem receberão um kit 
de identificação.

Integração regional
A Aciu desenvolve um 
trabalho diferenciado na área 
de abrangência da Cacier ( 
Coordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresariais 
da Entre Rios), prospectando 
e filiando empresas. Uma 
super referência é o trabalho 
desenvolvido em Maria 
Helena, onde estamos prestes 
a sacramentar dezenas de 
adesões. A equipe Aciu foi 
muito bem recebida pelo 
prefeito Marlon Rancer (PSD) 
e pelo secretário de Indústria e 
Comércio, Leandro Monteiro.

Esclarecimento
A Ingalimp, empresa 
especializada em produtos, 
máquinas e equipamentos 
para limpeza, emitiu nota 
após imagens da fachada 
serem veiculadas em matérias 
televisivas sobre a operação 
do Gaeco que apurou supostos 
desvios de recursos repassados 
para a saúde do município, 
na manhã desta quarta-feira 
(5). Segundo a direção, a ação 
ocorreu ao lado da sede, o 
que gerou certa deturpação 
de contexto por parte da 
audiência.

Teor da nota
“Em relação às operações 
do Gaeco em Umuarama, 
informamos que não tem 
qualquer relação com nossa 
empresa. A ação ocorreu ao 
lado, por isso a impressão 
equivocada. Agradecemos 
a preocupação de nossos 
clientes e informamos 
que estamos abertos e 
atendendo normalmente”, 
diz o comunicado. A Ingalimp 
ressalta, ainda, que conta com 
dezesseis anos de atuação 
ininterrupta na Capital da 
Amizade.  

“A vida sem luta é um mar 
morto no centro do organismo 
universal” - Machado de Assis

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

COE Municipal alerta 
para aumento de casos e 
internamentos de covid

Sob a condução da dire-
tora da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa), 
Maristela de Azevedo Ribeiro, 
o Centro de Operações de 
Enfrentamento à covid-19 
(COE) Municipal teve sua reu-
nião semanal ordinária na 
tarde de ontem (quinta-feira, 
6), no Anfiteatro da Prefeitura, 
com a participação da repre-
sentante da Universidade 
Paranaense (Unipar), diretora 
Fernanda Garcia, do promotor 
de Justiça Marcos Antonio de 
Souza e do secretário munici-
pal de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira, além dos membros 
que integram o colegiado.

A reunião serviu para atua-
lizar os dados da pandemia 
na cidade, que voltou a regis-
trar aumento de casos a par-
tir desta semana e também 
nas internações em unidades 
de terapia intensiva e no hos-
pital de campanha montado 
no Pronto Atendimento 24h 
Dr. Cândido Garcia. “Tivemos 
uma redução de casos e inter-
namentos após o lockdown, 
mas a calmaria durou pou-
cos dias. A enfermaria do PA 
24h chegou a ficar vazia, mas 
nesta quinta já contava com 10 
pessoas internadas, algumas 
inclusive intubadas”, informou 
a coordenadora do PA, Bruna 
Pinheiro Pereira.

ALTERNATIVA
O Pronto Atendimento 

está estruturado com equipe, 

Falta de consciência
O promotor de Justiça 

Marcos Antonio de 
Souza ressaltou que 
ainda é evidente a 

falta de consciência 
de parte da população 

para a gravidade da 
pandemia no sistema 
de saúde, a falsa sen-
sação de “segurança” 
de muitos jovens e o 

cansaço da população, 
que está há mais de 13 
meses tomando medidas preventivas. Mesmo assim, segundo ele, 
não se pode desanimar. “Se a população não tomar os cuidados, o 

poder público tem de ser mais rígido nas medidas”, disse, relatando 
a dificuldade de fiscalizar grandes aglomerações. “Precisamos de 

mais efetivo policial e de operações constantes”, completou. Estas 
e outras sugestões lançadas na reunião foram incluídas em ata 
e terão as discussões aprofundadas, para embasar o direciona-
mento das estratégias de combate à pandemia do município, 

levando em conta também as resoluções do governo do Estado. 
“O frio favorece o contágio do vírus, por isso precisamos unir 

forças e seguir com o enfrentamento, ampliando as ações dentro 
do que for possível”, completou Maristela.

respiradores e demais equi-
pamentos para assistir aos 
doentes com quadro grave de 
Covid, até a liberação de leitos 
hospitalares – que continuam 
com alta taxa de ocupação. Na 
última atualização da Central 
de Regulação de Leitos da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), das 38 UTIs Covid de 
Umuarama havia apenas uma 
vaga, enquanto nas enferma-
rias dos 64 leitos contratados, 
53 estavam ocupados.

AÇÃO OSTENSIVA
Na reunião foi sugerida 

FOTOS: TIAGO BOEING/ASSESSORIA-PMU

ENCONTRO serviu para atualizar os dados da pandemia que voltou a registrar aumento de casos e de internações

uma atuação mais ostensiva 
das forças de segurança em 
apoio à fiscalização sobre 
as aglomerações de jovens 
registradas nos finais de 
tarde, principalmente às 
quintas e sextas-feiras. Diante 
da suposta “maior resistên-
cia” ao vírus, eles nem sem-
pre procuram assistência 
médica quando sentem os 
sintomas iniciais da infecção. 
Da mesma forma, foi sugerida 
uma atenção especial tam-
bém com os esportes ama-
dores, autorizados no último 
decreto do município.
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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 Coordenadoria de Pesquisa 
e Extensão (Copex) e a Diretoria 
Executiva de Gestão do Ensino 
Superior (DEGES) da Universidade 
Paranaense - Unipar, com base 
no Regulamento do Programa 
Institucional de Mobilidade 
Internacional Acadêmica 
(PRIMIA), abriu inscrições 
para o Processo Seletivo para 
participação no Primia, no 
Instituto Politécnico do Cávado e 
do Ave (IPCA), em Portugal. 

Podem se inscrever acadêmicos 
dos cursos de graduação em 
Direito, Engenharia e Arquitetura. 
O convênio de cooperação 
acadêmica e científica, firmado 
pela Unipar em 2017, é uma 
excelente oportunidade para 
enriquecer o currículo dos alunos 
no desenvolvimento de projetos 
científicos.

As inscrições podem ser feitas 
até o dia 14 de maio de 2021 e os 
alunos precisam estar aptos aos 
requisitos específicos do edital, 
bem como enviar uma lista de 
documentos à Copex.

São três vagas disponíveis 
mediante seleção dos 

interessados e condicionadas 
ao exame de admissão pela 
Instituição anfitriã.

Os documentos estão 
disponíveis no site da Unipar, nos 
links:  

Regulamento: http://presencial.
unipar.br/files/arquivos/edital/

Edital de Abertura: https://drive.
google.com/file/d/1Jz_

Dúvidas, informações e outros 
detalhes a respeito do processo 
seletivo, entrar em contato com 
a Copex, no email copex-ic@
unipar.br

Devido ao momento de 
pandemia, a Copex informa 
ainda, que o projeto depende das 
autoridades sanitárias permitirem 
o intercâmbio na época prevista. 

O intercâmbio é para o Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave, em Portugal

Copex abre as inscrições para o Programa 
de Mobilidade Acadêmica Internacional 
(PRIMIA)

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, em Portugal

Briga entre dois homens por uma
mulher quase terminou em morte

Dois homens entraram 
em luta corporal no início 
da madrugada de ontem em 
Tuneiras do Oeste (51 quilôme-
tros de Umuarama) por causa 
de uma mulher de 23 anos. Um 
deles é ex namorado da jovem e 
estava no mesmo bar em que ela 
estava, acompanhada de outro.

Após todos saírem do esta-
belecimento, o ex namorado, 
de 24 anos, partiu para cima 
do atual, de 34 anos. Este por 
sua vez, estava armado com 
uma pistola de calibre 380 e 
sacou a arma, vindo a dis-
parar contra o rapaz, que foi 
alvejado em uma das mãos.

Depois da briga e do dis-
paro, a Polícia Militar foi acio-
nada e conduziu os três envol-
vidos à Delegacia de Polícia 
de Umuarama, onde o rapaz 
alvejado com um tiro na mão 
foi denunciado por agressão 
– pois teria quebrado o braço 
do atual namorado da garota 
–, este por sua vez, responderá 

por porte ilegal de arma, dis-
paro de arma de fogo e lesão 
corporal. A garota assistiu 
aos dois envolvidos presta-
rem depoimento na delega-
cia e depois foi liberada após 

Bengalada
Durante a peleja, o jovem 
que é ex namorado da garo-
ta envolvida, estava acom-
panhado de um amigo que 
usava uma bengala para se 
locomover, pois apresenta-
va um grave ferimento na 
tíbia, inclusive com o uso 
de pinos de metal. Foi com 
a bengala do colega, que o 
jovem acusado de agres-
são ‘partiu pra cima’ do 
atual namorado da garota. 
O amigo, por sua vez, foi 
alvejado de raspão por um 
tiro em uma das pernas 
e mesmo com o ferimen-
to ainda em cicatrização, 
conseguiu correr e pular 
alguns muros para não ser 
alvejado novamente.

Fila Única aberto para inclusão
e atualização de novos cadastros

 A Prefeitura de Umuarama 
tornou público, por meio do 
edital nº 43/2021 – disponí-
vel no site do município, no 
bloco “Fila Única” na página 
da Secretaria Municipal de 
Educação, a oferta de cerca 
de 250 vagas remanescen-
tes nas unidades educacio-
nais que contam com turmas 
de Educação Infantil (0 a 3 
anos), com seleção através do 
Sistema Fila Única.

Conforme o decreto, diante 
da publicação das vagas 

disponíveis e conforme inte-
resse dos pais ou responsáveis 
legais, haverá a possibilidade 
de atualização cadastral a fim 
de os responsáveis seleciona-
rem novas opções de unidades 
escolares. Para isso, o Sistema 
Fila Única estará aberto de 5 a 
16 de maio para novos cadas-
tros ou atualização cadastral. 
O endereço eletrônico é filau-
nica.umuarama.pr.gov.br.

O decreto – também publi-
cado no diário oficial do muni-
cípio – reitera que, conforme 

o regulamento do Programa 
Fila Única, o atendimento da 
criança inscrita no programa 
observará a disponibilidade 
das vagas por turma e a ordem 
de classificação, segundo os 
critérios estabelecidos na 
Lei 4.271/2018, alterada pela 
Lei 4390/2019. São 249 vagas 
remanescentes em 22 centros 
municipais de educação infan-
til (CMEIs), em turmas de ber-
çário, maternal I e II e jardim, 
em turnos integral, matutino 
ou vespertino.

prestar esclarecimentos.
A pistola Taurus de cali-

bre 380, com um carregador 
sobressalente e 12 munições 
intactas, foi recolhida e está 
apreendida.

Arma apreendida foi 
utilizada por homem 
que foi agredido 
com golpes de 
bengala

ALEX MIRANDA

Um jovem de apenas 18 anos de idade, 
foi detido por investigadores que fazem 
parte do Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) da 7ª Subdivisão Policial (SDP) 
de Umuarama no início da tarde de ontem. 
O rapaz foi flagrado traficando drogas 
no Conjunto Habitacional Sonho Meu. 
Durante a abordagem os investigadores 
verificaram que o suspeito carregava 20 
porções de cocaína e 2 pedras de crack. 
conhecido no meio policial por ter sido 
descoberto em outras ocasiões cometendo 
o mesmo crime, o rapaz é confessou estar 
comercializando entorpecentes, na rua Raul 
Pompéia e foi conduzido à Delegacia, onde 
foi autuado em flagrante.

DIVULGAÇÃO
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COBALT 1.8 LTZ 16/17 PRETO COMPLETO R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LT 12/13 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 54.900,00

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

PUNTO 1.4 ATTRACTIVE ITALIA 12/13 BRANCO COMPLETO R$ 34.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

VENDE-SE
 Terreno de 127m² loca-
lizado no Jardim Viena, 
pronto para construir.

  Preço ocasião 
R$ 25.000,00.

Contato (44) 9 9976-0252 

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates Estúdio

Vaga TD nº  056/2021  para Umuarama

Pré-requisitos: Superior completo Bacharelado 
em Educação Física; Formação especifica em 
Pilates Estúdio com carga horária mínima 120h 

teórico-práticas e 30h de estagio supervisionado; 
Registro ativo no CREF/PR e experiência 

profissional comprovada em Estúdio Pilates.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até  17/05/2021

Primeira etapa do circuito de xadrez
online reúne mais de 70 enxadristas

A  p r i m e i ra  e ta p a  d o 
Circuito Capital da Amizade 
de Xadrez Online, promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel) em 
conjunto com o Clube Virtual 
Xadrez Umuarama, na última 
terça-feira (4), reuniu 72 par-
ticipantes de forma online. 
As competições iniciaram às 
20h, pelo sistema suíço, com 
sete rodadas e cinco minutos 
nocaute para cada jogador.

Os participantes mais bem 
colocados agora fazem parte 
de um ranking que e cada etapa 
premiará os vencedores com 
medalhas. Ao final do ano os 
campeões receberão troféus. A 
próxima etapa já tem data mar-
cada: 25/05 (terça-feira), tam-
bém a partir das 20h. A compe-
tição contou com a organização 
do coordenador do Clube Virtual 
Xadrez, Guilherme Serafim, e de 
Matheus Casola, ambos ex-atle-
tas de xadrez de Umuarama.

O secretário de Esporte e 
Lazer, Jeferson Ferreira, para-
benizou os vencedores e desta-
cou o sucesso da competição. 

“Foi muito positiva essa pri-
meira experiência e a tendên-
cia é que as próximas etapas 
reúnam ainda mais enxadris-
tas. Agradecemos a presença 
de mais de 70 competidores e 
parabenizo os que se destaca-
ram. Espero que o ranking ajude 
a estimular esse esporte, que é 
importante para o desenvolvi-
mento do intelecto e do racio-
cínio”, comentou.

A primeira etapa do Circuito 
Capital da Amizade de Xadrez 
Online teve como campeão 
absoluto o umuaramense 
Anselmo de Athayde Costa e 
Silva (@anselmocs), que hoje 
vive em Belém do Pará. Em 
segundo lugar ficou Rhaniery 
Alves de Sousa Lopes (@

DrEstranhoo), de Araguaína-TO, 
e em terceiro Eduardo Pranti 
Frederico (@DudsEF), umuara-
mense que mora em Marília-SP.

A melhor enxadrista do sexo 
feminino foi Maíra Rita Antonelli 
(@ma_antonelliv), de Ivaiporã/ 
Manoel Ribas-PR, e o melhor 
sub-18 foi Gustavo Felipe Lorenzi 
Scarton, de Campo Verde-MT/ 
Marechal Cândido Rondon-PR. 
“Além da competitividade e 
do raciocínio rápido, o xadrez 
melhora nossas capacidades 
cognitivas. Por isso, vamos 
praticar mais esse esporte e 
disputar as etapas do Circuito 
Capital da Amizade”, comple-
tou o secretário Jefinho.

A nova fase do ex-jogador Ronal-
do Fenômeno como presidente do 
time espanhol Real Valladolid vai 
virar uma série documental de seis 
episódios, que será lançada no dia 
20 pela plataforma de streaming 
DAZN. O anúncio foi feito pelos 
perfis de Ronaldo e da equipe 
espanhola, que publicaram nas re-
des sociais um trailer da produção, 
batizada de El Presidente. Além 
do atleta, a obra contará com 
participações de outros ex-colegas 
do jogador e técnicos, como 
Pep Guardiola, Roberto Carlos 
e Javier Zanetti, e aprofundará o 
relacionamento do campeão do 
mundo de 2002 com jogadores, 
dirigentes e funcionários do clube.
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Palavras cruzadas

Aproveite o estímulo para agilizar as tarefas, afinal, 
é sexta-feira e, quanto mais cedo terminar as tare-
fas, melhor. Encontros continuam contraindicados, 
mas a tecnologia está aí para aproximar quem está 
longe: faça contato! Boa sintonia na vida a dois, 
ideal para dialogar e falar do futuro.

Mudanças e imprevistos no trabalho devem 
agitar a sua vida no período da manhã.  Quem 
planeja uma viagem receberá bons estímulos 
da Lua, desde que respeite as regras do distan-
ciamento. Para quem já tem seu amor, o céu 
promete boa sintonia e boas conversas. 

Vênus ajudará você a descobrir afinidades com 
os outros e facilitará muito a troca de experiên-
cias entre os colegas. Ao mesmo tempo, Plutão 
torna as relações mais intensas: cuidado com 
discussões. Não pense duas vezes para investir 
no romance. 

Com Vênus no paraíso astral, você vai esbanjar 
carisma, vai encantar facilmente as pessoas e pode 
conseguir tudo que quiser com palavras e atitudes 
gentis. Se você trabalha fora, repeite o distanciamento 
e aposte nas chamadas de vídeo sempre que puder.  
Se depender de charme, você vai conquistar facil-
mente quem deseja.

Nas primeiras horas da manhã, a Lua em sextil com 
Vênus e Plutão enviará boas energias para as sua 
finanças. Você pode conseguir uma grana com 
parentes ou com um serviço feito em casa e usar 
o dinheiro para quitar uma dívida que há tempos 
preocupa você.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os cole-
gas será uma boa opção para você no início 
do dia. O desejo de encontrar e conversar com 
amigos será enorme, mas não fure o isolamento 
social: faça contato só por telefone ou compu-
tador. Bom dia para relembrar bons momentos 
e trocar juras de amor.

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 no dia 7 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Sagitário. 
Apesar de serem tímidos e introvertidos, na infância e na adolescência, com o tempo vão 
conquistando sua autonomia e a sua confiança em si, o que os levará à independência. 
Gostam muito de artes, música e literatura. Seu número principal, do dia do nascimento é 
o 9. O que causa muita instabilidade emocional. O 9, de Marte, que infunde agressividade, 
coragem e determinação, impaciência e obstinação.

Horóscopo nascido em 7 de maio 

Sempre que puder, prefira trabalhar de casa e fazer 
contatos por telefone. Mas se tiver que trabalhar fora, 
siga à risca a regra do distanciamento e do uso cons-
tante de máscara. Lua, Vênus e Mercúrio enviam boas 
vibrações para sua vida sentimental.

A troca de ideias será proveitosa para todos e, 
juntos, será bem mais prazeroso alcançar as 
metas e encerrar a semana com todos os com-
promissos cumpridos. O romance recebe boas 
vibrações e a união deve ficar ainda mais forte 
agora. Planejem o futuro juntos.

Trabalhar em equipe e trocar conhecimentos com 
colegas mais experientes pode ser muito positivo 
para você. Quem está livre pode sentir o coração 
acelerar por uma pessoa misteriosa ou comprome-
tida. Procure conversar e conhecer melhor o alvo 
antes de se envolver.

Se você tem contas para acertar, é provável que 
queira cuidar disso logo cedo para se livrar da preo-
cupação. A ordem é ficar em casa, faça contato com 
amigos, parentes e paqueras para colocar o papo 
em dia. Na união, vai estimular o diálogo e valorizar 
a segurança da relação.

Some forças com os colegas e trabalhe em equipe 
para dar conta das tarefas. Há chance de romance 
com alguém do trabalho, alguém de outra cidade ou 
até de outro país. Para quem já encontrou seu amor, 
o céu fortalece a união e aumenta a cumplicidade 
com seu bem.

Você pode faturar uma boa grana trabalhando em 
casa, ao negociar um bem de família ou ao apro-
veitar a experiência de um antigo emprego para 
abrir um negócio ou aperfeiçoar seu trabalho. O 
fato é que Plutão estimula as finanças e você tem 
mais é que aproveitar qualquer oportunidade de 
aumentar seus ganhos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Só é per-
mitido so-
bre o A, no
português

Documento
que permi-
te a saída
do país

Tecido de
uniformes

profis-
sionais

Capítal da
república
báltica da
Letônia

Preposição
que indica
ausência

Período 
entre maio
e setem-
bro (BR)

Perda da
pigmenta-

ção da
pele

A zebra,
em relação

ao leão
(Ecol.)

Estudiosas
da relação

Deus-
Homem

Atulhar;
obstruir

(?) Piovani,
atriz

brasileira

O teor de
cafeína na

bebida 
energética

(?) drive,
memória
portátil

(Inform.)

Unidade
de medida

térmica

(?) Paz,
capital ad-
ministrativa
da Bolívia

Aceitar
(pop.)

Criatura
estudada

pelo
ufólogo

Saudação
de cultos
afro-bra-
sileiros

Luta;
combate

Produtos
para pintar
os cabelos

Bário
(símbolo)

"Rei (?)",
peça

Autores
(abrev.)

Estrutura
feminina
da flor
(Bot.)

(?) seca: parada por
falta de combustível
Não devem ser elimi-
nadas em lixo comum

A economia brasilei-
ra, até 1888 (Hist.)
Efeito de infecção
bacteriana (Med.)

Domicílio
familiar
Afunda 

(na lama)

Tecla de
micros
Ódio

intenso

Local de 
fabricação
de tijolos

Ápice
Paz, em
inglês

Coletivo 
de "alhos"

Aspecto
positivo
Bairro

carioca

A (?): 
ao acaso
Mar, em
inglês

Divisão da
tangerina
Veículo
espacial

Esticado

Piloto de
corridas,
em inglês

Estado da
Festa da

Uva (sigla)

Fonte (?): material de
pesquisa

como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo
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T L C
EM B A I X A D O R

A P O D R E C I D O
M E L A A S I LO

S A C N U C A
T R I T O O R CA

A T U M A D E
D E Z E S S E I S

V E L A I N V E S
D E D E O I O

D E P O I S N F
G A S A C I A R

N E T A N A L D O
I L I C I T O A T

O A G A S O S A

O LP
(Mús.)

Sentir
profunda
aversão 

Cilindro
para

esticar
massa

Soco 
forte no

boxe

Grupo de
jogadores
de uma
equipe

Passagem
para outro

local

A baleia
"assas-
sina"

"Pele
de (?)",
conto de

fadas

Vogais
de "vime"

São o 
oposto das

bruxas
(Lit. inf.)

Grande
confusão
ou desor-

dem

Caminho
marítimo
ou aéreo

(?) Benny,
cantor de

funk

Artigo
definido

masculino
singular

Proibido
por lei

A água
mineral 

com
bolhas

Chuva de
granizo 

Tonelada
(símbolo)

Represen-
tante diplo-
mático de
um país

Estraga-
do; dete-
riorado

Instrumen-
to de anjos
Artefato
do bilhar

Adoçante
natural

Serviço
de Atendi-
mento ao 
Consumi-
dor (sigla)

Peixe
de patês

Peça do
castiçal

(?) anos:
idade mí-
nima de

um eleitor

(?)
Santana,
humorista

Posterior-
mente
Filha

da filha

Matar 
(a fome) 
Ana Car-
batti, atriz

Abrigo 
de idosos
Cangote
(pop.)

Ao (?) de:
em vez de
(?) aqui: 
cá está

Saudação
jovial

Mulher ca-
nonizada

Base do
chocolate
Sílaba de
"xerox"

Culto
Transmis-
são de pen-
samento

4/lira. 6/acesso. 7/cruzado — ilícito. 10/embaixador.

 Quando estamos em depressão, tris-
tes, em ambientes de conflitos ou somos 
dos signos de Virgem, Capricórnio e Libra, 
somos alvos, com mais facilidade, de 
espíritos que não evoluíram, sugadores, 
ou os chamados encostos. 

Eles se fixam nos batentes das por-
tas, nas costas (altura do pescoço) e nos 
locais gelados como os banheiros.

Para “limpar” o ambiente, use o 
azul do anil. Para cada balde de água 
coloque uma colher (sopa) de anil em 
pó. Pegue um pano e molhe no líquido. 

Salmo 66, anil e umbigo fechado: como afastar 
da sua vida espíritos que não evoluíram

Torça e passe nos azulejos, no chão e 
nos batentes das portas nas segundas, 
quartas e sextas-feiras.

Outra saída é fechar seu umbigo 
(plexo solar) com um esparadrapo 
por 72 horas. Depois tire e volte a apli-
car por 30 dias, fechando de manhã e 
abrindo para dormir.

Além disso, não deixe de orar o 
Salmo 66 em voz alta por 30 dias 
seguidos.

Fonte : Alto astral
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Se você remover pedra por 

pedra até mesmo uma mon-
tanha será demolida.

(Provérbio hindu)

DETALHES: A Chevrolet S10 2022 é atualmente uma das picapes médias mais vendidas no mercado brasileiro. 
Presente em nosso país há mais de 20 anos, o modelo se destaca pela sua robustez e, nesta nova geração, pela 
boa dose de tecnologia e também pelos motores robustos e potentes. Veja mais na reportagem especial. 

CEREJA
A coluna destaca parabéns 
aos  leitores do Jornal Tri-
buna Hoje News que come-
moram aniversário. Nesta 

sexta (7) vivas para Simone 
Zaniolo Schulz, Keila Adriana 
da Silva Canalli e Stevão Ale-
xandre Accadrolli.  No sábado 

(8) vivas para Selena Re-
zende, Ramira Aguilar, Cátia 

Faquinete, Benedita de Souza 
Alija Ramos e Lessandra 

Zepollato. No domingo  (9) 
vivas para Karina Munhoz, 

Geralda Zanco,  Lilian Furla-
netto, Lucille Pina, Jaqueline 
Kellyn Dias de Almeida . Na 
segunda (10) parabéns para 
Adalberto Carlos Giovanini 

Filho, Ana Flávia Silva Vala-
dão Zanin e Averaldo Fran-
cisco Pinheiro de Souza. Da 

coluna: felicidades!

A NOVA CHEVROLET S10!

“Ela é a força do agronegócio -, e alavanca a procura por picapes 
como a  nova S10 que é o modelo mais tecnológico do mercado e 

único a oferecer Wi-Fi nativo”

A chegada da linha 2022 vem com a  retomada da produção em 
ritmo acelerado. O intuito é poder atender a forte demanda pela 

picape, que tem uma longa relação com o agronegócio, o setor que 
mais prospera no país. A Chevrolet já  produziu mais de 1 milhão de 

picapes em 25 anos e  conhece muito bem o trabalho no 
campo. As linha 2022 da picape da Chevrolet, que foi re-
centemente atualizada em design, mecânica, segurança 
e conectividade, com destaque para a identidade visual 
exclusiva da versão topo de linha High Country, nova 
turbina e calibração do motor diesel, estrutura refor-

çada de cabine com seis airbags de série, além de opção 
de sistema de frenagem autônoma de emergência, Wi-Fi 

nativo e projeção sem fio para Android Auto e Apple 
Car Play. O destaque  da linha 2022 fica por conta das 

rodas com novo design para a versão LTZ, a mais vendi-
da da gama.

Vá conhecer e fazer um ‘test drive’ na Uvel.

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

E MAIS ..
 “Existe uma forte demanda pela 

Nova Chevrolet S10, principalmente 
pelas versões mais equipadas, que 
hoje superam mais da metade das 
vendas. Isso mostra que, além de 

confiabilidade, robustez e potência, o 
consumidor de picapes está buscando o 
mais alto nível de segurança e conecti-
vidade”, explica Rodrigo Fioco, diretor 

de Marketing de produto da GM.

 * * *

A S10 está disponível em três opções 
de carroceria (cabine dupla, cabine 
simples e chassis cab), cinco níveis 
de acabamento (LS, Advantage, LT, 
LTZ e High Country), duas opções 

de motorização (2.5 Flex e 2.8 Turbo 
Diesel), assim como duas opções de 
transmissão (MT6 e AT6) e tração 

(4x2 e 4x4). São seis opções de pin-
tura externa: Branco Summit, Prata 

Switchblade, Preto Ouro Negro, Ver-
melho Edible Berries, Cinza Topázio 

e Azul Eclipse.

 DIVULGAÇÃO
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