
Dois homens acusados de tentativa de homicídio contra policiais federais foram absolvidos durante um júri popular em Umu-
arama. Porém, um foi condenado por contrabando de mercadorias ilícitas e o outro pelos crimes de resistência, contrabando, 
utilização ilegal de telecomunicação e direção perigosa. A dupla poderá recorrer da sentença em liberdade.
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Aniversário de Umuarama terá
30 dias de programação especial
O aniversário de 67 anos de Umuarama, comemorado em 26 
de junho, terá programação especial durante todo o mês, 
incluindo espetáculos culturais, shows, feiras, encontros, 
exposições e até torneio de pesca. Todas as secretarias muni-

cipais vão participar, coordenando algum evento. Entre a 
programação cultural, o destaque vai para o Femucam, para 
as Mostras de Dança, Esquetes, exposição histórica e o Encon-
tro de Pioneiros. l 8

R$ 20,3 milhões
no Nota Paraná

l 4

Selo Estadual
Empresa Pela
Mulher avança
na Assembleia

l 2

PR confirma
3.245 casos
de Covid e
oito mortes

l 4

JONATHAN CAMPOS/AEN

O Umuarama Futsal joga 
em casa contra o Asso-
eva de Venâncio Aires/
RS, amanhã, às 20h, 
em partida pela sétima 
fase da Liga Nacional. A 
equipe tenta acabar com 
a sequência de derrotas 
na LNF. l 7

Luta em Luta em 
quadraquadra

Absolvidos

Tite convoca
seleção para
jogos contra

Coreia e Japão
l 7

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA

Atenção ao prazo 
para doar parte

do IR para
ações sociais

l 11 l 6
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, 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$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,62 1,06 4,29 12,13
IGP-M (FGV) 1,74 1,41 6,98 14,66
IGP-DI (FGV) 2,37 0,41 6,44 13,53

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,1612 1,1477 1,1466
IGP-DI (FGV) 1,1535 1,1557 1,1353
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 12,75%  | TJLP: 6,82%

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; IIRR  22002211:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

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

10/4 a 10/5 0,5661 0,5661 0,0658
11/4 a 11/5 0,5898 0,5898 0,0894
12/4 a 12/5 0,5924 0,5924 0,0919
13/4 a 13/5 0,5937 0,5937 0,0932
14/4 a 14/5 0,5933 0,5933 0,0928

Ações % R$
Petrobras PN +3,88% 33,70 
Vale ON +4,09% 78,63 
ItauUnibanco PN +3,51% 24,15 
Bradesco PN +1,99% 18,92 
Magazine Luiza ON -1,01% 3,91 
Qualicorp ON -13,30% 10,43

IBOVESPA: +1,25% 104.396 pontos

Iene 130,21
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 117,10

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,1440 5,1450 +4,1%

PTAX  (BC) -0,3% 5,1238 5,1244 +4,2%

PARALELO 0,0% 5,0100 5,4600 +3,2%

TURISMO 0,0% 5,0100 5,4400 +3,2%

EURO -0,2% 5,3979 5,4006 +4,2%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 2.030,84 2.046,29 0,76 2,15 13,27
Norte 2.023,13 2.042,71 0,82 5,35 11,52
Oeste 2.074,11 2.093,58 0,94 2,58 13,87

DÓLAR 11/05

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 6,31
Peso arg. R$ 0,044
R$1: 1.341,20 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/05 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

FFEEVV MMAARR AABBRR
TJLP (%) 6,08 6,08 6,82
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mai/22 1.650,25 20,25 -0,3%
FARELO mai/22 400,60 -7,30 -12,7%
MILHO mai/22 802,25 15,75 4,9%
TRIGO mai/22 1.108,75 25,50 2,5%

SOJA 180,24 1,1% 5,0% 179,00
MILHO 80,68 1,1% 3,2% 80,00
TRIGO 97,36 0,5% 4,5% 100,00
BOI GORDO 307,12 -0,2% -0,8% 303,00
SUINO 5,57 0,2% 14,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/05 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 11/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 190,00 1,6% 5,6%
SOJA Paranaguá 196,00 0,5% 5,4%
MILHO Cascavel 89,00 2,3% 6,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0055  ffííssiiccaass  1166//0055,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0055

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

27 13

Quinta

20 13 21 13

SextaSexta

Muitas nuvens

h
h

h
h

h
h

11
h

24h

Crescente
8/05- 21h22

Minguante
22/05 -15h44

Nova
30/05 -08h32

Cheia
16/05 -01h15

PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira, 12/5/2022 - Edição nº 13.841 - Ano 45 - R$ 4,00 @oparana hojenews

ANTT: Tarifa do novo
pedágio terá reajuste
ainda antes do leilão
O dito popular diz: “não existe nada tão ruim que não 
possa piorar”. E, de fato, quando o assunto é pedágio, 
o paranaense sabe bem o que a expressão popular 
quer dizer. A novidade da vez é que a tarifa inicial do 
novo plano de concessões das rodovias do Paraná, a PR 
Vias, sofrerá reajuste antes do lançamento do edital, ou 
seja, aquele o valor inicial que iria para leilão previsto 
pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), 

órgão federal responsável pela elaboração do pro-
jeto, em novembro já terá um reajuste. A informação 
foi confirmada pela própria ANTT, que justificou que 
os valores nominais dos estudos de viabilidade foram 
referenciados uma data-base que deve ser atualizada. 
Apesar de já prever o reajuste, a agência ainda não 
informou os valores nominais que serão refletidos nas 
tarifas de cada praça ou lote. l Política 3

Bandeirada l 
1

1

O mês de abril é o terceiro 
mês consecutivo em que 
caiu a procura pela a 
vacina contra a Covid-19 
no Paraná, de acordo com 
o Vacinômetro Nacional, 
acompanhando a tendência 
nacional de queda. A 
vacinação está em queda 
desde janeiro, quando 
a procura aumentou por 
causa da variante Ômicron. 
“Assim como outras 
doenças, a imunização 
do coronavírus precisa 
ser reforçada, seja com a 
segunda dose ou doses de 
reforço. É o que apontam os 
estudos e é o que estamos 
orientando os municípios”, 
reforçou o secretário de 
Saúde do Paraná, César 
Neves. l Geral 2

FUTSAL
Serpente quer 

manter ritmo de
vitórias e a ponta

na Série Ouro
l Esportes 12

MELHOR DO SUL
Indústria do Paraná

foi a única com
crescimento no
mês de março

l Economia 8

DIGNIDADE

ConstRua 
Cidadão oferece

oportunidades para
moradores de rua

l Geral 4

ARQUIVO/SECOM
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PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 12/5/2022
concurso: 2479Megasena

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: 602

05 24 30 45 48 50

concurso: 2364

concurso: 1781

15 18 30 35 40 49

concurso: 5661

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE:

NO
SS

O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

SÃ
O

 IN
FO

RM
AT

IV
O

S 
E 

NÃ
O

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

O
FI

CI
AI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 04 09 08 03 06 01

Super Sete concurso: 241C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2310Lotomania

38.672
93.077
09.369
49.019
35.483

03 06 15 20 21 34 42 
VASCO DA GAMA/RJ

24 32 44 45 69

NOVEMBRO

01 06 08 11 15 19 30

concurso: 5849

10 15 17 20 21 35 

Sol
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Lotofácil concurso: 2517

Ainda não acabou!

CASCAVEL
Concessão do 

transporte aprovada 
em segunda votação
com longa discussão

l Política 5

l Pág. 2

SolSol Sol

Selo Estadual Empresa
Pela Mulher avança na
Assembleia Legislativa

A proposta que visa estimu-
lar as boas práticas empresa-
riais para coibir e prevenir a 
violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, bem 
como fomentar a liderança 
corporativa de alto nível para 
a igualdade de gênero, avan-
çou na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). O projeto 
de lei 93/2021, que cria o 
“Selo Estadual Empresa Pela 
Mulher” foi aprovado em 
segundo turno de votação na 
sessão plenária de ontem (11).

A proposta passou na forma 
de um substitutivo geral da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). De acordo com 
o novo texto, terão direito ao 
selo as empresas que imple-
mentem programas de acolhi-
mento e proteção às mulhe-
res em situação de violência 
doméstica e familiar; incluam 
em quadro de empregadas 
mulheres em situação de vio-
lência doméstica e familiar; 
promovam ações educativas 
de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra 
a mulher, voltadas aos seus 
empregados e à sociedade em 
geral; e estimulem e pratiquem 
a contratação de mulheres 
para cargos de direção e che-
fia, especialmente de mulheres 
negras, sem distinção de remu-
neração; entre outros quesitos.

“Essa proposta contribui 
para a construção perma-
nente do processo democrá-
tico para que se tenha garan-
tido o pleno exercício da 
cidadania às mulheres, com 
o direito de acesso a todas as 

oportunidades”, afirmam os 
autores (mulheres parlamen-
tares) na justificativa.

De acordo com o texto, o selo 
se aplicará a empresas privadas 
com faturamento anual bruto 
superior a R$ 360 mil, conside-
rando-se matriz e filiais, caso 
haja, e que tenham sede, filial 
ou representação no territó-
rio Estadual. Ainda segundo a 
proposição, os dados relativos 
às funcionárias, ressalvada a 
prestação das informações 
obrigatórias ao Poder Público, 
serão sigilosos.

TERÃO direito ao selo as empresas que implementem programas de acolhimento e proteção 
às mulheres em situação de violência doméstica e familiar

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Ucranianos reforçam a
necessidade de ajuda
humanitária ao País

Planos diretores
Um projeto de lei, do Poder 
Executivo Estadual, que objetiva 
ampliar o prazo para municípios 
adequarem ou revisarem seus 
Planos Diretores Municipais, 
além de promover correções na 
redação, passou em segunda 
discussão dos deputados 
estaduais. O texto avançou 
com uma emenda de plenário, 
na forma de subemenda da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) que, entre outros 
pontos, determina que o prazo 
estabelecido fica prorrogado 
até o dia 6 de junho de 2025 
em razão da declaração de 
emergência e estado de 
calamidade pública, como forma 
de prevenção e enfrentamento à 
pandemia da Covid-19.

Ajuste nas Secretarias
Já o projeto de lei que visa ajustar 
as competências das Secretarias 
de Estado do Planejamento 
e Projetos Estruturantes — 
SEPL e da Administração e da 
Previdência —SEAR, avançou 
em primeiro turno. A contrário, 
o projeto de lei assinado pelo 
deputado Nelson Luersen (União), 
que dispõe sobre a liberação da 
rede Wi-Fi, de forma gratuita, aos 
pacientes e usuários de hospitais 
e unidades de saúde estaduais, 
recebeu emenda de plenário e, 
com isso retornou à CCJ.

Durante uma visita à 
Assembleia Legislativa do 
Paraná ontem (quarta-feira, 
11), o representante do Governo 
da Ucrânia no Brasil, Anatoliy 
Tkach, reforçou a necessidade 
de doações humanitárias ao 
país europeu, que sofre com a 
guerra declarada pela Rússia. 
Tkach visitou o Legislativo para 
agradecer o apoio e solidarie-
dade dos deputados paranaen-
ses com o povo ucraniano. A 
comitiva formada por represen-
tantes ucranianos foi recebida 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, depu-
tado Ademar Traiano (PSD), 
e pelo primeiro secretário da 
Casa, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD).

De acordo com a Agência da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para Refugiados, mais 
de quatro milhões de pessoas, 
sendo a maioria mulheres e 
crianças, já deixaram a Ucrânia. 
A Agência estima que outros 6,5 
milhões de pessoas foram deslo-
cadas dentro do País. “Vemos a 
deterioração da ajuda humani-
tária ao País. Atualmente, mais 
de 16 milhões de pessoas estão 
precisando de ajuda, em uma 
população total de 44 milhões. 
Cerca de ¼ da Ucrânia já foi atin-
gida pela guerra”, revelou Tkach. 
De acordo com ele, alimentos e 
medicamentos estão entre os 
itens mais necessários.

AGRADECIMENTO
O representante ucraniano 

também aproveitou a visita 
para agradecer o apoio da 
Assembleia aos conterrâneos 

A comitiva formada por representantes ucranianos foi recebida pelo presidente da Alep, deputado Ademar Traiano

DÁLIE FELBERG/ALEP

atingidos pelo conflito. No dia 
7 de março, o Poder Legislativo 
realizou uma Sessão Especial 
em Solidariedade Incondicional 
à Ucrânia e ao Povo Ucraniano. 
Além disso, a bandeira da 
Ucrânia foi hasteada em frente 
à sede do Poder Legislativo, 
juntamente com as bandei-
ras do Brasil e do Paraná. 
“Queremos agradecer o apoio 
do Paraná. Agradecemos os 
esforços do Estado para aco-
lher os ucranianos”, disse.

APOIO
Traiano reforçou o apoio 

do Legislativo à população 
ucraniana. “A Assembleia está 
sempre aberta aos ucrania-
nos”, comentou. “Durante o 
encontro, tratamos da ajuda 
humanitária que o Paraná 
está trabalhando para enviar 
à Ucrânia. As contribuições que 
a sociedade paranaense pode 
dar diretamente ao povo ucra-
niano são muito importantes”, 
completou Romanelli.

REFÚGIO
De acordo com a ONU, a 

Polônia foi o País que mais 
recebeu refugiados ucrania-
nos, com mais de três milhões 
de pessoas. Por isso, a cônsul-
-geral da Polônia em Curitiba, 
Marta Olkowska, que também 
fez parte da comitiva que visi-
tou a Assembleia, reforçou a 
importância do apoio à popu-
lação ucraniana. “A Polônia 
apoia incondicionalmente. 
Tratamos quem foge do ter-
ror da guerra como amigos. O 
que está em jogo é o futuro da 

Europa”, destacou.
Também participaram do 

encontro o cônsul honorá-
rio da Ucrânia em Curitiba, 
Mariano Czaikowski, o presi-
dente da Câmara de Comércio, 
Indústria e Inovação Brasil 
Ucrânia, Sérgio Maciura, e o 
presidente da Representação 
Central Ucraniana Brasileira, 
Vitório Sorotiuk.

Cassação
O Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da 
Câmara Municipal de 
Curitiba (CMC) concluiu o 
julgamento do Processo 
Ético Disciplinar 1/2022. 
Foram colocados em 
votação três pareceres 
distintos e prevaleceu o 
do relator, Sidnei Toaldo (Patriota), pela cassação do mandato 
parlamentar de Renato Freitas (PT), com cinco apoiamentos – 
Denian Couto (Pode), Indiara Barbosa (Novo), Noemia Rocha 
(MDB) e Toninho da Farmácia (União), além do próprio Toaldo. 
Dalton Borba (PDT) sugeriu a suspensão do mandato e Maria 
Leticia (PV) pediu o arquivamento, mas não conquistaram a 
maioria dos votos. Agora a defesa tem prazo de cinco dias 
úteis para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
e, se a CCJ não alterar a decisão, o Legislativo tem três sessões 
para marcar o julgamento do vereador Renato Freitas (PT). Em 
plenário, é preciso que 20 dos 38 vereadores concordem com a 
cassação para ela ser efetivada.

Muda ministro
O presidente Jair Bolsonaro 
trocou ontem (11) o comando 
do Ministério de Minas e 
Energia. Bento Costa Lima 
Leite de Albuquerque foi 
exonerado, a pedido, e em 
seu lugar foi nomeado Adolfo 
Sachsida. A mudança ocorre 
após críticas do presidente 
à política de preços da 
Petrobras, estatal ligada à 
pasta. No Twitter, Sachsida 
postou mensagem de 
agradecimento a Bolsonaro, 
a Paulo Guedes, ministro da 
Economia, e a Albuquerque. 
Na última quinta-feira (5), 
Bolsonaro citou o ministro 
Bento Albuquerque e o 
presidente da Petrobras, José 
Mauro Ferreira Coelho ao 
reclamar do reajuste no preço 
do óleo diesel para 
as refinarias. 

Federação
As executivas nacionais do PSDB e do Cidadania ingressaram 
ontem (quarta-feira, 11) com pedido no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para formalizar a federação partidária entre 
as duas agremiações. O pedido de união entre as duas siglas 
vai ser relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em 
fevereiro último, os dois partidos aprovaram a formalização 
do consórcio das siglas de olho nas eleições deste ano. Pela lei 
que instituiu as federações partidárias, dois ou mais partidos 
podem se unir em uma aliança semelhante à das coligações, 
mas que dura por toda uma legislatura (ou seja, quatro anos), 
e não apenas para uma única eleição.

Ministros do STJ
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou ontem 
(11), a lista quádrupla a ser enviada para o presidente Jair 
Bolsonaro, que indicará dois novos ministros para a Corte. Eles 
vão substituir os ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefi 
Cordeiro. Em votação, os ministros do STJ decidiram enviar ao 
Palácio do Planalto o nome dos juízes: Messod Azulay Neto, do 
TRF-2; Ney Bello, do TRF-1; Paulo Sérgio Domingues, do TRF-3; 
e Fernando Quadros da Silva, do TRF-4. Bolsonaro é obrigado 
a indicar ao STJ nomes que estejam dentro da lista formada 
pelo Tribunal. Após o presidente escolher dois nomes entre os 
indicados pelo STJ, os candidatos deverão passar por sabatina 
na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

DIVULGAÇÃO

Muda secretário
Jair Bolsonaro exonerou, 
a pedido, o secretário 
executivo do Ministério 
da Saúde, Rodrigo Otávio 
da Cruz. Assume o posto 
Daniel Meirelles Fernandes 
Pereira, que ocupava o cargo 
de assessor especial na 
pasta, atuando próximo ao 
ministro Marcelo Queiroga. 
O novo secretário é graduado 
em direito e é especialista 
em regulação de saúde 
suplementar. A posição é 
considerada a ‘número 2’ da 
pasta e tem papel estratégico 
nas tomadas de decisão na 
Saúde. Pereira foi diretor-
adjunto da ANS e chegou a ser 
indicado para assumir uma 
direção na Anvisa. Na ocasião, 
a Associação de Servidores da 
Anvisa (Univisa) emitiu nota 
contra o nome dele.
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Governo libera hoje
R$ 20,3 milhões em
créditos do Nota Paraná

Os consumidores que pedi-
ram CPF na nota durante as 
compras de fevereiro rece-
bem a partir de hoje (quinta-
-feira, 12) o retorno dos cré-
ditos do ICMS pelo Programa 
Nota Paraná, coordenado 
pela Secretaria Estadual da 
Fazenda. Ao todo, serão libera-
dos R$ 20,3 milhões, sendo R$ 
18 milhões para consumidores 
com o CPF identificado e R$ 2,3 
milhões para as organizações 
sociais ativas que receberam 
as notas fiscais em doação.

Para este mês, serão contem-
plados 7,2 milhões de consumi-
dores que poderão conferir os 
novos créditos disponíveis pelo 
site do programa ou pelo apli-
cativo Nota Paraná. Importante 
ressaltar que as transferências 
dos valores só serão permitidas 
a partir do cadastramento feito 
no site do programa. O limite 
mínimo para transferência à 

Confira os créditos repassados em 2022
MAIO/2022 (compras de fevereiro): R$ 20,3 milhões 
ABRIL/2022 (compras de janeiro): R$ 20,5 milhões 
MARÇO/2022 (compras de dezembro): R$ 28,3 milhões 
FEVEREIRO/2022 (compras de novembro): R$ 21,9 milhões 
JANEIRO/2022 (compras de outubro): R$ 21,8 milhões

Estado confirma 3.245 novos
casos de Covid e oito mortes

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) divulgou ontem 
(quarta-feira, 11) mais 3.245 
casos e oito mortes em decor-
rência da infecção causada 
pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do 
monitoramento da Covid-19 
mostram que o Paraná soma 
2.467.514 casos e 42.925 óbi-
tos pela doença.

Os casos são de maio 
(2.821), abril (89), março (34), 
fevereiro (146) e janeiro (128) 
de 2022; novembro (2), setem-
bro (3), agosto (11), julho (2), 
junho (2), maio (1), abril (2), 

Os Batalhões de Trânsito Rodoviário e Urbano – 
BPRv e BPTran – de Curitiba e do Litoral participaram 
ontem (11) de uma ação de doação de sangue em 
alusão ao Maio Amarelo, que neste ano leva o tema 
“Juntos Salvamos Vidas”. Participaram da ação 20 
policiais. A doação foi realizada no Hemepar, res-
ponsável pela coleta, armazenamento, processamento, 
transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais 
públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas 
as regiões do Estado. O objetivo é chamar a atenção 
para o Maio Amarelo, mês em que são realizadas 
campanhas de conscientização no trânsito em todo o 
país em prol da vida. O Batalhão de Polícia Rodoviá-

ria atua em todo o Estado e durante este mês outras unidades também vão agilizar campanhas de doação similares.

DIVULGAÇÃO

conta bancária é de R$ 25.
Os créditos acima de R$ 25 

podem ser depositados em 
contas do titular de qualquer 
banco do Sistema Financeiro 
Nacional, desde que não seja 
Bolsa Família, Cartão Cidadão, 
Conta Fácil, Conta Benefício e 
Conta Salário para o valor não 
ser estornado.

O cálculo do crédito de 
cada nota fiscal é feito sempre 
no terceiro mês após a compra. 
Por exemplo, as compras efe-
tuadas em maio de 2022 serão 
calculadas em agosto de 2022, 
e assim sucessivamente. Esse 
é o prazo para que as informa-
ções necessárias para o cálculo 

dos créditos (recolhimento do 
imposto pelo estabelecimento 
comercial, as notas fiscais com 
o CPF ou as doadas para as ins-
tituições sociais) cheguem à 
Secretaria da Fazenda.

CPF NA NOTA
Para obter créditos basta ao 

consumidor pedir ao estabele-
cimento comercial que registre 
o CPF ou CNPJ no documento 
fiscal. Após a liberação pela 
Secretaria da Fazenda, o con-
sumidor poderá selecionar 
uma das opções de utilização 
dos créditos disponíveis no 
sistema e resgatá-los após o 
cadastramento no programa.

março (1) e janeiro (1) de 2021; 
e dezembro (2) de 2020.

Os óbitos são de maio (1), 
abril (1), março (1), fevereiro 
(3) e janeiro (2) de 2022.

INTERNADOS
São 150 pacientes com 

diagnóstico confirmado ou 
suspeito de Covid-19 que per-
manecem internados, todos 
em leitos SUS (58 em UTIs e 92 
em leitos clínicos/enfermaria).

ÓBITOS
A Secretaria de Saúde informa 

ainda a morte de oito pacientes. 

São três mulheres e cinco homens 
com idades entre 59 e 88 anos. 
Os óbitos ocorreram entre 27 de 
janeiro e 9 de maio de 2022.

Os pacientes que foram a 
óbito residiam em Maringá 
(2), Santo Antônio da Platina 
(1), Ribeirão Claro (1), Quatro 
Barras (1), Paulo Frontin (1), 
Palmas (1) e Lapa (1).

FORA DO ESTADO
O monitoramento da 

Secretaria da Saúde contabi-
liza 10.948 casos de não resi-
dentes no Estado – 233 pes-
soas foram a óbito.

Boas vendas
Pesquisa contratada pela 
Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
do Estado do Paraná (Faciap) 
apontou que o desempenho 
das vendas no Dia das Mães 
deste ano foi 10,9% superior 
em relação ao mesmo período 
do ano passado. A maioria 
dos empresários ouvidos na 
pesquisa anterior disse que o 
fim da pandemia e a vacinação 
anticovid estão contribuindo 
com o aumento do movimento 
e das vendas no comércio.

Arrecadação
A Secretaria Estadual da 
Fazenda do Paraná informou 
que já foram recolhidos R$ 3,4 
bilhões, sendo R$ 1,98 bilhão 
em pagamentos à vista e R$ 
1,47 bilhão parcelado em dia. 
O total lançado de IPVA/2022 
é de aproximadamente R$ 
5,2 bilhões para 4,6 milhões 
de veículos tributados. “É 
importante frisar que o tributo 
é de competência estadual, 
mas toda a arrecadação do 
imposto é dividida entre o 
Estado e os municípios de 
registro do veículo”, explicou a 
coordenadora de Arrecadação 
da Receita Estadual, Suzane 
Gambetta Dobjenski.

Um pé fora
A Comissão de Ética da Câmara 
Municipal de Curitiba aprovou 
os pedidos de cassação do 
vereador Renato Freitas (PT). 
A decisão deve ser confirmada 
pelo plenário do legislativo, o 
que deve ocorrer até o final de 
maio. A suplente é a estudante 
Ana Júlia (PT).

Federação partidária
As executivas nacionais 
do PSDB e do Cidadania 
ingressaram nesta quarta-
feira (11) com pedido no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para formalizar a 
federação partidária entre as 
duas agremiações. O pedido 
de união entre as duas siglas 
vai ser relatado pelo ministro 

Estradas rurais
Em pouco mais de três anos, o Governo do Paraná pavimentou 

1.000 quilômetros de estradas rurais com pedras poliédricas ou com 
blocos sextavados em todo o Paraná. O investimento chegou a R$ 
304 milhões, beneficiando 18 mil famílias de 2 mil comunidades 

em 202 municípios. Paralelamente, o programa Estradas da 
Integração, coordenado pela Secretaria estadual da Agricultura e do 

Abastecimento (Seab), abriu cerca de  25 mil postos de trabalhos.

Ricardo Lewandowski. 
Em fevereiro último, os 
dois partidos aprovaram a 
formalização do consórcio das 
siglas de olho nas eleições 
deste ano.

Doação
A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado aprovou o projeto 
de lei que autoriza a doação 
de viaturas ao exército 
paraguaio. O projeto autoriza 
o Ministério da Defesa a doar 
20 viaturas operacionais 
MBB 1418 revitalizadas. Na 
justificativa, o então ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, 
defendeu “a necessidade de 
intensificar ações cooperativas 
e de promover uma eficaz 
cooperação bilateral na 
área de defesa, com base na 
consideração conjunta de 
questões de interesse mútuo, 
e preservando os canais de 
entendimento já existentes”.

Liberou
O Senado aprovou projeto de 
lei que muda o limite de gastos 
com propaganda em anos 
eleitorais. A medida, aprovada 
pela Câmara dos Deputados 
em março, aumenta o limite 
de gastos do poder público 
com serviços de propaganda 
institucional durante o ano 
eleitoral. O projeto era uma 
das prioridades do governo 
de Jair Bolsonaro e teve, 
em peso, o apoio de seus 
aliados da bancada do PL, 
Republicanos e PP.

Como fica
Atualmente a lei considera 
a média das despesas com 
publicidade do primeiro 
semestre dos três anos 
anteriores aos da eleição 
como limite. A nova proposta 
estabelece sob esse limite 
para seis vezes a média mensal 
dos valores empenhados 
e não cancelados nos três 
anos anteriores completos, 
incluindo o primeiro e o 
segundo semestres.
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Auditores do Mapa
recebem o apoio da
Frente Parlamentar

Em operação-padrão pela 
reestruturação da carreira, os 
auditores fiscais federais agro-
pecuários (Affas), do Ministério 
da Agricultura (Mapa), rece-
beram um importante apoio 
aos pleitos da categoria em 
Brasília. Em reunião na Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), integrantes da diretoria-
-executiva do ANFFA Sindical 
– Sindicato que representa os 
affas – saíram motivados com 
a perspectiva de a Frente levar 
as reivindicações diretamente 
ao Planalto. O deputado fede-
ral Sérgio Souza (MDB-PR), 
presidente da FPA, assegurou 
que reforçará a importância da 
atuação dos auditores agro-
pecuários para o crescimento 
do agro brasileiro, a pauta da 
reestruturação da carreira e a 
necessidade de abertura de 
concurso público para a con-
tratação de mais affas, em 
agenda com o Ministro-Chefe 
da Casa Civil, Ciro Nogueira, na 
próxima semana.

O presidente do ANFFA 
Sindical, Janus Pablo, apre-
sentou as reivindicações dos 
Affas aos integrantes da Frente 
com números e dados de resul-
tados do trabalho e esforços 
da carreira para contribuir 
com o desempenho positivo 
do agronegócio brasileiro, 
que alavanca a economia do 
país. Pablo destacou que os 
integrantes da FPA também 

Produtor de aves, soja e 
milho, o agricultor Alexandre 
Lambi, de Astorga (Norte), 
comemora a economia de 
cerca de R$ 43 mil em seis 
meses da instalação das pla-
cas solares para geração de 
energia em sua propriedade. 
“Sempre tive vontade de ins-
talar as placas para fugir do 
aumento da luz, mas só con-
segui depois que recebi sub-
sídio do Governo. Hoje eu 
pago minha parcela no banco 
e ainda sobra para investir na 
produção”, disse, durante o 
“Encontro Renova Paraná – 
Energia Renovável Para Todos”, 

Agricultores comemoram
economia na conta de luz

organizado pelo IDR-Paraná 
(Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná – Iapar-
Emater), nesta quarta-feira 
(11) na 48° Expoingá.

Ele foi o primeiro agricul-
tor de Astorga a receber sub-
sídio. Através do programa 
que apoia o produtor inte-
ressado em explorar energias 
renováveis, o agricultor vai 
conseguir pagar os R$ 340 mil 
investidos com juro zero. “O 
gasto do Alexandre com luz 
ficava entre R$ 5 mil e R$ 6 mil 
por mês. Agora ele paga só a 
taxa mínima necessária que 
é R$ 68,00”, afirmou Solange 

de Oliveira, técnica do IDR-
Paraná que prestou assistên-
cia ao agricultor durante todo 
o processo.

Desde que foi lançado em 
agosto do ano passado, até 
agora, o RenovaPR já finali-
zou mais de 1.886 projetos 
em todo o Estado, o que deve 
gerar um investimento de R$ 
331 milhões nos empreen-
dimentos. O programa pos-
sui 456 empresas de energia 
solar cadastradas e outras 16 
de biogás.

O evento na feira reuniu 
cerca de 250 agricultores, aca-
dêmicos e jovens agricultores.

reconheceram a importância 
da atuação desses profissio-
nais para a segurança alimen-
tar do Brasil. 

A reunião, intermediada 
pelo ministro da Agricultura, 
Marcos Montes, foi conduzida 
por Sérgio Souza, com partici-
pação de demais integrantes 
da Frente. Na ocasião, os diri-
gentes do Sindicato também 
receberam apoio da ex-ministra 
da Agricultura e deputada fede-
ral, Tereza Cristina, presente ao 
encontro. Em seguida à expo-
sição do ANFFA, a FPA reiterou 
o compromisso de sensibilizar 
o Planalto para o atendimento 
de toda a pauta de reivindicação 
dos auditores agropecuários.

AUDITORES 
AGROPECUÁRIOS

Os auditores fiscais fede-
rais agropecuários são servi-
dores de carreira do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa). São 
engenheiros agrônomos, far-
macêuticos, químicos, médi-
cos veterinários e zootecnis-
tas, que exercem suas funções 
há mais de 150 anos no serviço 
público federal, e como car-
reira, desde 2000. Trabalham 
para garantir qualidade de 
vida, saúde e segurança ali-
mentar às famílias brasileiras.

São responsáveis por garan-
tir a saúde animal, a sanidade 
vegetal e a qualidade e segu-
rança dos produtos agrope-
cuários que chegam até o con-
sumidor final, seja no Brasil ou 
no exterior. Atuam nos portos, 
aeroportos e postos de fron-
teira, nos campos de produção, 
nas empresas agropecuárias, 
nas cidades, nos programas 
de desenvolvimento agrope-
cuários elaborados pelo Mapa, 
nas negociações internacionais, 
entre outros ambientes ligados 
a atividades agropecuárias.

OS auditores fiscais federais são responsáveis por garantir a saúde animal, a sanidade vege-
tal e a qualidade dos produtos agropecuários que chegam ao consumidor
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Disputa de dois 
Canabrava e Coagro são as 
únicas usinas de açúcar e álcool 
remanescentes no Estado. 
Já foram 27 no passado. Não 
fosse a decisão da Justiça, só 
restaria a Coagro - presidida 
pelo vice-prefeito Frederico 
Paes e funciona nas instalações 
da antiga Usina Paraíso, do 
empresário Renato Abreu, dono 
da MPE. Próximo da família do 
ex-prefeito Washington Reis, 
Abreu esteve envolvido na Lava 
Jato (Operação Radioatividade), 
referente a obras de Angra 3.

Dividendos 
Enquanto o povo sofre com 
preço alto da gasolina - que 
contribui para o aumento 
semanal da inflação - a 
Petrobras vai pagar os maiores 
dividendos dos últimos anos 
aos acionistas neste semestre.

Redutos 
Depois do lançamento da pré-
candidatura e passagem por 
Minas Gerais, o ex-presidente 
Lula vai desbravar redutos 
bolsonaristas. Aliados de 
Estados das regiões Norte e 
Sul – onde Bolsonaro lidera – 
já traçam o percurso e eventos 
com a presença do petista nas 
próximas semanas.  

CIA 
Governo e oposição travam 
uma batalha na comissão 
de Relações Exteriores da 
Câmara por causa do pedido 
do Psol para que o ministro 
Augusto Heleno preste 
explicações sobre a conversa 
com o diretor da Agência 
Central de Inteligência (CIA), 
William Burns. Em maioria, 
bolsonaristas vão marcar 
presença em todas as sessões 
para barrar o requerimento.  

Escanteada 
Ex-ministra do governo 
Bolsonaro, a deputada Flávia 
Arruda (PL-DF) foi escanteada 
por integrantes da cúpula do 
Governo que têm apoiado – 
nos bastidores - a adversária 

Ajoelha e reza 
O governador do Rio, Cláudio Castro, participou na manhã 
da última terça, 10, em Campos dos Goytacazes, da missa 

que celebrou o início da safra de cana de açúcar da Coagro, 
segunda maior produtora de etanol do estado.  A primeira é 
a sua concorrente direta, a Nova Canabrava, cuja licença de 
comercialização o Governo Castro cassou em fevereiro, mas 

devolvida por decisão da Justiça.

e também ex-ministra 
Damares Alves (Republicanos). 
Enfraquecida, Flávia pode 
retirar a candidatura ao 
Senado e tentar mais um 
mandato na Câmara.    

OAB e energia
As falhas no fornecimento de 
energia elétrica no Amapá 
fizeram com que a OAB 
solicitasse que a Comissão de 
Minas e Energia da Câmara 
dos Deputados convoque 
os diretores da Equatorial 
Energia, empresa responsável 
pelo desabastecimento. 
“Este é um problema de todo 
o país, é preciso assegurar 
que o fornecimento de 
energia, insumos básicos, seja 
permanente em todo o Brasil”, 
diz o advogado Auriney Brito, 
presidente da OAB-AP.  

Arrecadação 
A Central Brasileira do Setor de 
Serviços (Cebrasse) produziu 
uma nova nota técnica traçando 
a composição da arrecadação e 
a destinação tributária durante 
todo o ano. No levantamento é 
possível constatar que a União, 
os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios arrecadaram 
R$ 2,4 trilhões em 2020. 
Segundo o diretor da Central, 
Jorge Segeti, “o governo ainda 
gasta muito mal e faz poucos 
investimentos”. 

Mínimo
O salário mínimo no Brasil deveria 
ser de R$ 6.754,33, aponta o 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), tendo 
como base os preços do mês de 
abril. Valor muito superior aos 
atuais R$ 1.212. 

Convocação 
Insatisfeito com as promessas 
não cumpridas do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), o Sindicato 
dos Delegados de Polícia Federal 
do estado do Rio de Janeiro 
convocou a categoria para 
manifestação nesta quinta-feira, 
12, no Aeroporto Santos Dumont.
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Acusados de atentado contra PFs
foram absolvidos em Umuarama

Dois homens acusados de 
tentativa de homicídio contra 
policiais federais foram absol-
vidos da acusação durante um 
júri popular que ocorreu em 
Umuarama, na última terça-
-feira (11). Um deles, foi conde-
nado por contrabando de mer-
cadorias ilícitas, e o segundo, 
pelos crimes: resistência, con-
trabando, instalação/utiliza-
ção ilegal de telecomunicação, 
velocidade incompatível com a 
segurança (direção perigosa).

Foi reconhecido em favor 
dos réus o direito de recor-
rerem dessa sentença em 
liberdade.

O Tribunal do Júri acon-
teceu no Fórum da Comarca 
de Umuarama. O julgamento 
teve início às 8 horas, e foi 
presidido pelo juiz federal 
substituto da 1ª Vara Federal 

Assassinado tinha 
passagens pelos

crimes de furto, roubo 
e ameaça

Alexandre Ferreira de Araújo 
foi morto na noite da última 
terça-feira (10) no centro de 
Tapejara (52 quilômetros de 
Umuarama). De acordo com a 
Polícia Militar o rapaz é natural 
de Nova Aurora, e tinha diversas 
passagens pelo setor policial.

A ficha de antecedentes cri-
minais de Alexandre conta com 
passagens por furto simples e 
qualificado, apropriação indé-
bita, ameaça, roubo, lesão cor-
poral, conduzir veículo com a 
capacidade psicomotora alte-
rada (embriaguez ao volante).

De acordo com a mãe do 
rapaz, o filho estava em frente 
à casa e quando escutou os dis-
paros e tentou correr. Mesmo 
assim acabou sendo alvejado 
e tombou morto no quintal da 
residência da família.

A princípio dois homens 
participaram do crime. Ambos 
usavam casaco e capuz. A arma 
usada no assassinato foi uma 
pistola de calibre 9 milímetros.

O corpo de Alexandre foi 
recolhido e encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
em Umuarama, onde foi 
necropsiado.

A Polícia Civil investiga se a 
motivação do crime está rela-
cionada à vasta ficha criminal 
do suspeito.

Enquanto policiais militares de Altônia faziam patrulhamento pela rua 
Euclides da Cunha localizaram uma caminhonete Ford F-1000 carregan-
do uma grande quantidade de agrotóxicos na carroceria. Uma abordagem 
foi realizada e o motorista, de 19 anos, tentou escapar, mas foi detido. 
Na carroceria, foram encontrados 560 quilos de agrotóxicos de origem 
estrangeira. O produto foi apreendido e levado à Delegacia da Polícia 
Federal de Guaíra.

Carreta carregada com 
800 caixas de cigarros é 
apreendida em Douradina

de Umuarama, Wesley de 
Oliveira Maciel.

De acordo com a denún-
cia, em 2018, durante uma 
operação rotineira contra o 
contrabando na região de 
Umuarama, a Polícia Federal 
avistou três veículos trafe-
gando em atitudes suspeitas 
na rodovia PR-323, nas proxi-
midades da cidade de Cafezal 
do Sul.

Um dos denunciados deso-
bedeceu a ordem de parada 
durante a abordagem e diri-
giu pela contramão, no acos-
tamento da rodovia, em alta 
velocidade, obrigando os 
motoristas que seguiam pela 
mesma pista a trafegar pelo 
acostamento para não colidi-
rem frontalmente.

Por várias vezes (até 
acabar o combustível), o 

acusado lançou fumaça na 
pista, deixando-a toda nebli-
nada, assumindo o risco de 
provocar acidente que pode-
ria matar os agentes policiais, 
bem como os demais moto-
ristas que circulavam pela 
mesma rodovia, tudo para 
assegurar a execução e impu-
nidade do contrabando de 50 
caixas de cigarros.

O  o u t r o  a c u s a d o , 

Na noite da última terça-
-feira (10) policiais militares 
apreenderam uma carreta 
carregada com aproximada-
mente 800 caixas de cigarros 
de origem estrangeira. A ação 
aconteceu no município de 
Douradina (cidade localizada a 
57 quilômetros de Umuarama).

Os policiais realizavam patru-
lhamento, quando passaram 
por um posto de combustível e 
observaram uma carreta esta-
cionada no pátio com as portas 
abertas. O veículo estava funcio-
nando, mas não havia ninguém 
por perto, fator que chamou 
a atenção dos policiais. Uma 
abordagem foi iniciada.

O condutor do veículo não 
foi localizado. Durante uma 
checagem ao emplacamento, 

foram encontradas diver-
gências com a numeração 
do chassi. Quando verifica-
ram o reboque, encontraram 
embaixo de uma lona, o car-
regamento de cigarros contra-
bandeados do Paraguai.

A carreta foi apreendida e, 
junto com a carga, foi entregue 
na Receita Federal em Guaíra.

CARRETA estava funcionando, com as portas abertas e condutor não estava por perto

DIVULGAÇÃO

UM dos acusados foi condenado por contrabando, e o segundo, por resistência, contraban-
do, utilização ilegal de telecomunicação e direção perigosa

ALEX MIRANDA

conduzindo outro veículo, 
agiu visando garantir fuga 
do companheiro e também 
dirigiu perigosamente pela 
rodovia PR-323, colidindo por 
diversas vezes com a viatura 
policial, assumindo o risco de 
provocar acidente que pode-
ria matar os agentes policiais. 
O julgamento terminou pouco 
depois das 21h. (Colaboração 
– Obemdito)

DIVULGAÇÃO
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Umuarama futsal enfrenta o
Assoeva em casa pela LNF

O Umuarama Futsal enfrenta 
a Assoeva de Venâncio Aires/
RS, amanhã (sexta-feira, 13), às 
20h, no Ginásio Amário Vieira 
da Costa. A partida faz parte da 
sétima fase da Liga Nacional de 
Futsal (LNF). O time da casa está 
em busca de evitar uma sequên-
cia negativa na competição.

Na última rodada o time de 
Umuarama foi derrotado pelo 
Jaraguá do Sul por 2 a 0, e na 
penúltima pela ACBF por 6 a 1, 
por isso a equipe quer aproveitar 
o fato de estar jogando em casa 
diante, de sua torcida, para rever-
ter a sequência de derrotas.

Paralela à competição nacio-
nal, os umuaramenses disputam 

Tite convoca seleção para jogos
contra Coreia e Japão em junho

O técnico Tite convocou a 
seleção masculina brasileira 
para os próximos jogos prepa-
ratórios para a Copa do Mundo 
do Catar, contra a Coreia do Sul 
e Japão em junho. A principal 
novidade na lista de 27 atletas, 
anunciada ontem quarta-feira 
(11) é a presença do meia-cam-
pista Danilo (Palmeiras). O pri-
meiro amistoso será em 2 de 
junho, contra a Coreia do Sul, 
na capital Seul, e quatro dias 
depois o Brasil encara o Japão, 
em Tóquio.

Além de Danilo, a rela-
ção tem somente outros dois 
jogadores que atuam no país: o 
goleiro Weverton (Palmeiras) e 
Guilherme Arena (Atlético-MG).  
O amistoso contra a Argentina 
– programado para 11 de junho 
em Melbourne (Austrália) – foi 
cancelado e a CBF buscará 
novo adversário. A Copa do 
Catar começa no dia 21 de 
novembro, e o Brasil estreia 
três dias depois contra a Sérvia 
(Grupo G).

Durante a coletiva, Tite 
ressaltou o objetivo dos pró-
ximos jogos.

“Ela [a seleção] precisa 
ser mais criativa e ofensiva e 
nós colocamos isso há algum 
tempo atrás. Nesses cinco 
últimos jogos ela atingiu esse 
nível e a gente quer consolidar 
esse aspecto para que ela seja 

Jucielen e Caroline 
estreiam bem no 
Mundial de Boxe
O Brasil começou com pé 

direito no Mundial de Boxe 
Feminino em Istambul (Turquia) 
ontem (11). A paulista Jucielen 
Cerqueira e a pernambucana 
Caroline Almeida avançaram às 
oitavas de final, após vencerem as 
lutas de estreia por unanimidade 
(5 a 0). Na categoria até 57 qui-
los, Jucielen superou a queniana 
Akoth Ouma; e Caroline atropelou 
a cazaque Angelina Lukas, repre-
sentante da equipe dos refugia-
dos. Os confrontos com atletas 
brasileiras têm transmissão ao 
vivo no Canal Olímpico.

Detentora do título dos 60 
kg no Mundial de 2019 – último 
antes da pandemia – a baiana 
Bia Ferreira faz sua primeira 
luta no Mundial às 9h30 de 
hoje (12). Vice-campeã nos 
Jogos de Tóquio, Bia terá pela 
frente a pugilista Badmaarag 
Ganzorig, da Mongólia.

A última a estrear no Mundial 
será a baiana Viviane Pereira, 
ao meio-dia de sábado (14). A 
adversária será a vencedora do 
embate entre representantes de 
Turquia e Cazaquistão.

O Mundial Feminino de Boxe 
teve início na última segunda 
(9), após hiato superior a dois 
anos em razão da pandemia de 
covid-19. A competição, com 419 
atletas de 93 países, segue até o 
próximo dia 20 na capital turca.

a chave Ouro do Campeonato 
Paranaense de Futsal. Nesta dis-
puta, a equipe entra em quadra, 
também em casa, na próxima 
terça-feira (17), contra o eterno 
rival Cascavel.

Na Liga nacional de futsal, 
o Umuarama ocupa a décima 
sexta posição, e no Paranaense 
a penúltima posição. O 
Joinville lidera o Nacional e o 
Cascavel a Chave Ouro – 2022.

Os ingressos para o jogo de 
hoje estão disponíveis até às 
18h na Pratik Esportes e a par-
tir das 19h nas bilheterias do 
Ginásio Amário Vieira da Costa 
pelo custo de R$ 20. Crianças 
até 10 anos não pagam.

NA última rodada o Umuarama perdeu para o Jaraguá do Sul e na penúltima, para a ACBF. 
Agora tenta reverter os resultados negativos jogando em casa

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA

equilibrada. Para você vencer, 
que é o objetivo final, você tem 
que ser sólido, criativo e fazer 
gol, transformar em gol, ser 
efetivo, consolidar isso com 
os diferentes adversários. Eu 
disse adversário, não inimigo”.

Os dois amistosos serão 
os penúltimos da seleção sob 
o comando de Tite antes da 
convocação final para a Copa 
do Catar. Em setembro a sele-
ção tem jogo preparatório 
agendado contra o México. O 
Brasil tem ainda pela frente um 
confronto contra a Argentina, 
válido pelas Eliminatórias 
da Copa, interrompido em 

setembro após intervenção 
da Anvisa, em meio à pande-
mia de covid-19.  Na última 
segunda (9), o comitê de 
Apelação da Fifa decidiu que a 
partida deverá ser reagendada, 
depois de considerar os recur-
sos apresentados pelas federa-
ções de ambos os países.

Líder no ranking da Fifa, o 
Brasil está no Grupo G da Copa 
do Mundo, junto com Sérvia, 
Suíça e Camarões. 

Convocados
GOLEIROS
Alisson - Liverpool FC (ING)
Ederson - Manchester City (ING)
Weverton - Palmeiras

LATERAIS
Alex Sandro - Juventus (ITA)
Alex Telles - Manchester United 
(ING)
Daniel Alves - Barcelona (ESP)
Danilo - Juventus (ITA)
Guilherme Arana - Atlético-MG

ZAGUEIROS
Eder Militão - Real Madrid (ESP)
Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)
Marquinhos - Paris Saint-Germain 
(FRA)
Thiago Silva - Chelsea (ING)

MEIO-CAMPISTAS
Bruno Guimarães - Newcastle (ING)
Casemiro - Real Madrid (ESP)
Danilo - Palmeiras
Fabinho - Liverpool FC (ING)
Fred - Manchester United (ING)
Lucas Paquetá - Lyon (FRA)
Philippe Coutinho - Aston Villa 
(ING)
 
ATACANTES
Gabriel Jesus - Manchester City 
(ING)
Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)
Matheus Cunha - Atlético de 
Madrid (ESP)
Neymar Jr. - Paris Saint-Germain 
(FRA)
Raphinha - Leeds United (ING)
Richarlison - Everton (ING)
Rodrygo - Real Madrid (ESP)
Vini Jr. - Real Madrid (ESP)

DURANTE a coletiva, Tite 
ressaltou o objetivo dos próximos 

jogos e anunciou a presença do 
meia-campista Danilo (Palmeiras)

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

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

BANCO ORTOPÉDICO LIONS CL EUCLIDES GIMENES 

O Banco Ortopédico tem por objetivo o emprésti-
mo, sem qualquer custo, de aparelhos ortopédicos 
(cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, 
andadores, bengalas, etc.) para as pessoas de nos-
sa comunidade que deles vierem a necessitar. 
O Lions Clube de Umuarama administra o Banco 
Ortopédico e é responsável pela aquisição e ma-
nutenção dos aparelhos e o controle dos emprésti-
mos.  
O Banco funciona na Toca do Leão Jamil Helú, lo-
calizada à Rua José Dias Lopes, 4994 – atrás Clube 
Português, ao lado da APAE.  
O administrador do Banco Ortopédico é o Compa-
nheiro Fábio Neves Medeiros da Silva, celular nº 
44-9-9117-5561.  
 

O que é necessário para poder emprestar os apa-
relhos do Banco Ortopédico?  
 Apresentar RG do usuário e do responsável 

(se for o caso);  
 Apresentar CPF do usuário e do responsá-

vel (se for o caso);   
 Comprovar residência do usuário em Umu-

arama;  
 Apresentar atestado médico ou de profissi-

onal de saúde comprovando indicação de 
necessidade de uso;   

 Assinar contrato de comodato;  
 Responsabilizar-se pelo transporte na reti-

rada e devolução do aparelho.  

Aniversário do Município terá  
30 dias de programação especial

O aniversário de 67 anos 
de Umuarama, comemorado 
em 26 de junho, terá progra-
mação especial durante todo 
o mês, incluindo espetáculos 
culturais, shows, feiras, encon-
tros, exposições e até torneio 
de pesca. Todas as secreta-
rias municipais vão participar, 
coordenando algum evento, 
conforme estabelecido em 
reunião realizada na manhã 
de ontem (quarta-feira, 11).

Entre a programação cultu-
ral, destaque para a volta do 
Festival de Música Capital da 
Amizade (Femucam), Mostra 
de Dança, Mostra de Esquetes, 
exposição histórica e o 
Encontro de Pioneiros. “Todos 
os dias a Fundação Cultural 
terá uma atração especial, 
tanto aqui na sede quanto no 
Lago Aratimbó, onde serão 
centralizadas apresentações 

Inscrições para a Mostra de
Dança vão só até sexta-feira

A Fundação Cultural de 
Umuarama alerta que as ins-
crições para a Mostra de Dança 
Capital da Amizade se encer-
ram amanhã (sexta-feira, 13). 
Professores, coreógrafos e 
bailarinos podem inscrever 
suas criações em dez gêneros: 
balé clássico, balé neoclás-
sico, dança contemporânea, 
jazz, danças urbanas, danças 
populares, dança de salão, 
dança do ventre, sapateado e 
dança livre.

O objetivo do evento, que 
faz parte do calendário de 
comemorações do aniversá-
rio de 67 anos de Umuarama, 
é incentivar e promover a 
arte da dança na cidade. “As 
inscrições podem ser feitas a 
partir da próxima quinta-feira 
(14) em formulário especí-
fico no site da Prefeitura de 
Umuarama, no banner espe-
cífico da Mostra”, informa a 
coordenadora Tatiana Biaca.

Ela frisa que a Mostra não 
tem caráter competitivo e 
que se destina a promover 
o intercâmbio cultural no 
município e na região, valori-
zando o trabalho desses pro-
fissionais. “Lembramos que 
as inscrições são gratuitas. As 

musicais e a Feira das Nações”, 
conta Rosana Palhoto Dias, 
diretora da Fundação Cultural.

A Secretaria de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon 
Umuarama) vai sediar o 1º 
Congresso Estadual de Direito 
do Consumidor, a Secretaria de 
Agricultura vai realizar encon-
tro de fruticultores, a Secretaria 
de Meio Ambiente coordena 
o 1° Torneio de Pesca no Lago 
Aratimbó (que vai premiar cinco 
categorias: pescador mais velho, 
pescador mais novo, maior 
peixe, maior quantidade de pei-
xes e mulher pescadora).

Alunos da Rede Municipal 
de Ensino preparam exposi-
ção especial com a história da 
cidade, a Secretaria de Saúde 
leva equipes de profissionais 
com vacinas e outros serviços 
para o Lago Aratimbó, que vai 
ganhar palco para uma série 

de shows musicais.

CAMINHADA ECOLÓGICA
Destaque ainda para a 

Caminhada Ecológica e o Arraiá 
& Viola. “Teremos ainda outras 
atrações e todos os detalhes 
devem ser fechados até o 

apresentações serão nos dias 4 
e 5 de junho, a partir das 19h30 
no Teatro do Centro Cultural 
Vera Schubert.

O regulamento traz todos 
os detalhes, mas é importante 
destacar que não serão per-
mitidas apresentações e per-
formances que utilizem fogos, 
aves ou quaisquer outros ani-
mais vivos, plantas ou mate-
riais que possam sujar o palco 
ou atingir a plateia”, ressalta.

Os trabalhos serão sele-
cionados por meio de vídeos 
que os interessados deverão 

enviar no ato da inscrição. 
“O resultado da seleção será 
divulgado a partir do dia 20 
de maio, no site da Prefeitura 
de Umuarama e também no 
e-mail cadastrado pelo can-
didato. Vale destacar que os 
selecionados terão até o dia 
24 de maio para confirmar 
a participação enviando 
um e-mail para divisaoe-
ventosfc@pr.gov.br,  que 
também é o endereço ele-
trônico para quem desejar 
mais informações sobre o 
evento”, indica Tatiana.

A programação durante todo o mês, inclui espetáculos culturais, shows, feiras, encontros, exposições e até torneio de pesca

JOSÉ A. SABINO/SECOM

final da tarde de sexta-feira. O 
desejo do prefeito Pimentel é 
que este aniversário de 67 anos 
seja inesquecível e repleto de 

opções para todas as famí-
lias de Umuarama”, observa 
André Rodrigues, secretário de 
Gabinete.

OS trabalhos serão selecionados por meio de vídeos que os interessados deverão enviar no 
ato da inscrição

ASSESSORIA/SECOM 
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Palavras cruzadas

Lua e Vênus realçam sua beleza, por isso, 
vale reservar um tempo para se cuidar em 
casa mesmo: providências simples, mas fei-
tas no capricho, como retocar a tintura do 
cabelo, devem surtir os efeitos desejados. 
Sol e Lua aconselham a ter atenção dobrada 
com fofocas.

O céu também pode dar uma força para se 
acertar com alguém da turma e desfazer um 
mal-entendido com quem admira. Já na parte 
da tarde, Sol e Lua entram em conflito e aler-
tam que instabilidades vão rondar o seu astral. 
Uma sociedade pode enfrentar tensões: saiba 
negociar e fazer acordos. 

A Lua entra na fase Minguante, treta com o 
Sol e alerta que altos e baixos tendem a sur-
gir, podendo afetar inclusive o seu bem-estar. 
Não se estresse se tiver que enfrentar alguns 
desafios, pois eles serão passageiros. Hoje 
sua vaidade vai aumentar e um trato no visual 
deve agradar. 

Seu empenho deve surtir os resultados que 
espera e garantir um bom retorno para o seu 
bolso. Ou talvez queira buscar um bico tem-
porário ou segundo emprego para reforçar o 
orçamento. Mas atenta: se conseguir uma 
grana extra, cuidado para não torrar tudo. 

Os astros destacam o que você tem de melhor 
e ainda poderá contar com sorte e entusiasmo 
extras para conquistar seus objetivos. Porém, 
sempre tem alguém pra estragar a festa. Desta 
vez é o Sol, que se desentende com a Lua a 
partir da hora do almoço e alerta que há perigo 
de brigas em casa: controle o seu lado rebelde. 

Atividades que fizer em casa na parte da 
manhã prometem ser muito produtivas. Se tem 
serviço acumulado, trabalhar num ambiente 
quieto e tranquilo ajudará você a se concentrar 
melhor nas tarefas. À tarde, se não quiser fazer 
papel de trouxa ouça sua intuição. Na paquera, 
aposte em seu lado simpático.

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 12 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Leão. 
Muito embora ligado à sua família e às suas raízes, podem ser criticados ou exigi-
dos por elas. Vivem de recordações e têm lembranças marcantes de sua infância ou 
adolescência. Seu número principal, é o 14, formado de 1, símbolo do Sol e de 4, 
símbolo de Urano. A soma dá o 5, de Mercúrio, benéfico.

Horóscopo nascido em 12 de maio

Você pode fazer mudanças na decoração ou 
reparos bem-sucedidos em casa. Trabalhar em 
seu cantinho será mais produtivo. Todavia, o Sol 
treta com a Lua e instabilidades podem rolar na 
parte da tarde. Quem tem sociedade ou assunto 
importante para tratar, precisará de muito jogo 
de cintura para conciliar os interesses.

O momento é oportuno para fazer alguns ques-
tionamentos e escolhas que podem ser impor-
tantes para a sua paz interior. Nas amizades, 
é hora de avaliar quem realmente merece sua 
consideração e seu carinho. Talvez precise 
impor limites a certas pessoas e romper os 
laços superficiais.

A Lua segue brilhando no ponto mais alto do 
seu Horóscopo e troca excelentes vibrações 
com Vênus, nossa fada sensata, que atua 
em sua Casa da Fortuna. Isso significa um 
momento pra lá de favorável para você batalhar 
por seus interesses profissionais e financeiros. 

Trocar ideias com colegas e amigos pode ser 
muito importante para o seu dia, sem contar 
que você deve aprender bastante. O dia pro-
mete bons resultados para quem pretende fazer 
alguma mudança no visual. Na vida amorosa, 
seu jeito pode ficar mais exigente, sobretudo 
nas paqueras.

Seus caminhos devem se abrir e as coisas vão 
fluir com mais facilidade para o seu lado no 
período da manhã. A partir da hora do almoço, 
talvez se depare com contratempos, tudo por 
causa de um atrito entre o Sol e a Lua, que 
ingressa na fase Minguante. Atitudes gentis 
vão facilitar muito as coisas.

O céu garante bons estímulos para uma par-
ceria, sociedade ou atividade em grupo. Você 
também pode alcançar resultados positivos 
nos estudos e em atividades em que possa 
aplicar sua abundante energia mental. Só pro-
cure ficar longe de fofocas e confusões a partir 
da hora do almoço.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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DE
HABEASCORPUS
PRESSAGIOU

TCTERMAS
HIATOPER

GUAMLUFADA
RBROMOAN

LAVRAGNERO
ERUINDADE

CRULAUOV
POINTMEDUSA

CFIGOTS
BALAMEFERS
DISPARATADA

ETIRAIL
CORPORATIVO

Recurso
que evita 
a prisão

arbitrária

Aparato
suntuoso 
e magní-

fico

Uniforme,
no alfa-

beto
fonético

Primeiro
livro de

Hilda Hilst
(1950)

Indicação
do térreo
no ele-
vador

Local de
banhos
medi-
cinais

Encontro
vocálico

separável
(Gram.)

Jogo de
pubs
(pl.)

Vento for-
te, rápido
e intermi-

tente

Ilha dos
EUA na 

Micronésia

Substância
reativa
muito

venenosa

Prefixo 
de "ano-
malia":

privação
Declara-
ção que
precede 
a guerra

Quinto im-
perador 
de Roma

(Hist.) 

Perver-
sidade;

maldade

Nota 
Fiscal
(sigla)

Ficara à
espera de
quem não

vem

Rodovia
que liga

São Paulo
ao Rio

Estado, 
em 

francês

Sul, na
rosa dos
ventos
(abrev.)

Fruto
apreciado 

pelo
sicófago 

Formato
de HQs de

jornais

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Doutrina de cunho
apocalíptico (Teol.)

Dificuldade da 
pessoa carrancuda

Figuras da 
estrutura social 
do feudalismo

O "eu" de um 
indivíduo (Psican.)

Iguaria suíça servida
no inverno

Que diz ou comete
desatinos (fem.)

Cartão (?): foi criado
no Governo FHC

Lugar 
da moda 

Guloseima
doce

Cultivo 
da terra

Não 
cozido

Maestro e arranjador
carioca do álbum
"Saudade Demais"

Ter início
(a noite)
Exímio
(fig.)

Vítima de
Perseu
Admi-
nistrar

Série de
Ian SBF
504, em
romanos 

Mira de
armas de

longo
alcance 

4/état. 5/bromo — point. 9/presságio. 13/arthur verocai.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 27

DE
HABEASCORPUS
PRESSAGIOU

TCTERMAS
HIATOPER

GUAMLUFADA
RBROMOAN

LAVRAGNERO
ERUINDADE

CRULAUOV
POINTMEDUSA

CFIGOTS
BALAMEFERS
DISPARATADA

ETIRAIL
CORPORATIVO

Recurso
que evita 
a prisão

arbitrária

Aparato
suntuoso 
e magní-

fico

Uniforme,
no alfa-

beto
fonético

Primeiro
livro de

Hilda Hilst
(1950)

Indicação
do térreo
no ele-
vador

Local de
banhos
medi-
cinais

Encontro
vocálico

separável
(Gram.)

Jogo de
pubs
(pl.)

Vento for-
te, rápido
e intermi-

tente

Ilha dos
EUA na 

Micronésia

Substância
reativa
muito

venenosa

Prefixo 
de "ano-
malia":

privação
Declara-
ção que
precede 
a guerra

Quinto im-
perador 
de Roma

(Hist.) 

Perver-
sidade;

maldade

Nota 
Fiscal
(sigla)

Ficara à
espera de
quem não

vem

Rodovia
que liga

São Paulo
ao Rio

Estado, 
em 

francês

Sul, na
rosa dos
ventos
(abrev.)

Fruto
apreciado 

pelo
sicófago 

Formato
de HQs de

jornais

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Doutrina de cunho
apocalíptico (Teol.)

Dificuldade da 
pessoa carrancuda

Figuras da 
estrutura social 
do feudalismo

O "eu" de um 
indivíduo (Psican.)

Iguaria suíça servida
no inverno

Que diz ou comete
desatinos (fem.)

Cartão (?): foi criado
no Governo FHC

Lugar 
da moda 

Guloseima
doce

Cultivo 
da terra

Não 
cozido

Maestro e arranjador
carioca do álbum
"Saudade Demais"

Ter início
(a noite)
Exímio
(fig.)

Vítima de
Perseu
Admi-
nistrar

Série de
Ian SBF
504, em
romanos 

Mira de
armas de

longo
alcance 

4/état. 5/bromo — point. 9/presságio. 13/arthur verocai.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO2

C A M C
B A S T I D O R E S

B A C A M A R T E
E C M L N

I L I M I T A D A S
F V E R O V O

L E I T O R A A R
R L P A P I N I
R V U E Ç O

R E V E L R O O M
M I S T E R I O O

R O N I T C A T
S A U R C I G A P O

R B I A V R R
P R E D A T O R I A

3/cat — ovo. 4/room — tino — urbe. 6/papini.

Central Farmacêutica em período integral, a partir das 7h30
A Central Farmacêutica da Secretaria 

Municipal da Saúde informa à população 
que o horário de funcionamento vai de 
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 
e das 13h30 às 17h. Devido à grande pro-
cura por parte dos usuários, o atendi-
mento é organizado por meio de senhas 
que contam com horários delimitados 
para distribuição. Na parte da manhã, 
as senhas são entregues até as 10h45 e, 
no período da tarde, até as 16h15.

“Esses limites asseguram que todos 
os usuários sejam atendidos den-
tro do horário de funcionamento da 

farmácia”, explica a chefe da Divisão 
de Assistência Farmacêutica, Camila 
Bertolin de Oliveira, responsável pela 
coordenação do setor.

Por outro lado, a Central Farmacêutica 
de Umuarama também faz parte do 
Programa Paraná Sem Dor, da Secretaria 
de Estado da Saúde, que funciona desde o 
ano 2000 para o tratamento específico da 
dor. Por meio deste programa, uma lista 
de medicamentos controlados é disponi-
bilizada aos usuários, com base na escada 
analgésica da Organização Mundial de 
Saúde, permitindo a adequação da terapia 

farmacológica de acordo com o nível de dor 
experimentado pelo paciente.

Entre os medicamentos fornecidos 
(formas genéricas) estão a codeína, a 
gabapentina, metadona e a morfina, 
em diversas apresentações (injetável, 
comprimido e cápsulas) e concentra-
ções. “Como esse programa exige um 
acompanhamento mais rígido do far-
macêutico, nós recomendamos aos 
pacientes que procurem a central pre-
ferencialmente na parte da manhã. Mas 
quem buscar o medicamento na parte 
da tarde também será atendido, com 

o devido receituário”, explicou Camila.
A Assistência Farmacêutica envolve 

um conjunto de ações voltadas à pro-
moção, proteção e recuperação da 
saúde, realizando a entrega de medi-
camentos padronizados de acordo com 
a Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais (Remune), sempre mediante 
a apresentação de receituário médico 
e documentos pessoais. O endereço da 
unidade é Travessa Euclides Pelacani, 
no prédio do antigo Fórum (ao lado da 
1ª Vara da Justiça do Trabalho), e o tele-
fone é (44) 3906-1192.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Para aumentar a segurança 
em situações de cansaço ou 
desatenção, o condutor da Nova 
Nissan Frontier conta com tec-
nologias que aumentam a segu-
rança de todos e evitam que a 
picape saia da sua rota. Um 
deles é o Alerta Inteligente de 
Mudança de Faixa (LDW), sis-
tema que emite alertas sonoro 
e visual se o veículo se aproxi-
mar da faixa de sinalização da 
pista, caso o pisca de mudança 
de pista não esteja acionado.

Em conjunto com o LDW, 
o Assistente de Prevenção de 
Mudança de Faixa (LDP) age 
automaticamente para trazer 
o veículo de volta ao centro da 

pista, atuando no sistema de 
freios das rodas opostas. Com 
isso, previne trocas involuntá-
rias de pistas e, assim, possí-
veis acidentes.

Essas e outras tecnologias 
que foram incorporadas à 
picape recém-lançada fazem 
parte do Nissan Intelligent 
Safety Shield, escudo de segu-
rança que ajuda a proteger o 
motorista e os passageiros de 
riscos potenciais e proporciona 
mais tranquilidade.

NOVA NISSAN FRONTIER
A Nova Nissan Frontier tem 

design diferenciado, equipa-
mentos de segurança e conforto 

inovadores no segmento e três 
novas versões. O veículo foi 
desenvolvido baseado em três 
pilares: design, tecnologia 
e robustez. Entre os muitos 
destaques está a diferenciada 
versão PRO-4X, projetada 
para superar os desafios mais 
radicais. Com muitas novida-
des, a linha do utilitário conta 
com seis versões que ofere-
cem opções voltadas para um 
grupo ainda maior de consumi-
dores: dos que buscam aven-
tura, passando pelos que pri-
vilegiam o conforto e, claro, os 
que querem um veículo focado 
no trabalho. Os preços come-
çam em R$ 230.190.  

Os cuidados com o carro 
não começam só quando 
há problemas, mas desde 
antes, a famosa manutenção 
preventiva, que você mesmo 
pode fazer na sua garagem, 

antes mesmo de dar a par-
tida. Dia 12 de maio é dia do 
Automóvel, vamos mostrar os 
principais cuidados que você 
pode fazer da sua casa com o 
seu carro. 

No Dia do Automóvel, cuide bem
dele que você não vai ficar na mão

Tecnologia impede a Frontier sair da rota
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Novos sistemas fazem parte do Nissan Intelligent Safety Shield, 
escudo de segurança que ajuda a proteger o motorista e os 
passageiros de riscos potenciais
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1° - Observe o consumo
Se o carro estiver consumindo muito 
combustível, é um sinal de que o motor 
está com problemas. O carro pode 
estar se esforçando muito para ganhar 
velocidade e os componentes importantes 
podem estar se desgastando.

2° - Verifique o nível da água 
e dos lubrificantes
Sempre verificar água e óleo, pois pode 
ter vazamentos. No caso da lubrificação, 
o consumo alto pode sinalizar problemas 
graves no motor, que podem piorar caso 
você demore para ir até o mecânico.
Quanto ao sistema de arrefecimento, 
quando for necessário completá-lo utilize o 
sempre mesmo tipo de aditivo que já está 
no reservatório e anote para não esquecer.

3° - Calibre os pneus
Sempre utilizar a calibragem correta dos pneus 
do seu carro para um desgaste correto e natural.
Chegue uma vez por semana se a calibragem 

dos pneus está certa e se tem furos nos pneus.

4° - Mantenha o carro limpo
É importante para mantê-lo sempre 
conservado, limpe o carro uma vez por 
semana e o ar-condicionado uma vez por ano.

5° - Fique atento a barulhos
Sempre atendo a sinais de problemas, como 
barulhos de batida, Chiados no freio, batidas 
na suspensão ou ruídos no motor são sinais 
de que o mecânico precisa ser visitado logo.

6° - Cuidar da parte interna do veículo
Sempre cuidar e higienizar a parte interna do 
veículo, cada modelo tem uma forma mais 
eficiente de limpeza, é muito importante 
fazer um Detail no carro, que é um processo 
profundo e detalhado de limpeza interna, 
higienizando bancos, painel tetos e forros 
respeitando cada material do carro, com 
detalhamento também da parte do motor, 
mangueiras e da parte inferior do carro, 
amortecedor, rodas e escapamento.

VAMOS INICIAR ESSES CUIDADOS HOJE? 

Dia 12 de maio se comemora o Dia do Automóvel. Cuide com 
carinho do seu para não ficar na mão
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ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 64.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
COBALT 1.8AT LTZ 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800 R$ 84.900,00 
CRUZE 1.8 LT 15/16 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 76.900,00
CRUZE LT TURBO 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
EQUINOX LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 125.900,00
EQUINOX PREMIER 19/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 189.900,00
FIAT MOBI TREKKING 21/22 PRETO COMPLETO R$ 63.900,00
ONIX 1.4AT LT 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LTZ TURBO 19/20 PRETO COMPLETO R$ 83.900,00
ONIX PLUS LT 19/20 PRETO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4AT LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 107.900,00
S10 2.5 LTZ 4X4 FLEX 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 205.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
SPIN 1.8 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 79.900,00
TRACKER 1.2 PREMIER TURBO 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 124.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

PROFESSOR ENSINO MÉDIO
História

Vaga nº  150/2022  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo com 
Licenciatura em História, curso reconhecido e 
concluído em instituição de Ensino Superior 

credenciada pelo MEC.

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

Inscrições até  12/05/2022.

             EXTRAVIO DE ALVARÁ
F. R. BARBOSA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 08.145.961/0001-
04, estabelecido na Rua Pedro 
Alvares Cabral,2625, Parque 
San Remo, CEP 87506-220, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
26.496/2006. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Contribuinte ainda tem 
prazo para doar parte 
do IR para ações sociais

Ainda dá tempo de desti-
nar uma parte do Imposto de 
Renda devido para ampliar o 
trabalho das entidades assis-
tenciais que atendem crian-
ças, adolescentes e idosos 
de Umuarama – o prazo para 
enviar o documento (sem 
multa) termina em 31 de 
maio. As doações diretas de 
contribuintes – tanto pessoa 
física, quanto jurídica – para 
os fundos municipais estão 
bem abaixo do potencial em 
Umuarama.

Com isso, recursos que 
poderiam ampliar o atendi-
mento de instituições respei-
tadas e reconhecidas a pes-
soas e famílias em situação 
de vulnerabilidade social, por 
meio dos fundos da infância e 
do idoso, acabam sendo des-
tinados ao governo federal e 
pulverizados em programas 
sociais por todo o país.

Com o apoio da Secretaria 
de Assistência social, os con-
selhos municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
e do Idoso estão ampliando 
esforços para conscientizar a 
população.

“O contr ibuinte pode 
antecipar uma parte do 
imposto devido e desti-
nar os recursos aos fundos 
municipais ,  a judando a 
ampliar e melhorar o aten-
dimento a pessoas vulnerá-
veis no próprio município”, 

ex p l i ca  a  s e c retá r i a  d e 
Assistência Social, Adnetra 
dos Prazeres.

Pessoas físicas podem 
doar até 3% do imposto 
devido, enquanto as empre-
sas podem repassar até 1%. 
Considerando a população e 
a economia de Umuarama, os 
fundos municipais poderiam 
receber mais de R$ 1 milhão 
em doações do IR – que não 
saem do bolso do contri-
buinte, já que são parte do 
imposto de renda pago anual-
mente à Receita Federal.

Com todo esse potencial, 
os fundos municipais rece-
bem menos de 10% desse 
montante, sempre na casa 
dos R$ 90 mil a R$ 100 mil. “O 
dinheiro é utilizado em proje-
tos que as entidades apresen-
tam aos conselhos, após aná-
lise e aprovação, e ao final é 
feita a devida prestação de 
contas”, explicou Adnetra.

As empresas podem doar 
o ano todo aos fundos muni-
cipais. Depois, ao preencher 
a declaração do IR, as doa-
ções são abatidas do tributo 
devido, ou seja, não repre-
sentam nenhuma despesa 
adicional, apenas o direcio-
namento de parte do que já 
é pago com o imposto.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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Para conhecermos os amigos é necessário 
passar pelo sucesso e pela desgraça. No 
sucesso, verificamos a quantidade e, na 

desgraça, a qualidade. Confúcio

PEGADA
Leandro Lima, no ar na novela ‘Pantanal’, como o peão Levi falou sobre suas cenas quentes na trama que está fa-
zendo um enorme sucesso. O ator declarou que as cenas irão ao ar em breve, com as atrizes Bella Campos (Muda) 
e Isabel Teixeira (Maria Bruaca). Roteiro apimentadíssimo.

AUTOESTIMA
Uma recente pesquisa feita pelo 
Instituto Ideia e encomendada 
pela revista GQ Brasil aponta 
que  de acordo com os dados 
coletados, só 3% dos homens 
brasileiros se consideram feios. 
O estudo foi feito com 663 ho-
mens e está detalhado na edição 
de maio da revista.

***

Uma coisa interessante é como 
a pressão estética imposta pela 
sociedade atinge em diferentes 
níveis homens e mulheres. Afinal, 
quantas vezes uma mulher do seu 
convívio já admitiu estar se sen-
tindo feia ou estar insegura pela 
sua aparência? E, como foi prova-
da, essa relação é bem diferente 
para os homens. E, tem mais: 7% 
dos pesquisados responderam que 
o homem que mais admiram no 
país são eles mesmos

CHUVA DE ARROZ
Dia de ‘SIM’ para Ana Clara Mo-
reira Frasquette e Pedro Lucena  
em belíssima  cerimônia festiva  
celebrada por Rodrigo Rosalino.

TETO
O Senado aprovou ontem a PEC 
que eleva de 65 para 70 anos 
a idade máxima com que uma 
pessoa pode ser nomeada para 

os tribunais superiores, incluindo 
o STF. A proposta, que já passou 
pela Câmara e será promulgada 
pelo Congresso, foi resultado de 

acordo com o Planalto, que ganha 
um leque maior para a indicação 

de aliados a essas cortes

 GO BACK
Elon Musk  vai trazer de volta 
ao Twitter o ex-presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
que foi banido da plataforma, 

caso o bilionário conclua a aqui-
sição da empresa. Musk chamou 
o banimento da conta de Trump 
de “erro” e afirmou que planeja 

deixar a rede social mais relutante 
na exclusão de contas.

POSSE
A jornalista e empresária 
Bebel Ritzmann foi recon-
duzida à vice-presidência 
da Associação Brasileira 
de Imprensa de Mídia Ele-
trônica e Digital – ABIME-
-Brasil e à presidência da 
ABIME – Paraná, em sole-
nidade realizada em São 
Paulo, no dia 6 de maio. 
No clique, Vera Tabach e 
Karina Duque Estrada e 
Bebel. Na plateia  jorna-
listas de todo o Brasil.

DIVULGAÇÃO

CARLOS AZEVEDO
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