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Programa Paraná Trifásico avança
em Umuarama e no noroeste

INVESTIMENTO TOTAL É PREVISTO EM R$ 2,1 BILHÕES

A construção de redes trifásicas para atendimento às áreas rurais vai diminuir os desligamentos e trazer mais segurança 
ao agronegócio de Umuarama e dos municípios do noroeste. São instalados 162 quilômetros de novas redes em Altônia, 
Cruzeiro do Oeste, Iporã, Maria Helena, Tapira, Umuarama e Xambrê. Outros 162 quilômetros já foram concluídos nestes 
municípios, aproximando a rede trifásica dos consumidores finais. l 6

Expansão

Plusval busca
parcerias para

ampliar produção
em Umuarama

l 8

Maio Amarelo
A campanha nacional de segurança no trânsito Maio 

Amarelo teve uma ação especial com foco nos ciclistas, 
mas motoristas de outros veículos também receberam 

materiais de orientação. Um panfleto com dicas que 
podem salvar vidas, destacando os cuidados para 

pedestres e ciclistas, e kits de materiais também foram 
distribuídos.  l 9

Exonerados
servidores
citados na
Metástase

l 4

Cinco crianças
estão entre os 88 
novos infectados

com covid-19
l 5

Dois inquéritos
investigam

abuso sexual
e linchamento

l 7
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BMW furtado no 
interior de São 
Paulo no início de 
maio circulava pelo 
Parque Industrial em 
Umuarama quando foi 
avistado e apreendido 
pela Polícia Militar 
à tarde. O condutor 
disse ter comprado 
o veículo há sete 
meses e foi preso por 
receptação.  l 7

ALEX MIRANDA

Recuperado
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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 0,31 2,37 6,76
IGP-M (FGV) 2,94 1,51 9,89 32,02
IGP-DI (FGV) 2,17 2,22 10,38 33,46

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,2894 1,3110 1,3202
IGP-DI (FGV) 1,2995 1,3063 1,3346
* 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

17/4 a 17/5 0,5000 0,1590 0,0000
18/4 a 18/5 0,5000 0,1590 0,0000
19/4 a 19/5 0,5000 0,1590 0,0000
20/4 a 20/5 0,5000 0,1590 0,0000
21/4 a 21/5 0,5000 0,1590 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,76% 26,15 
Vale ON -2,05% 112,25 
ItauUnibanco PN +0,73% 29,13 
BRF ON +4,56% 22,02 
Cemig PN +5,07% 13,27 
Cyrela ON -4,03% 23,10

IBOVESPA: -0,28% 122.636 pontos

Iene 108,77
Libra est. 0,71
Euro 0,82
Peso arg. 94,22

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,2% 5,3150 5,3160 -2,1%

PTAX  (BC) +0,4% 5,2816 5,2822 -2,2%

PARALELO +0,9% 5,1000 5,5900 -2,3%

TURISMO +0,9% 5,1000 5,5700 -2,3%

EURO +0,6% 6,4509 6,4538 -0,7%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.770,20 1.806,60 2,06 5,03 12,20
Norte 1.807,42 1.823,31 0,84 3,28 13,24
Oeste 1.812,43 1.838,35 1,44 4,54 13,51

DÓLAR 19/05

Iene R$ 0,0486
Libra est. R$ 7,49
Peso arg. R$ 0,056
R$1: 1.263,42 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/05 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 jul/21 1.538,25 -36,00 7,1%
FARELO jul/21 403,20 -7,60 -2,0%
MILHO jul/21 658,25 0,00 13,4%
TRIGO jul/21 679,25 -18,75 3,9%

SOJA 159,62 -1,1% -1,1% 158,00
MILHO 91,15 -1,9% -1,6% 91,00
TRIGO 84,16 -2,2% -4,5% 84,00
BOI GORDO 296,26 0,2% -0,4% 290,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/05 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 19/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 -3,4% 0,6%
SOJA Paranaguá 176,00 -1,7% 0,0%
MILHO Cascavel 99,50 -6,1% -0,5%

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

Loterias
concurso: 2373Megasena

01 02 03 06 07 11 14 15 
17 18 20 21 22 24 25

Lotofácil concurso:2234

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.

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.

 

concurso: 457
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

09 04 06 00 03 07 08

Super Sete concurso: 093C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2179

01 03 06 13 18 20 22 23 29 35
39 40 45 59 65 80 82 85 95 98

Lotomania

59.010
45.339
38.740
45.664
98.367

09 10 14 33 37 69 79
JOINVILLE/SC

10 52 54 57 63

JANEIRO

04 08 12 14 15 22 29

concurso: 5568

23 24 26 44 49 60

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

33 18

Quinta

25 12 26 13

SextaSexta

NubladoParcialmente nublado
com pancadas de chuva
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h
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32h

Crescente
19/5 - 16h13

Minguante
2/06 - 04h26

Nova
10/06 - 07h54

Cheia
26/5 -08h14

Sol

PREVISÃO DO TEMPO

Parlamentar atua na viabilização
de projetos para o interior do PR

EM VISITAS às secretarias do governo, Oberdan José de Oliveira, e o vice, Aguinaldo 
Nakamura, acompanhados de deputado Delegado Fernando

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins 
(PSL) recebeu na última ter-
ça-feira (18), o prefeito de 
Douradina, Oberdan José 
de Oliveira, e o vice-prefeito, 
Aguinaldo Nakamura. Após o 
encontro, que aconteceu em 
Curitiba, o parlamentar acom-
panhou ambos em agendas 
por secretarias de Estado.

De acordo com o depu-
tado, a intenção foi encami-
nhar algumas demandas que 
estão sendo viabilizadas com 
o objetivo de melhorar a qua-
lidade de vida da população 
do município.

“Estamos tratando de pavi-
mentação, asfalto em vários 
bairros da cidade, do Parque 
Industrial que está com pro-
jeto em andamento e tam-
bém do Pronto Atendimento 
Municipal”, destacou.

S e g u n d o  o  p r e f e i t o 
Oberdan, os projetos são 
importantes para a concretiza-
ção de obras de infraestrutura, 
algumas já em andamento, e 
que agora precisam de novas 
intervenções para seguirem 
em frente.

“Surgiu um plano pluvio-
métrico, que é o sistema de 
galerias lá do Parque Industrial 
e também do Parque Urbano. 
Então quero agradecer o 
deputado pela dedicação que 

tem tido por Douradina”, afir-
mou o prefeito.

Para o deputado, que 
representa diversos muni-
cípios da região Noroeste 
junto ao governo do Estado, 
é importante que os prefeitos 
estejam atentos e sejam bem 
auxiliados na busca de solu-
ções para os problemas que 

afetam suas cidades.
“É um grande prazer poder 

estar acompanhando o pre-
feito Oberdan e o vice-pre-
feito Nakamura nas secre-
tarias juntamente com os 
integrantes do governo do 
Estado para tratar de assun-
tos importante para o muni-
cípio”, pontuou o deputado.

Segurança
O deputado, que também preside a Comissão de Segurança 

Pública (CSP) da Alep, esteve ontem (19), em Reserva, na região 
de Tibagi, onde cumpre agenda de compromissos até a próxima 
sexta (21). Lá, se reuniu com a diretoria do Conseg, que busca 

soluções para a situação crítica vivida na área da segurança 
pública. O município precisa com urgência de efetivo policial e 
viaturas para reforçar o trabalho de combate à criminalidade e 
ampliar o policiamento preventivo. “Tenho recebido algumas 
demandas do município, coisas importantes para ajudar na 

segurança pública, como é o caso de uma caminhonete para a 
Polícia Militar e, mais especificamente, o mais importante, que é 

o aumento do efetivo policial”, afirmou Martins.
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Deputado investiga
CVM sobre compra
de usina pela Copel

FRUET pediu informações sobre os valores pagos e a Copel informou que respondeu a 
Casa Civil para que esta encaminhasse a resposta ao gabinete parlamentar

Q u a s e  u m  a n o  a p ó s 
questionar na Assembleia 
Legislativa a compra da usina 
solar de Bandeirantes pela 
Copel, e ainda sem resposta ao 
requerimento que encaminhou 
ao presidente da empresa na 
ocasião, o deputado estadual 
Soldado Fruet (Pros) anun-
ciou ontem (19) que formali-
zará um pedido de investiga-
ção da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) a respeito 
da falta de informações sobre 
a transação, “mas a Copel não 
divulgou fato relevante aos 
acionistas sobre a aquisição 
de ações da usina”.

Desde o final de maio de 
2020, o parlamentar vem 
solicitando esclarecimentos 
a respeito desta usina solar 
pequena, “insignificante perto 
da potência instalada da nossa 
grande Copel”. “Na oportuni-
dade, pedi explicações, infor-
mações sobre os valores pagos 
e sobre as coincidências entres 
os sobrenomes de diretor da 
Copel e de diretor do grupo 
vendedor da usina”, lembrou. 
“Fui enrolado. A Copel me 
informou que respondeu a 
Casa Civil para que esta enca-
minhasse ao nosso gabinete. 
O procurador do Estado junto 
à Casa Civil rapidamente deu 
um despacho informando não 
estar a Copel vinculada a cum-
prir a lei e prestar informações 
aos parlamentares, mesmo 
sendo o Estado seu maior 

acionista”, relatou Fruet.
“Claro, é uma artimanha 

jurídica. Sempre existem dois 
pareceres: o que interessa e o 
verdadeiro”, pontuou o Líder 
do PROS, ressaltando que a 
Liderança do Governo se esfor-
çou para dizer que estava tudo 
certo e que tudo é transparente 
dentro da Copel. “Realmente eu 
pensava isso, pois obediente às 
normas da CVM e da SEC nor-
te-americana, a Copel sempre 
divulgou fatos relevantes de 
suas aquisições”, disse o depu-
tado, citando como exemplo o 
comunicado da última segun-
da-feira (17) relativo à aquisi-
ção do Complexo Eólico Vilas, 
do grupo Voltalia Energia do 
Brasil S/A, por R$ 1,05 bilhão.

Este fato chamou mais 
ainda a atenção do Soldado 
Fruet ao caso Bandeirantes. 
“Por que, pela primeira vez 
na história da Copel, nenhum 
documento foi divulgado 
sobre aquela aquisição? Por 
que dessa vez tudo foi feito 
certinho, dentro da lei e da 

transparência e naquela vez 
tudo foi feito, infelizmente, de 
maneira obscura?”, perguntou 
o deputado, complementando: 
“realmente não sabemos o 
que houve nem os interesses 
envolvidos”. Além de acionar 
o CVM, ele também encami-
nhará o mesmo documento à 
SEC. “Pode ser que demore um 
pouco, mas teremos respostas 
sobre essa aquisição: desco-
briremos quanto foi pago pela 
usina, quem fez as avaliações 
e, se a exemplo da pedalada 
fiscal no Tecpar, também não 
teremos uma Pasadena em 
nosso Estado”, afirmou.

O Soldado Fruet salientou 
que a função do deputado é 
fiscalizar os atos do Executivo. 
“Independentemente de qual 
órgão for, temos que trazer à 
população paranaense a trans-
parência. Não devemos colo-
car empecilhos para que um 
legislador, um representante 
do povo, busque informações 
sobre ações do governo esta-
dual”, arrematou

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) afir-
mou ontem (quarta-feira, 19), que o recuo do governo em 
relação ao programa de concessão de rodovias respeita os 
interesses dos paranaenses. “A mudança de rumo teria que 
acontecer, em respeito ao que a sociedade paranaense tem 
manifestado. O eco da voz do Paraná finalmente chegou 
em Brasília”, disse.
Romanelli elogiou a decisão de Ratinho Jr, em levar ao pre-
sidente Jair Bolsonaro a situação do processo de concessão 
e defendeu uma licitação pelo menor preço da tarifa. “Me 
parece que a pressão teve resultado. Vamos aguardar a 
nova proposta, esperando que realmente atenda aos anseios 
do nosso Estado”, afirmou.
“A atuação da Frente Parlamentar, que uniu os 54 deputa-

dos estaduais, foi fundamental para a construção de um consenso em torno da licitação pelo menor preço de tarifa, 
sem limite de desconto e sem outorga. O trabalho ganhou a adesão do setor produtivo e da sociedade civil orga-
nizada. Essa soma de esforços resultou na revisão do processo, conforme prometido pelo presidente da República”, 
declarou Romanelli
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Mobilização
Ontem (quarta-feira) e hoje, líderes das bancadas 
partidárias se mobilizam para indicar nomes 
de parlamentares para integrarem a Comissão 
Parlamentar de Inquérito que investigará desvio de 
recursos do Fundo Municipal de Saúde de Umuarama, 
a CPI da Covid. No início da semana o requerimento 
que deu início ao pedido de instauração da comissão 
foi apresentado, discutido, votado e aprovado pelos 
vereadores durante sessão ordinária na Câmara 
Municipal. Assim que os nomes forem apresentados 
definitivamente, haverá a decisão posterior de quem 
deverá ser eleito o presidente, quem será o vice e qual 
vereador será o relator, além de dois membros.

Cloroquina Militar
O ex-ministro da Saúde, em depoimento na CPI, negou, 
no entanto, que a finalidade tenha sido promover o 
medicamento para tratamento de Covid. Antes do 
intervalo na CPI da Covid, Eduardo Pazuello, ainda 
respondendo a questionamentos feitos pelo relator 
da comissão, senador Renan Calheiros (MDB), disse 
não saber de quem teria partido a ordem para que 
o laboratório do Exército aumentasse a produção 
de cloroquina em meio à pandemia. O ex-ministro 
disse que, sim, o Exército continuou produzindo o 
medicamento em sua gestão. E que o medicamento 
foi distribuído para estados e municípios que o 
demandaram. Pazuello negou, porém, que a pasta 
da Saúde, sob seu comando, tenha distribuído a 
cloroquina com a finalidade de que o remédio fosse 
usado para pacientes com Covid.

Rebate
Dimas Covas respondeu 
à afirmação de Pazuello 
de que Bolsonaro nunca 
mandou desfazer acordos 
com o Butantan. “Com 
relação à declaração do 
Pazuello, eu acho que 
é ele quem tem que 
responder. Nós tivemos 
dificuldade na assinatura 
do contrato, que fio 
assinado em 7 de janeiro. 
A primeira proposta foi 
em julho passado. Então 
é só fazer as contas e 
nós temos aí um pouco 
mais de seis meses, um 
contrato que não foi 
assinado embora tenha 
sido proposto no meio 
do ano passado”, disse o 
diretor do Butantan.

Desacordos
Pazuello disse à CPI o 
seguinte: “Acreditem, 
nunca o Presidente 
mandou eu desfazer 
qualquer contrato, 
qualquer acordo com o 
Butantan – em nenhuma 
vez (…) Então, eu queria 
dizer que a posição de 
agente político dele ali 
não interferiu em nada 
do que nós estávamos 
falando com o Butantan. 
Nós temos reunião com o 
Butantan semanalmente, 
idas e vindas, desde 
então, por novembro e 
dezembro, sem parar. Isso 
aí é a realidade e depois eu 
posso, de alguma forma, 
mostrar para os senhores o 
tamanho disso”.

Calheiros e as mentiras
O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, afirmou 
que o ex-ministro Eduardo Pazuello mentiu em vários 
momentos de sua oitiva. “Ele mentiu sobre vários 
aspectos: datas, encaminhamentos, dados dos órgãos 
de controle e mudanças que vez em portarias do SUS. 
Foi muita coisa que veio acontecendo e deixou o Brasil 
nessa condição de ‘cemitério do mundo’ ao longo 
da pandemia”, disse Renan. “Essas e outras mentiras 
que vamos anotando ao longo da investigação vão 
constar no relatório final da CPI”, disse. Ao longo do 
depoimento, Pazuello negou pressão de Jair Bolsonaro 
sobre a prescrição da cloroquina e responsabilizou o 
Tribunal de Contas da União pelo atraso na compra de 
vacinas contra Covid.
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Servidores citados na 
‘Operação Metástase’ do 
MP foram exonerados

Foi publicado ontem em 
Diário Oficial do Município, a 
exoneração de dois servidores 
públicos de Umuarama, um 
deles citado e outro preso, 
no decorrer da Operação 
Metástase desencadeada 
pelo Ministério Público no 
início deste mês.

Um dos servidores ocu-
pava cargo em comissão 
na diretoria de Assuntos 
Interinconstitucionais, com 
símbolo CC-01, e estava lotado 
na Secretaria Municipal de 
Gabinete desde sua nomea-
ção, em 1 de setembro de 2017.

O edital  de exonera-
ção de José Cícero da Silva 
Laurentino, foi publicado ao 
lado do edital de exonera-
ção da, agora ex-secretária 
de Saúde Municipal Cecília 
Cividini, que também ocupava 
cargo em comissão, desde 2 de 
janeiro de 2017.

De acordo com o Portal da 
Transparência da Prefeitura 
Municipal, o último salário 
do ex diretor de Assuntos 
Interinconstitucionais, foi de 
R$ 4.938,25, pago em1 de abril.

A investigação levou ao 
cumprimento de sete manda-
dos de prisão e 62 de busca 
e apreensão pelo Ministério 
Público do Paraná na manhã 
da quarta-feira, 5 de maio, 
em Umuarama. A condu-
ção da operação foi reali-
zada pelo MPPR por meio 
da Subprocuradoria-Geral 
de Justiça para Assuntos 

A INVESTIGAÇÃO apura desvios, através de ações fraudulentas, que somariam mais de R$ 19 milhões

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 
d e  C o m b a t e  a o  C r i m e 
Organizado (Gaeco), con-
tando também com o apoio 
da Polícia Militar do Paraná.

QUADRILHA
A investigação foi sobre a 

atuação de uma organização 
criminosa suspeita de praticar 
os crimes de peculato e falsi-
dade ideológica a partir de 
desvios na área da saúde no 
Município de Umuarama, além 
de fraudes em licitações (dire-
cionamento para empresas de 
interesse do grupo), fraudes 
em contratações diretas (tam-
bém mediante favorecimento 

a empresas ligadas ao grupo), 
superfaturamentos e cor-
rupção ativa e passiva (com 
depósitos em contas de inves-
tigados e de terceiros). Os pos-
síveis desvios somariam mais 
de R$ 19 milhões.

VACINAS
Segundo o MP, no curso 

das investigações, surgiram 
elementos indicativos de des-
vio de doses de vacina contra 
a covid-19 para uso de autori-
dades vinculadas ao Município 
de Umuarama e seus familia-
res. Também foram encontra-
dos indícios da aquisição de 
equipamentos náuticos e da 
construção de uma casa de 
veraneio no Balneário de Porto 
Rico com recursos desviados 
de entidades filantrópicas da 
cidade que prestam serviços 
médico-hospitalares ao sis-
tema municipal de saúde.

Buscas
Com as buscas, autorizadas pela Vara Criminal da comarca e 

pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o MPPR visa à obtenção de 
documentos para confirmar as provas já produzidas a partir de 
diligências de campo e de interceptações telefônicas e quebras 

de sigilos bancário, fiscal e telemático.
Outras medidas cautelares importantes para a continuidade dos 
trabalhos e para cessar as práticas delitivas foram deferidas pela 
Justiça, como o afastamento da secretária Municipal de Saúde 
do cargo, a proibição de investigados frequentarem determina-
dos locais, a proibição de as empresas investigadas contratarem 

com o poder público e o bloqueio de ativos financeiros.
As investigações foram iniciadas pelo Gepatria de Umuarama, 
com apoio do Gaeco de Cascavel, no começo de 2020. Diante 
do envolvimento de suspeitos com foro privilegiado, também 
atuou na apuração a Subprocuradoria-Geral de Justiça para 

Assuntos Jurídicos.

A
lex M

iranda

“Desenvolve Paraná”
Criado para incentivar a 
troca de experiências entre 
os municípios, o Congresso 
Paranaense de Prefeitos 
está previsto no convênio 
“Desenvolve Paraná”, firmado 
entre a AMP e o Sebrae-PR e 
visa à apresentação de boas 
políticas públicas aplicadas 
pelos governos locais e para 
a melhoria do ambiente de 
negócios para as micro e 
pequenas empresas em seus 
territórios, resultando em 
desenvolvimento econômico. 
Os eventos serão realizados 
dependendo da situação 
da evolução do combate à 
covid-19.

Itamaraty
Cida Borghetti permanece 
em Brasília. A ex-governadora 
do Estado foi ao Itamaraty 
para uma audiência com 
o ministro das Relações 
Exteriores, embaixador Carlos 
Alberto Franco França. O 
chanceler também faz parte 
do Conselho de Administração 
da Itaipu Binacional. Na pauta, 
planejamento da Usina para os 
próximos anos, relações com o 
Paraguai e a relevância da Usina 
para a América do Sul.

Meritocracia
O senador Alvaro Dias 
(Podemos) defende a aprovação 
da PEC que muda as regras 
para o processo de escolha e 
os mandatos dos ministros do 
STF. “A proposta de autoria 
do senador Lasier Martins é 
a medida mais sensata para a 
escolha dos novos ministros, 
indicação política para ministro 
do STF deve ser substituída 
pela meritocracia, além de 
impor mandato fixo para os 
ministros”, disse o senador.

Nova Ferroeste
O governador Ratinho Júnior 
destacou que a Nova Ferroeste 
será uma grande artéria de 

ligação entre dois estados e de 
integração sul-americana, com 
potencial de ajudar a escoar a 
produção de países vizinhos. “O 
crescimento do Mato Grosso 
do Sul e do Paraná passa por 
essa ferrovia. Sempre se falou 
muito em Ferroeste e, agora, 
vamos tirar esse sonho do 
papel”, disse. O projeto busca 
implementar o segundo maior 
corredor de transporte de 
grãos e contêineres do País, 
unindo dois dos principais polos 
exportadores do agronegócio 
brasileiro.

Território EfiCiência
A testagem em massa dos 
moradores do Conjunto 
Riviera, em Cascavel, onde 
foi desenvolvido o Território 
EfiCiência, indicou que desde 
meados de abril apenas 1,3% 
dos exames de detecção da 
covid-19 deram positivo. Os 
dados mostram que, dos 2.037 
moradores testados para a 
doença, 28 apresentaram 
resultado positivo, apenas seis 
ligadas à educação. Na avaliação 
da prefeitura, os resultados 
mostram que não houve 
impacto negativo pelo retorno 
às aulas presenciais, que vem 
sendo feito de forma gradual 
na cidade e com os professores 
sendo vacinados antes da volta 
às salas de aula.

Elogio
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) elogiou 
a postura do governador 
Ratinho que foi a Brasília para 
apresentar ao presidente Jair 
Bolsonaro e ao ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
o posicionamento do Paraná 
contra o modelo proposto pelo 
Governo Federal. “O governador 
foi a Brasília dizer que o Paraná 
não aceita o modelo híbrido 
que foi estruturado pelo 
Ministério da Infraestrutura, o 
mesmo posicionamento desta 
Casa e de seus 54 deputados e 
deputadas”, disse.

Evento único
O presidente da AMP e 
prefeito de Jesuítas, Júnior 
Weiller, reuniu-se com o chefe 
da Casa Civil do Governo 
do Estado, Guto Silva, para 
discutir a possível realização 
do Congresso Paranaense de 
Prefeitos e do Governo 5.0 em 
evento único. Na reunião, Júnior e Guto discutiram ainda a realização 
de encontros regionais, com a presença do governador Ratinho Junior, 
outra ação prevista no convênio “Desenvolve Paraná”.

ASSESSORIA AMP
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Cinco crianças estão 
entre os 88 novos 
infectados por covid

O NÚMERO de suspeitas subiu para 1.075 e nos hospitais da cidade com Alas Covid, a ocupação de UTIs continua em 100%

A confirmação diária de 
casos de covid-19 conti-
nua elevada em Umuarama. 
Ontem (quarta-feira, 19), 43 
mulheres, 40 homens e cinco 
crianças receberam diagnós-
tico positivo, totalizando 88 
novos casos da doença e ele-
vando para 11.131 o número 
de umuaramenses positivados 
desde o início da pandemia. 
Entre eles, 10.272 conseguiram 

se recuperar e estão curados, 
já 177 não resistiram às com-
plicações e morreram.

Ainda de acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
há 642 pessoas contaminadas 
pelo coronavírus mantidas 
em isolamento domiciliar e 70 
hospitalizadas, além de 27 em 
situação mais grave, interna-
das nas Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) e 43 ocupando 

leitos de enfermarias.
O número de suspeitas de 

infecção pelo coronavírus que 
estão sob investigação, subiu 
para 1.075 e nos hospitais da 
cidade com Alas Covid, a ocu-
pação de UTIs continua em 
100%. Já dos 64 leitos de enfer-
marias conveniados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), 60 esta-
vam ocupados até o final da 
tarde de quarta-feira (19).

Paraná confirmou 7.029 
novos casos e 202 mortes

A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou ontem (quar-
ta-feira, 19) mais 7.029 casos 
e 202 mortes pela covid-19 
no Paraná. Os números são 
referentes aos meses ou 
semanas anteriores e não 
representam a notificação 
das últimas 24 horas. Os 
dados acumulados do moni-
toramento mostram que o 
Estado soma 1.033.452 casos 
confirmados e 24.916 óbitos.

Os casos confirmados 
divulgados nesta data são de 
janeiro (20), fevereiro (12), 
março (133), abril (145) e maio 
(6.636) de 2021, e dos seguin-
tes meses de 2020: junho (1), 
julho (3), agosto (23), setembro 
(3), outubro (1) novembro (9) e 
dezembro (43). 

INTERNADOS
O informe relata que 2.668 

pacientes com diagnóstico 
confirmado de Covid-19 estão 
internados. São 2.102 em lei-
tos SUS (968 em UTI e 1.134 em 
enfermaria) e 566 em leitos da 
rede particular (294 em UTI e 
272 em enfermaria).

Há outros 2.822 pacientes 
internados, 1.032 em leitos 
UTI e 1.790 em enfermaria, 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão nas redes 
pública e particular e são con-
siderados casos suspeitos de 
infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
A Secretaria da Saúde 

informou também a morte 
de mais 202 pacientes. São 

85 mulheres e 117 homens, 
com idades que variam de 24 
a 97 anos. Os óbitos ocorre-
ram de 06 de março a 19 de 
maio de 2021.

Os pacientes que foram a 
óbito residiam em Curitiba 
(28), Londrina (25), Colombo 
(9), Maringá (8), Arapongas 
(7), Pinhais (7), Toledo (7), 
Guarapuava (6),  Ubiratã 
(5), Rio Branco do Sul (4), 
Campina Grande do Sul (3), 
Campo Largo (3), Cascavel (3), 
Foz do Iguaçu (3), Paiçandu 
(3), Califórnia (2), Castro 
(2), Cianorte (2), Jandaia do 
Sul (2), Matinhos (2), Nova 
Esperança (2), Paranaguá (2), 
Quatro Barras (2), Siqueira 
Campos (2), Tibagi (2) e 
Wenceslau Braz (2).

A
gência Brasil

Caiu para cima
Após cair em desgraça com o 
governador Rui Costa, do PT, 
que a exonerou do Hospital Luís 
Eduardo Magalhães, Raissa foi 
nomeada secretária de Saúde de 
Porto Seguro, na nova gestão do 
prefeito bolsonarista Jânio Natal.

Hoje, por ora
O vice de Jair Bolsonaro na 
chapa para disputar a reeleição, 
hoje, é um nome do PTB.

Na moita
O assessor armado que é a 
sombra quase 24 horas de 
Ricardo Salles é chamado de 
Fortes, um militar reformado 
do Exército. Desfila com cara 
de poucos amigos, pago pelo 
gabinete do ministro do Meio 
Ambiente. Ele o acompanhou 
ontem na sede da Polícia 
Federal.

Na cerca
O deputado federal Célio 
Studart (PV-CE) pediu a 
convocação do ministro do 
Meio Ambiente, alvo da PF, 
para explicar as denúncias 
envolvendo a operação 
Akuanduba.

No mais...
... em qualquer País do mundo 
o ministro Salles já teria sido 
exonerado. Mas estamos no 
Brasil. 

Mineirada conversa
Em Belo Horizonte, avança 
no PT articulações para que o 
deputado federal Reginaldo 
Lopes - campeão de votos em 
Minas Gerais há anos - sair 
candidato ao Senado. Assim, 
abre vaga na legenda para o ex-
governador Fernando Pimentel 
se lançar a federal, numa 
dobradinha na chapa.

Frevo no cardápio
Anderson Ferreira, prefeito de 
Jaboatão (PE), e a deputada 
federal Marília Arraes estão 

Os baianos de Jair
Principal reduto petista no Nordeste e um dos maiores colégios 

eleitorais do País, a Bahia virou o foco do projeto eleitoral do 
presidente Jair Bolsonaro, que segue investindo em nomes para 

palanques no Estado após levar para o Governo o deputado baiano 
João Roma como ministro dos programas sociais. Fenômeno 
bolsonarista no sul da Bahia ao defender a cloroquina como 

tratamento precoce contra a covid-19, a médica Raissa Soares foi 
convidada a se filiar ao PTB para disputar vaga de senadora ou 

deputada federal. Bolsonaro a convidou para um café no Palácio 
na segunda-feira. E ontem ela almoçou com o presidente do PTB, 

Roberto Jefferson, que propôs a filiação ao partido para disputar o 
Senado ou a Câmara dos Deputados.

sempre almoçando ou jantando 
para holofotes da mídia 
recifense. Conversam de tudo, 
menos sobre possível coligação 
e o mais importante: quem será 
o cabeça de chapa.

Nomes à mesa
Por falar no Recife, segue forte 
o nome do secretário estadual 
de Fazenda, Décio Padilha, 
como potencial candidato 
ao Governo de Pernambuco. 
Hoje ele é o plano C, atrás do 
ex-prefeito Geraldo Julio e do 
secretário da Casa Civil, Joé 
Neto. No entanto, a preferência 
de Renata Campos, viúva de 
Eduardo que manda muito, é 
por Décio.

Preço do sonho
A uma semana do Dia Nacional 
da Adoção (comemorado todo 
25 de maio), a Terceira Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
soltou uma sentença triste para 
quem luta pela consolidação 
do programa. A condenação 
dos pais a pagarem indenização 
de R$ 5 mil por desistirem da 
adoção. A então adolescente 
teve uma convivência 
conflituosa com o casal (de 55 
e 85 anos) dos 9 aos 14 anos, 
quando voltou para o orfanato.

Eletrobra$
Mais sobre a nota do presentão 
na MP da privatização. Os 
R$ 45 bilhões recebíveis da 
União para a estatal não 
devem cair na conta da futura 
compradora, mas de outra 
estatal, da Eletronuclear. O 
Palácio acordou para o ‘jabuti’ 
na emenda do relator.

Tradição na praia
O tradicional restaurante e bar 
La Fiorentina, no Leme no Rio, 
ganhou da prefeitura o selo 
de estabelecimento incluso 
no Cadastro dos Negócios 
Tradicionais e Notáveis. Isso 
dá fôlego à empresa nestes 
tempos de pandemia, fundada 
em 1957.
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Programa Paraná Trifásico avança 
em Umuarama e na região Noroeste

A construção de redes 
trifásicas para atendimento 
às áreas rurais em todo o 
Paraná vai diminuir os des-
ligamentos e trazer mais 
segurança também para o 
agronegócio de Umuarama 
e  m u n i c í p i o s  d a  reg i ã o 
Noroeste. As equipes de 
obras da Copel estão em 
campo para a construção 
de 162 quilômetros de novas 
redes em Altônia, Cruzeiro 
d o  O e s t e ,  I p o rã ,  M a r i a 
Helena, Tapira, Umuarama 
e Xambrê.

Outros 162 quilômetros já 
foram concluídos nestes muni-
cípios, aproximando a rede tri-
fásica dos consumidores finais.

O Paraná Trifásico é um pro-
grama plurianual, com inves-
timento total previsto em R$ 
2,1 bilhões. O objetivo é refor-
çar toda a espinha dorsal da 
rede de distribuição rural no 
Estado, substituindo a tecnolo-
gia monofásica. Além de garan-
tir energia de mais qualidade, 
o programa proporcionará o 
acesso do produtor rural à rede 
trifásica a um custo inferior ao 
que seria pago em condições 
anteriores. Até o momento, já 
foram renovados 4 mil quilôme-
tros de linha de distribuição em 
todo o Estado.

Novas tecnologias estão 

A REDE trifásica atenderá áreas rurais, vai diminuir os desligamentos e trazer mais segurança ao agronegócio de Umuarama e dos municípios da região

sendo empregadas na reno-
vação das redes, como cabos 
protegidos, postes mais refor-
çados e equipamentos de auto-
mação. Tudo para evitar que 
interferências externas, como 
galhos de árvores, provoquem 
o desligamento dos consumi-
dores atendidos, e agilizar a 
volta da energia nos casos de 
eventuais interrupções.

De acordo com o gerente 

regional de Obras, Fernando 
Luís Bergamasco, o empreendi-
mento mais relevante na região 
é a interligação entre os muni-
cípios de Altônia e Iporã, que 
trará maior confiabilidade para 
o fornecimento, além de um tre-
cho já previsto para São Jorge 
do Patrocínio. “Estamos já com 
um bom trecho de rede pronto. 
E até o fim do ano, teremos 
um sistema de reconfiguração 

automática nesta região, que 
será bem percebido pelos con-
sumidores”, observa.

MAIS ENERGIA
O sistema de alta-ten-

são da Copel em Umuarama 
recebeu, em fevereiro deste 
ano, um novo transformador 
de carga de 41 MVA (mega-
volt-ampère), que aumentou 
em 16% a disponibilidade de 

energia para a cidade.
Além disso, o municí-

pio teve instalados siste-
mas de autorrecomposição 
na rede, que atuam auto-
maticamente quando há 
algum desligamento na área 
urbana. Em toda a região, já 
são cerca de 350 religadores 
monofásicos e trifásicos ins-
talados, permitindo a opera-
ção remota da rede.

Estado vacina mais de 20% da população com a primeira dose
Um a cada cinco morado-

res do Paraná já recebeu ao 
menos uma dose da vacina 
contra a Covid-19. De acordo 
com o Ranking da Vacinação, 
da Secretaria da Saúde, o 
Estado aplicou 2.176.065 pri-
meiras doses até o fim da 
manhã de ontem (quarta-
-feira, 19). O número corres-
ponde a 20,83% do total da 
população paranaense, quan-
titativo estimado com base 
no censo demográfico de 
2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

PRIMEIRO LUGAR
A pequena Diamante 

do Norte, cidade da Região 
Noroeste, é proporcional-
mente a que mais tem imuni-
zados – 42,65% da população 
com mais de 18 anos foi prote-
gida parcialmente. Puxa a fila 
de 255 municípios paranaen-
ses (64% do Estado) que já 
romperam a barreira dos 20% 
de moradores que receberam 

a primeira dose.
Dentro desse grupo, 12 

municípios estão com o pro-
cesso ainda mais adiantado. 
Além de Diamante do Norte, 
São Jorge D’Oeste, Kaloré, 
Pontal do Paraná, Rio Bom, 
São Manoel do Paraná, Bom 
Jesus do Sul, Floraí, Nova 
Santa Bárbara, Santo Antônio 
do Caiuá, Iguatu e Lidianópolis 
têm 30% ou mais dos habitan-
tes vacinados.

“Precisamos fazer com 
que a vacina chegue no braço 
na totalidade dos paranaen-
ses. Para isso, contamos com 
o apoio dos municípios para 
aplicar as vacinas tão logo elas 
cheguem. É importante conti-
nuar o trabalho de imunização 
em todos os grupos prioritá-
rios”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo o Plano Estadual 
de Vacinação, 4.812.142 pes-
soas compõem os 28 grupos 
prioritários da imunização. 
Além dos profissionais de 

educação e da segurança, a 
vacinação atualmente avança 
nos conjuntos de pessoas com 
comorbidades, gestantes e 
puérperas – o maior de todo 
o plano de vacinação – e pes-
soas com deficiência perma-
nente grave. Também segue 
a aplicação da segunda dose 
em grupos que já iniciaram seu 
ciclo de imunização, como nas 
pessoas acima de 60 anos.

SEGUNDA DOSE
Ainda de acordo com o 

Ranking, 1.118.962 moradores 

do Estado completaram o ciclo 
protetivo, com a aplicação das 
duas doses estipuladas pelas 
farmacêuticas. O número é rela-
tivo a 10,71% da população total 
paranaense, também segundo o 
censo de 2010 do IBGE.

N o va  S a n ta  B á r ba ra 
(23,54%), Nova Laranjeiras 
(21,66%) e Diamante do Norte 
(20,26%) são as mais adian-
tadas. Além delas, outras 20 
cidades garantiram o encerra-
mento do ciclo vacinal em pelo 
menos 15% dos habitantes.

“Temos cumprido nosso 

compromisso de enviar todas 
as doses aos municípios no 
menor tempo possível. Temos 
capacidade de vacinar de 150 
a 200 mil paranaenses por dia. 
Nosso objetivo é sempre acele-
rar a aplicação para imunizar 
cada vez mais paranaenses”, 
destacou Beto Preto.

Até o momento, 4.905.000 
doses já foram enviadas ao 
Paraná pelo Ministério da 
Saúde, incluindo as vaci-
nas da Pfizer/BioNTech, 
A s t r a Z e n e c a / F i o c r u z  e 
CoronaVac/Butantan.



7Quinta-feira, 20 de maio de 2021  LOCAL

44. 99905-6971 44. 3622-6505

Projetos Arquitetônicos
Projetos Complementares
Estudo de Impacto de Vizinhança
Prevenção Incêndio
Estrutural
Regularização de Obras
Unificação/Desmemb. de lotes
Planilhas da Caixa Econômica
Execução de Obras

RAFAEL REMOR
CAU-PR A 104030-8

Dois inquéritos foram instaurados para 
apurar abuso de crianças e linchamento

MARCAS da violência ainda estavam ontem no asfalto da rua Mário de Andrade, no 
conjunto Sonho Meu

A Polícia Civil, através 
da Delegacia da Mulher de 
Umuarama, instaurou ontem, 
inquérito para apurar a denún-
cia de abuso sexual contra 
duas meninas, de 6 e 8 anos. 
O caso ganhou notoriedade 
na noite da terça-feira (18), 
quando o mototaxista Antônio 
Marcos de Lima, de 48 anos, 
foi violentamente espan-
cado até a morte no Conjunto 
Habitacional Sonho Meu.

Ele havia sido denun-
ciado de abuso a garoti-
nhas, netas da mulher com 
quem ele convivia.

O motoboy teria sido cap-
turado no quintal da casa em 
que vivia com a avó das meni-
nas de 7 e 8 anos e populares 

teriam levado ele até o meio 
da rua Mário de Andrade, onde 
terminaram a sessão de espan-
camento. Foram usados peda-
ços de concreto e madeira.

O delegado A da i l ton 
Ribeiro Junior, responsável 
pela Delegacia da Mulher de 
Umuarama, informou ontem 
que as duas meninas foram 
encaminhadas para a reali-
zação do exame no Instituto 
Médico Legal (IML) e também 
para escuta especializada.

A denúncia do suposto 
crime de estupro de vulnerá-
vel ocorreu no final da noite do 
último sábado (16) e foi feita 
por familiares das crianças, 
na Delegacia de Polícia Civil 
de Umuarama.

O delegado não repassou 
mais detalhes sobre o caso.

ASSASSINATO
Na Delegacia de Polícia 

Civil de Umuarama, onde 
outro inquérito corre parale-
lamente e investiga a morte 
do mototaxista, testemunhas 
do crime devem ser ouvidas no 
decorrer da semana. O dele-
gado chefe, Osnildo Carneiro 
Lemes decidiu que ainda não 
seria o momento certo para 
se pronunciar a respeito das 
investigações.

O corpo de Lima foi necrop-
siado no Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama ontem 
pela manhã e posteriormente 
liberado para os atos fúnebres.

PM apreende no Industrial 
BMW furtada em Sorocaba

Um homem foi  preso 
por policiais militares que 
integram o 25º Batalhão da 
Polícia de Umuarama, ontem 
no início da tarde, no Parque 
Industrial. Ele conduzia um 
veículo furtado no estado de 
São Paulo. Os policiais milita-
res realizaram a abordagem, 
assim que suspeitaram do veí-
culo, que trafegava pelo inte-
rior do bairro.

Pedalando
Um morador de rua de 29 

anos foi capturado por poli-
ciais militares de Umuarama 
quando chegava à cidade 

ontem (19) pela manhã. Ele 
teria furtado uma bicicleta 
em Perobal e seguiu peda-
lando pela rodovia PR-323, 

quando os PMs foram avisa-
dos e conseguiram localizar 
o denunciado. Na Delegacia, 
o morador de rua disse que 
estava seguindo em direção 
à Apucarana, onde mora uma 
tia. Lá ele pretenderia viver, 
mas acabou sendo condu-
zido à Delegacia de Polícia 
em Umuarama, onde foi colo-
cado à disposição da Justiça.

Durante o patrulhamento 
de rotina, foi avistada a 
BMW 320i, de cor branca, 
com placas BWM-4569 de 
Itapetininga-SP. A situa-
ção aconteceu na avenida 
Umuarama por volta das 15h.

O condutor foi acordado e 
os policiais averiguaram que 
se tratava de um veículo fur-
tado na cidade de Sorocaba 
no começo do mês de maio 

deste ano. O motorista do 
carro, um homem de 32 
anos, foi encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil. Ele 
disse aos policiais que com-
prou no carro há cerca de 7 
meses, porém as informações 
não condizem, já que o alerta 
de furto gerado em Sorocaba 
é do início desde mês.

O homem foi detido por 
receptação.

Uma mulher ficou ferida em um acidente por volta das 16h de 
ontem (quarta-feira, 19), em Umuarama. Foi na avenida Castelo 
Branco, em frente ao Bosque dos Xetá e envolveu um GM Corsa, 
que trafegava no sentido à Caixa Econômica Federal, e um GM 
Monza, que seguia pela rua Maranhão e teria cruzado a prefe-
rencial, conforme testemunhas. Ao tentar uma manobra para evitar 
um choque entre os dois carros, a condutora do Corsa perdeu a 
direção e acabou batendo um Jetta, capotando em seguida. O 
Jetta foi arrastado por cerca de 10 metros e o Corsa ficou com as 
quatro rodas para o alto. A condutora ferida foi encaminhada pelo 
Samu para o hospital Norospar.

A
lex M

iranda
Ricardo Trindade/O

Bem
dito
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Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Quando nos propomos a trabalhar volun-
tariamente,  a agir com solidariedade, 
criamos em torno de nós uma atmosfera 
que atrai as pessoas, nos oportunizando 
ações de colaboração.  Desenvolver cada 
vez mais nossa disposição para servir, nos 
torna criaturas melhores e um porto se-
guro para os que  necessitam de nós.  

                                                                                                                      

Plusval procura parcerias para
ampliar produção em Umuarama

A EMPRESA incorporou abatedouro de frangos inativo em Iporã e vai transformar a unidade num incubatório para produção de pintainhos

Um dos maiores geradores 
de empregos diretos na área 
industrial em Umuarama, com 
1.200 postos de trabalho, o 
abatedouro de aves da Plusval 
planeja aumentar esse volume 
para até 2 mil trabalhado-
res com o plano de expansão 
dos aviários, quando atingir a 
capacidade máxima de abate. 
Porém, para que seja aberto 
um segundo turno de traba-
lho, é necessária a adesão de 
mais produtores ao sistema 
e a implantação de mais 100 
aviários, além dos 153 que já 
funcionam e de outros 55 que 
estão em construção, num raio 
de 60 km. Metade deles estão 
no município de Umuarama.

A empresa, que nasceu 
de uma associação entre a 
Frangos Pluma e a Cooperativa 
C. Vale e ocupa o antigo abate-
douro da Averama, moderni-
zado e ampliado, produz carne 
de aves com a marca Levo e já 
investiu cerca de R$ 50 milhões 
na planta industrial, outros R$ 
100 milhões em parceria com 
os produtores, nos aviários, e 
conta com mais R$ 100 milhões 
aprovados para investimentos 
em novas granjas para produ-
ção de frangos de corte.

Em dois anos, a expectativa 

é prospectar mais R$ 150 
milhões para ampliação da 
unidade e implantação de 
novos aviários, tanto de corte 
quanto matrizeiros (que pro-
duzem ovos para gerar pin-
tinhos). Os números foram 
apresentados pelo gerente-
-geral Rodrigo Francisco e pelo 
expansionista da unidade, Luiz 
Paulo de Oliveira, em visita 
ao prefeito Celso Pozzobom 
ontem (quarta-feira, 19).

O abate está em cerca de 80 
mil aves/dia e a meta é chegar 
a 200 mil. Para isso é neces-
sário seguir com a expansão, 
que inclui a construção de oito 
matrizeiros – cada um produ-
zirá um milhão de ovos/mês. 
Dois já estão produzindo e 
três em fase de construção, 
enquanto os demais seguem 
em negociações.

Cada granja de engorda 
abriga 50 mil frangos, entre-
gues em ciclos de 60 dias. “Sem 
os matrizeiros necessários na 
região – temos apenas um em 
Serra dos Dourados –, utilizamos 
ovos provenientes das unidades 
de Roncador e Dois Vizinhos. Os 
ovos galados são incubados na 
unidade de Nova Olímpia e de lá 
distribuídos para as granjas de 
engorda. Estes custos podem 
ser reduzidos com a implanta-
ção dos matrizeiros, sem falar 
na geração de empregos, tribu-
tos, investimentos e renda no 
campo que essa expansão vai 
gerar para Umuarama e região”, 
explicou Rodrigo Francisco.

A empresa também incor-
porou um abatedouro de 

frangos que estava inativo em 
Iporã e vai transformar a 
unidade num incubatório 
para produção de pinti -
nhos, com início da pro-
dutividade estimado para 
setembro deste ano.

“A regionalização das uni-
dades produtoras concen-
trará os recursos da cadeia 
em Umuarama e nas cidades 
vizinhas, desenvolvendo a 
nossa economia com a gera-
ção empregos diretos e indi-
retos, de ICMS, circulação de 
mercadorias e serviços no 
comércio local dada a nossa 
condição de polo regional”, 
apontou o prefeito Celso 
Pozzobom. “Só a folha de 
pagamento da Plusval, hoje, 
injeta cerca de R$ 2 milhões 
por mês na economia da 
região”, acrescentou.

Investimentos
O expansionista Luiz Paulo de Oliveira explicou que para atingir 
o potencial a empresa precisa de, pelo menos, mais 100 novos 

aviários. O investimento em cada um varia de R$ 1,5 milhão a R$ 
1,7 milhão, dependendo do projeto e condições da propriedade. 
Os recursos podem ser financiados junto a instituições de crédito 

com juros subsidiados e carência para início dos pagamentos. 
“Uma granja gera renda para pagar o financiamento e cobrir as 
despesas familiares. A lucratividade maior vem após a quitação 

do investimento”, informou.

Matrizeiros
Já no caso dos matrizeiros, o investimento varia entre sete e oito 

milhões de reais. “Neste caso, a dificuldade é maior porque os par-
ceiros precisam oferecer as garantias exigidas pelas instituições de 

crédito e a lucratividade vem após um prazo mais longo. Temos uma 
taxa de sucesso na aprovação de financiamentos em torno de 50%, 

diante das propostas apresentadas”, completou Oliveira. Segundo ele, 
cada matrizeiro – que exige condições ambientais específicas e a apro-
vação do Ministério da Agricultura e Pecuária – é o passo inicial para a 

geração de mais de 100 empregos ao longo do ciclo produtivo.

Diversificação
Outra vantagem é a diversifi-

cação da propriedade rural. Os 
aviários ocupam pouco espaço 
e também possibilitam aumen-
to da produtividade agropecu-
ária com o aproveitamento dos 
resíduos gerados no processo. 

A “cama de frango” das granjas, 
principalmente dos matrizeiros, 
é considerada um dos melhores 
adubos para melhorar a produ-
ção de hortas, culturas agríco-
las e adubação de pastagens.
“A Plusval planeja abater 200 

mil aves por dia, mas o gargalo 
hoje é a falta de aviários. Esta-
mos abertos a parcerias com 

produtores da cidade e região, 
em nosso raio de atuação, 
tanto para frangos de corte 

quanto para produção de ma-
trizes, e temos todo o interesse 
em cada vez mais regionalizar 

as atividades”, disse Rodri-
go Francisco, para reduzir a 

dependência de aves e insumos 
de regiões distantes. Produto-
res interessados devem entrar 

em contato com a unidade, que 
tem sede na rodovia PR-323, 

próximo ao trevo para Mariluz.
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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

O Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes (18 de maio) ganhou 
visibilidade a partir do crime Araceli, 
em 1973, no Espírito Santo. No intuito 
de alertar para o tema, a Universidade 
Paranaense – Unipar promoveu uma 
palestra para os estudantes dos cursos 
de Psicologia de Cascavel, Francisco 
Beltrão e Umuarama.

A convidada foi a psicóloga Karina 
Ambrozio, da Secretaria de Estado 
da Justiça, Família e Trabalho, lotada 
no Cense (Centro de Socioeducação) 
de Umuarama. A temática ‘Reflexões 
sobre o abuso e a exploração sexual de 
crianças e adolescentes’ foi abordada 
de forma remota.

A palestrante contextualizou a 
legislação brasileira em torno da 
infância e adolescência, ano de 1973, 
quando ainda estava em vigor o Código 
de Menores. “Na lei e nas políticas 
públicas os menores eram objetos de 
intervenção e não sujeitos de direitos. 
Somente em 2000 foi criada lei federal 
nº 9970/00, chamando a atenção para 
esse tipo de violência”, frisou. 

Ambrozio fez referência às 
campanhas Faça Bonito e Maio Laranja, 
para conscientizar das formas de 
violência contra a criança e adolescente 

em qualquer data. Também reforçou os 
canais de denúncia – nacional disque 
100 e estadual disque 181 - além do 
Conselho Tutelar.

A psicóloga apresentou o artigo 277 
da Constituição Federal, conceituou 
o que é violência contra criança e 
adolescente, o que é abuso sexual, 
características do abuso, quem abusa, 
sinais reveladores, consequências, 
abusador intrafamiliar, o que é 
exploração sexual e a relação com o 
abuso. Também orientou o que fazer 
quando a criança relatar uma situação 
de abuso.

Segundo estatísticas apontadas, 
no ano passado foram mais de 95 
mil denúncias no país, relacionadas à 
violência física, psicológica e sexual 
contra crianças e adolescentes.

Confira a palestra na íntegra no 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=RrRIpen-Mxc

Estudantes de Cascavel, Francisco Beltrão e 
Umuarama ouviram sobre abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes

Cursos de Psicologia fazem reflexão alusiva 
ao 18 de maio

Especialista na área, a psicóloga Karina Ambrozio 
conduziu palestra

Campanha “Maio Amarelo” leva 
orientação de segurança a ciclistas

OS VOLUNTÁRIOS estão identificados por coletes amarelos e entregam kits com bolsa, 
boné, faixa refletiva para sinalização

A campanha nacional de 
segurança no trânsito “Maio 
Amarelo” teve uma ação 
especial. No foco estavam 
os ciclistas que utilizam a 
Estrada Pioneiro para a prá-
tica diária do pedal, mas 
motoristas de outros veículos 
também receberam materiais 
de orientação. Um panfleto 
com dicas que podem salvar 
vidas, destacando os cuida-
dos para pedestres e ciclistas, 
e kits de materiais também 
foram distribuídos.

A ação reuniu voluntá-
rios da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel), 
da Diretoria de Trânsito de 
U m u a ra m a  ( U m u t ra n s ) , 
Secretaria Municipal  de 
Defesa Social, 20ª Ciretran/ 
Detran-PR e Mountain Bike 
Clube Umuarama, entre os par-
ceiros. Com opções limitadas 

por conta da pandemia, como 
a proibição de aglomerações e 
eventos públicos, os organiza-
dores tomaram todas as pre-
cauções para evitar o contágio 
do coronavírus.

Neste ano a campanha 
traz orientações de segu-
rança, dicas de saúde e reco-
mendações sobre as normas 
de trânsito aos crescentes 
grupos de ciclistas da cidade, 
que praticam atividades físi-
cas nas ciclovias dos bair-
ros e em estradas rurais – 
principalmente a Pioneiro, 
que liga Umuarama ao dis-
trito de Lovat.

Os detalhes foram acer-
tados em reunião na última 
semana, na Umutrans, com 
a participação dos secretá-
rios de Defesa Social, major 
Valdecir Capelli, e de Esporte 
e Lazer, Jeferson Ferreira; da 

diretora de Trânsito, Dianês 
Maria Piffer; e de representan-
tes da Ciretran. “Tem aumen-
tado a cada dia o número de 
ciclistas, preocupados com a 
saúde e a qualidade de vida, e 
também os acidentes – alguns 
com feridos graves. A campa-
nha visa o bom convívio no 
trânsito para a segurança de 
todos, ainda mais porque o 
ciclista é mais vulnerável”, 
disse o secretário Jefinho.

Os voluntários da campa-
nha estão identificados por 
coletes amarelos. Além dos 
impressos, a Ciretran prepa-
rou kits com bolsa, boné, faixa 
refletiva para sinalização, car-
teira para documentos, lápis 
e um bafômetro educativo 
descartável. “Também orien-
tamos os ciclistas a utilizarem 
bicicletas adequadas, bem 
sinalizadas e equipamentos de 

segurança. O capacete é funda-
mental”, reforçou Dianês Piffer.

A Prefeitura de Umuarama 
está implantando uma ciclo-
via marginal à PR-482, entre 
o trevo para Maria Helena e a 
entrada da Estrada Pioneiro, 

para tirar os ciclistas da pista e 
garantir mais segurança no tra-
jeto. As ações do Maio Amarelo 
serão realizadas às terças e 
quintas, até o final do mês, em 
pontos de grande movimento 
de ciclistas.

Ginásio do Jabuticabeiras
ganha cerca de alambrado

O LOCAL está preparado para a comunidade realizar suas atividades físicas e praticar 
esportes, além de ser um ponto para o lazer e a confraternização

Uma equipe da Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  O b r a s , 
P l a n e j a m e n t o  U r b a n o , 
Projetos Técnicos e Habitação 
está implantandho alam-
brados em torno do giná-
sio de esportes do Parque 
Jabuticabeiras. A praça espor-
tiva recebeu reforma, melho-
rias e pintura há poucos meses 
e agora a Prefeitura está refor-
çando a segurança, já que em 
outras ocasiões o local foi alvo 
de vandalismo e depredação.

A obra é uma parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel), 
que adquiriu o arame para 
confecção das telas, no pátio 
rodoviário do município. “Nós 
estamos tecendo as telas de 
alambrado que usamos dos 
bens e logradouros públicos, 
um serviço que barateia os 
custos e permite acelerar esse 
tipo de benfeitoria onde é 
necessário”, explicou o diretor 
de Obras da Prefeitura, enge-
nheiro Renato Caobianco.

Além do cercamento com 
alambrados, o ginásio de 
esportes do Jabuticabeiras 
vai ganhar um portão para 

controlar a entrada e saída de 
veículos e outro para os atle-
tas e público em geral. A praça 
esportiva também ganhou há 
alguns meses um parque infan-
til em plástico colorido, do tipo 
que o município vem implan-
tando em praças, escolas e 
centros de educação infantil 
da cidade e distritos.

O local está preparado para 
a comunidade realizar suas ati-
vidades físicas e praticar espor-
tes, além de ser um ponto para 

o lazer e a confraternização. 
“Esperamos que o ginásio 
tenha bom uso e seja cuidado 
com carinho pelos moradores, 
para isso estamos reforçando 
a segurança e organizando a 
sua utilização. Ali poderão ser 
implementados projetos da 
Smel em diversas modalida-
des, quando for possível retor-
nar com as ações coletivas com 
mais segurança”, completou o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 
GUILHERME NOGUEIRA 

DERENUSSON, inscrita sob nº 
CPF 037.159.866-46, estabele-
cido na Rua Piuna, 3158, Zona 
I, CEP 87.501-050, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 

comunica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará, Inscrição 
Municipal nº 300.88/2011. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Ronaldinho Gaúcho é vacinado  
contra o coronavírus em Dubai 

Ex-jogador de Barcelona, 
Milan, Paris Saint-Germain, 
A t l é t i c o - M G ,  G r ê m i o , 
Flamengo, Fluminense e 
Seleção Brasileira, Ronaldinho 
Gaúcho, de 41 anos, recebeu 
ontem a primeira dose do imu-
nizante contra o novo corona-
vírus em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos. O jogador está 
na cidade desde o início da 
semana. 

No emirado árabe, apenas 

residentes com documento 
de identidade podem ser 
vacinados contra a covid-19. 
Ronaldinho Gaúcho recebeu 
a dose do imunizante pois 
possui o “Cartão Ouro”, um 
visto de residência, válido por 
10 anos, dado a investidores e 
empresários com base na con-
tribuição social. 

“Fé, alegria, gratidão e 
uma grande esperança de 
um futuro melhor a todos”, 

escreveu o ex-jogador, na 
legenda da foto em que apa-
rece recebendo a aplicação da 
vacina, publicada em seu per-
fil oficial do Instagram. 

Ronaldinho Gaúcho per-
deu a mãe, vítima do novo 
coronavírus, em fevereiro 
deste ano. Ela tinha 71 anos 
e estava internada em trata-
mento contra a doença, em 
Porto Alegre, desde dezem-
bro de 2020. Quando a 

pandemia da covid-19 come-
çou, Ronaldinho Gaúcho 
estava detido no Paraguai 
após ter documentos apreen-
didos por oficiais da região. O 

ex-jogador ficou preso entre 
março e agosto de 2020. Na 
cadeia, ele chegou a disputar 
jogos de futebol com outros 
colegas de cárcere. 

JOGADOR possui o “Cartão Ouro” – visto de residência, válido por 10 anos, dado a 
investidores – e tomou a primeira do imunizante 

Divulgação 
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Palavras cruzadas

Obterá um largo e interessante avanço ante as ativida-
des de Mercúrio, enquanto Júpiter lhe trará situações 
não muito amigáveis. Caso você persista nas coisas 
que acredita, poderá ir longe. Seja uma pessoa deter-
minada. No amor, evite algumas noitadas e lugares 
muito agitados, prefira ambientes mais reservados.

Como seu grande aliado, o componente fogo irá auxi-
liar a sua capacidade de ir além do óbvio neste dia. 
Mostrará algumas ações muito diferentes daquelas 
que precisa para conseguir traçar novos objetivos. 
Necessitará ter um pouco de cautela. Ocupe uma parte 
do seu dia em atividades familiares, isso os reapro-
ximará bastante.

Liberte-se para conseguir as coisas que você tanto 
deseja neste dia, só assim para ir além nas coisas 
que você tanto acredita. Vênus mexerá com a sua 
autoestima de uma forma bem mais interessante. Faça 
o melhor que você puder. A dois, faça sua relação 
ficar um pouco mais viva e com mais intensidade, 
isso reacenderá a chama paixão.

Sofrerá algumas perdas um tanto quanto interessantes 
para que consiga barganhar novas situações econô-
micas. Receberá uma grande interferência para que 
lhe torne mais exagerado neste momento. A lua irá 
atrapalhar um pouco. Cuide com problema respirató-
rio, evite o consumo de cigarro e outros agentes que 
possam prejudicar seu pulmão.

Durante este momento, você terá alguns proble-
mas muito sérios por causa da sua falta de intera-
ção com o seu aspecto mais criativo. Tente fazer 
o melhor para que as coisas saiam de um escopo 
diferente, fazendo o que necessita. Muitas coisas 
irão depender do seu humor, portanto, deve manter 
sua energia o mais ativa possível.

As suas impressões sobre o que vem acontecendo 
dentro da sua relação serão um tanto quanto equivo-
cadas, precisará ter paciência agora. As tuas econo-
mias não podem ir além daquilo que você acredita ser 
fundamental. O planeta Mercúrio irá influenciar muito 
a sua vida. A sua simpatia irá atrair novas pessoas para 
seu círculo de amizade mais elevado.

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 20 de maio são de touro com a personalidade em câncer. São populares, 
comunicativos, espertos, ativos e com bom jogo de cintura. São criativos no terreno das Artes e da 
Comunicação. Mas a sua vida é de altos e baixos, de idas e de vindas, de subidas e de descidas, 
ganhos e perdas, sucesso e fracassos. Seu número é o 22, formado de 2, em dobro, o símbolo da 
Lua. A Lua que retrata as origens, a memória, a figura da mãe e da terra natal. Mas a soma dá 4, de 
Urano, que os fazem ativos e agitados, modernos e inovadores.

Horóscopo nascido em 20 de maio 

Demonstrará uma movimentação bem mais forte e 
equilibrada por causa de alguns movimentos seus. 
Você sentirá que as coisas estão um pouco mais 
calmas neste período diferenciado. Tudo que é mais 
positivo e ativo para você virá de Urano. Faça o 
máximo possível para ter um pouco mais de contato 
com os mais experientes do seu trabalho.

Tendo bastante emoção, você poderá chegar a níveis 
de alto diferencial neste dia mais tranquilo. Saturno 
irá lhe gerar novas e excelentes oportunidades para 
conseguir ir além. Alguns níveis mais melancólicos 
irão lhe ajudar bastante. Não ignore as dificuldades 
de sua saúde, cuide-se melhor para que possa seguir 
em frente.

Está um pouco mais tenso do que o normal neste 
momento se for alguém apegado demais, energia 
negativa que vem de Urano. Boas chances virão 
para você neste dia, basta confiar no seu potencial. 
A constelação de órion estará fortalecendo as suas 
bases para que possa alcançar um novo nível de 
comprometimento.

Determinadas coisas que envolvem aquilo que lhe 
mais prejudica se manterão da mesma forma. Você 
demonstrará alguns atos mais fortes de coragem neste 
momento. Vênus irá alimentar de uma forma mais forte 
as suas energias. A pedra de rubi fará você se sentir 
melhor, basta agir com mais convicção para que atinja 
novas perspectivas.

Agir de forma amigável será a melhor coisa que pode 
lhe acontecer neste momento, não deixe que nada lhe 
escape das mãos. Você conseguirá contribuir muito 
mais para o ambiente social mais próximo durante 
este dia, tudo depende da atividade do componente 
ar. Atenção: a visita ao dentista é necessária.

Para que você seja uma pessoa mais confiante, preci-
sará alimentar uma alegria maior dentro do seu cora-
ção, só assim para sair de situações mais complica-
das. Júpiter mexerá de uma forma mais bruta com a 
sua vida. No amor, alguém do seu meio de amigos, irá 
apresentar um grande e diferente interesse por você.
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rado

Matéria-
prima da
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Área de 
movimen-
tação de
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Orlando
Rangel,
químico 

A (?): sem
rumo
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com óleos

santos

Primeira
letra
grega

Conso-
antes de

"frio" 

Badala
em igre-
jas (pl.)

Colocar
enfeites
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Confedera-
ção Brasi-
leira de Fu-
tebol (sigla)

Livre de 
acanha-
mento

Sabrina
Petraglia,

atriz
Seguia

em frente

Momento
inicial de

uma
viagem

Clínica
para

emagre-
cimento

Úlceras
na

mucosa
bucal

Conjunto 
de mapas
Ainda, em
espanhol

"Filtro" do
sangue

Preposição
de lugar

Resposta positiva

O escon-
derijo do

tatu

Sem
elevações
(terrenos) 

A vogal 
da terceira

conju-
gação

A rosa
São

moldados
pelo sutiã

Psiu!
Desafio
de uma
gincana

4, em
romanos
Etiqueta,
em inglês

Retirar
(membro) 
Hiato de
"míope"

O produto
de grife,
por seu
preço

3/aún — rim — spa — tag. 5/ungir. 8/vinícola.
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T I E T E C A V A
E O E R I I D

U R S A G E S S O
I C H E A Ã

C O L E S T E R O L
N O NO I A D O

F I GO A C I D O
T C H A C O T A

R E G U A E E R
R O L A S E M I

S O L T A R P I P A
I S O L A R O L

Constru-
ção sobre
a Baía de 

Guanabara

Que não
honra o
casa-
mento

Principal
rio da
capital
paulista

Abertura
da blusa
na região
da axila 

(?) Maior,
conste-
lação
(Astr.)

Material
para imo-

bilizar
fraturas

Substância
que pode
entupir
artérias

Inter-
jeição
para

chamar

Pão de (?),
bolo fofo
e macio

Grupo de
rock

norue-
guês

Fonte
usada

em textos
(Inform.)

Objeto
para

traçar
retas

(?) Ketu,
grupo
baiano

Estou
ciente 

(?) de
bens: lista
do inven-

tário

(?) Pacino,
ator ame-

ricano
(Cin.)

Significa
"metade",
em "se-
miárido"

Orígenes
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roman-
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logia
Com
asas

Sufixo de
"acabado"
Gelo, em

inglês
Azedo;
picante
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religioso
Zombaria;

troça
Meta no 

futebol (pl.)

Certa brin-
cadeira de

criança 
Afastar 

Precede
o décimo
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figueira

(?) John-
son, ator

Gesto com
as mãos

É regida
pelo

maestro
Única

Em seguida

(?) Gue-
vara, herói
argentino

Quarto com
banheiro privativo

Surgem no céu
na tempestade

Idem
(abrev.)
Malhado
(o corpo)

Código de (?):
regula profissões

Bebida (?):
combate o sono

3/che — ice — una. 4/cava. 5/arial. 7/chacota.

 Incenso de ervas aromáticas secas serve 
para purificar e aromatizar o ambiente, tra-
zendo o cheiro de campo para dentro de sua 
casa. Mas também são ótimos objetos de 
decoração e presentes muito originais, além 
de saudáveis, claro. 

São muito fáceis de fazer. As ervas indica-
das para fazer o incenso são: alfazema, ale-
crim, hortelã, tomilho, sálvia, erva-cidreira, 
pinheiro e cedro. É importante que as ervas 
sejam colhidas em dias ensolarados e secos. 
Caso apanhe ervas úmidas, descarte-as, pois 
irão juntar bolor e apodrecer.

Corte as plantas pelos caules, nunca pela 
raiz. As ervas devem ser embrulhadas com fio 
de algodão. Quanto mais apertado o fio esti-
ver, mais lentamente as ervas irão queimar. 
Arranque todas as folhas doentes. 

Como fazer incenso natural com ervas aromáticas
PASSO A PASSO:
l Comece por fazer um nó na ponta do ramo da erva aromática que escolheu;
l Segure o ramo e comece a enrolar o fio, dê 2 a 3 voltas e volte a dar um nó;
l Continue a enrolar o fio até a ponta oposta (as folhas desta extremidade podem ficar soltas 
     ou serem dobradas);
l Vire o ramo e continue a enrolar o fio até o início;
l Pendure os raminhos secos atrás de uma porta, num lugar escuro e seco, onda haja boa 
     circulação de ar;
l Aguarde algumas semanas para que as ervas estejam completamente secas antes da queima;
l Quando estiverem prontas, segure na extremidade por onde começou e com a ajuda de 
     uma vela comece a queimar a ponta do ramo;
l Deixe queimar uns 2 minutos e, assim que o fogo pegar bem, apague-o lentamente, assoprando.
l Tenha cuidado com as pequenas fagulhas incandescentes que podem se soltar.
l Pouse lentamente o ramo num prato de barro; 
l Caso queira apagar o ramo de incenso natural, esmague e sufoque as pontas que se 
      encontram incandescentes. Não use água. 
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CEREJA 
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Thiago Aranda , Aletheia Sucupi-
ra, Edson Itikawa, Dayane Libanio Lim, Elichielli Gabrielli Perilis ,Tania Regina Almeida Perci e Valcimar Barbosa 
Guedes. Da coluna: felicidades.

Não responda ao louco segundo sua loucura 
para não seres semelhante a ele, responda ao 

louco segundo sua loucura para que ele não se 
julgue sábio." ( Provérbio Indiano) 

CHEVROLET SPIN!
Hoje cerca de 60% das vendas do Chevrolet Spin estão concentra-
das nas configurações de sete lugares. Este é o maior percentual 

desde o fim de 2012, quando o modelo foi lançado. De lá para cá, 
o produto passou por evoluções visuais, mecânicas e tecnológicas, 
mas foi depois da chegada do sistema corrediço para a segunda fi-
leira de bancos que a participação da configuração de sete lugares 
superou a de cinco lugares. Esta funcionalidade permite deslocar 

os assentos da fileira central para frente ou para trás em até 11 
centímetros, assim como o ângulo do encosto. Desta forma é pos-

sível configurar os espaços conforme a necessidade e proporcionar 
mais conforto, principalmente aos ocupantes da terceira fileira, 
reforçando ainda mais a versatilidade do modelo. As configura-

ções de sete lugares do Spin são a grande aposta da linha 2022 do 
crossover, que  chega aos concessionários da marca com novida-
des. Mudanças no comportamento e na composição das famílias. 

O Spin de sete lugares chega à linha 2022 nas versões Activ, de 
design aventureiro, e Premier, sinônimo de sofisticação no portfó-

lio Chevrolet. Já o Spin de cinco lugares, ideal para quem busca um 
automóvel com um grande espaço para bagagens (710 litros), está 
disponível nas versões Activ, LT e LS, que acaba de ganhar opção 

de transmissão automática.

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!

VERSÁTIL
O Spin é o modelo de sete luga-

res preferido do consumidor 
por uma série de fatores: além 
de ser o mais acessível da cate-
goria, oferece um bom pacote 

de itens de série e um conjunto 
mecânico robusto e com baixo 
custo de manutenção. Destaca-
-se ainda por seu amplo espaço 
interno, elevada economia de 
combustível, boa agilidade no 
trânsito e facilidade em mano-

bras de estacionamento. Muitas 
vezes só um automóvel de sete 

lugares consegue acomodar 
todo mundo com conforto e 

segurança”, explica Joyce Agui-
lera, gerente de planejamento 
da GM América do Sul.Consi-
derando apenas as configura-

ções de sete lugares do Spin, já 
são mais de 100 mil unidades 
emplacadas no Brasil, o que 

representaria quase um terço 
do volume de toda a categoria 

nos últimos 10 anos. 

VACINAÇÃO CONTRA 
INFLUENZA 

A Secretaria Municipal de 
Saúde reforça a importância 
da vacinação contra a gripe 
para o grupo prioritário, que 
continua nesta semana para 
prevenir a contaminação do 

vírus influenza. Serão vacina-
dos do dia 17 a 21/05, pro-

fessores, crianças de 6 meses 
a 6 anos incompletos, idosos 
de 60 anos ou mais, gestan-
tes e puérperas. Esse grupo 

deverá procurar as unidades 
de saúde Lisboa, Sonho Meu, 
Industrial e Cohapar II, das 8h 
às 11h30 e das 13h30 às 16h.

ATENÇÃO
Aos que já tomaram a vacina 

COVID levem a carteira de vaci-
nação específica para que seja 

respeitada a data correta da 
vacinação da segunda dose. 


