
Um proprietário rural da Estrada Jaborandi se deparou ontem pela manhã com seu veículo Saveiro comple-
tamente destruído. O utilitário foi furtado de sua propriedade, junto com uma bateria de caminhão, quatro 
Makitas, um motor de betoneira um martelete e uma caixa de som. As chaves da Saveiro estavam na 
ignição quando o veículo foi localizado carbonizado. Os autores do crime não foram localizados e a Polícia 
Militar repassou o caso para ser investigado pela Polícia Civil.
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Umuarama já registrou 16 casos de 
abuso sexual contra crianças em 2022
A Secretaria Municipal de Saúde promove amanhã (18) uma passeata 
pelo Maio Laranja, que aborda a conscientização e o combate ao abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes. A saída será da praça 

Miguel Rossafa com destino à praça Arthur Thomas. Segundo o Creas, 
em 2021, 35 casos de violência sexual foram registrados, e, só entre 
janeiro e abril deste ano, aconteceram 16 casos no município. l 9
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A Secretaria de 
Serviços Rodoviários 
da Prefeitura está 
avançando com o 
trabalho nas estradas 
rurais. A readequação 
e cascalhamento em 
pontos críticos prevê a 
facilitação do tráfego e 
do escoamento da pro-
dução agropecuária. l 8
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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

13/4 a 13/5 0,5937 0,5937 0,0932
14/4 a 14/5 0,5933 0,5933 0,0928
15/4 a 15/5 0,5598 0,5598 0,0595
16/4 a 16/5 0,5598 0,5598 0,0595
17/4 a 17/5 0,5938 0,5938 0,0933

Ações % R$
Petrobras PN +1,08% 34,64 
Vale ON +3,35% 80,42 
ItauUnibanco PN +1,17% 25,07 
Bradesco PN +1,51% 19,50 
Magazine Luiza ON +1,37% 4,44 
Via ON +5,76% 2,94 

IBOVESPA: +1,22% 108.232 pontos

Iene 129,15
Libra est. 0,81
Euro 0,96
Peso arg. 117,87

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,0510 5,0520 +2,2%

PTAX  (BC) -0,8% 5,0660 5,0666 +3,0%

PARALELO 0,0% 4,9400 5,3800 +1,7%

TURISMO 0,0% 4,9400 5,3600 +1,7%

EURO -0,7% 5,2783 5,2794 +1,8%

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 16/05

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,22
Peso arg. R$ 0,043
R$1: 1.351,72 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/05 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 jul/22 1.656,50 10,00 -0,5%
FARELO jul/22 413,60 9,60 -9,2%
MILHO jul/22 809,50 28,25 3,3%
TRIGO jul/22 1.247,50 70,00 12,9%

SOJA 182,07 0,2% 6,3% 181,00
MILHO 83,19 1,2% 7,7% 84,00
TRIGO 98,52 0,5% 5,4% 104,00
BOI GORDO 307,47 0,1% -0,2% 303,00
SUINO 5,52 -2,3% 14,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/05 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 16/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 191,00 2,1% 6,1%
SOJA Paranaguá 199,00 1,5% 6,4%
MILHO Cascavel 93,00 5,7% 10,7%

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
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Crescente
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Nova
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PREVISÃO DO TEMPO

12 ESPORTE  Terça-feira 17 de maio de 2022 @oparana hojenews

   Loterias
Megasena

02 03 04 06 07 08 13 14 
16 17 18 21 22 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Terça 17/5/2022
concurso: 2481Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

09 09 05 07 00 09 00

Super Sete concurso: 243C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2312Lotomania

52.600
73.159
35.587
10.251
13.256

26 27 33 40 59 61 72
OPERÁRIO/PR

37 38 43 44 55

JULHO

06 07 12 18 20 24 28

concurso: 5853

01 08 21 27 36 37 

Nublado

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
16/05 - 01h15

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 20
min 11

max 15
min 4

Cascavel
max 13
min 2

Foz do Iguaçu
max 16
min 6

max 15
min 4

Curitiba
max 13
min 4

FASES 
DA LUA

Quarta 18/5/2022

Muitas nuvens
Quinta 19/5/2022

Sol

08 13 18 22 27 33 36 47 48 63
66 76 78 84 85 89 91 96 98 99

Lotofácil concurso: 2521

São Paulo – Líderes de seus 
grupos, Corinthians e Fla-
mengo entram em campo na 
noite desta terça-feira (17) 
para tentar antecipar a clas-
sificação para a próxima fase 
da Taça Libertadores de Amé-
rica. O time paulista encarar o 
Boca Juniors, na Argentina, e 
caso tenha uma combinação 
de resultados favorável na 
rodada poderá abrir quatro 

Cascavel - Com a vitória con-
tra o Caxias por 2 a 0, no fim-
-de-semana, o Cascavel con-
solidou a liderança do grupo, 
somando 13 pontos nas pri-
meiras cinco rodadas da Série 
D. O time paranaense lidera 
com quatro vitórias e um 
empate. São quatro pontos à 
frente do vice-líder e a distân-
cia para o quinto colocado, pri-
meira equipe fora da zona de 
classificação, é de seis pontos.

Aliviado, o técnico Tcheco 
comemora os resultados e des-
taca o compromisso dos atle-
tas na reconstrução da equipe. 
“Se não achamos o time ideal 
em relação às peças, já encon-
tramos uma maneira muito 
lúcida de jogar. Isso é difícil, 
é um desafio para o treinador. 
Fazer com que tanto titulares 
quanto suplentes entendam o 
modelo de jogo”, avalia.

A Serpente Aurinegra tem 
repetido a base da equipe 

Fla e Corinthians tentam vaga antecipada
pontos de vantagem para o 
segundo colocado, garan-
tindo passagem para a fase 
seguinte com uma rodada de 
antecedência. 

Recuperado de dores mus-
culares na coxa, o goleiro Cás-
sio volta ao gol, enquanto 
o lateral Fagner, com uma 
entorse no tornozelo direito, 
fica fora do jogo que começa 
às 21h30. Curiosamente, a 

titular, com mudanças oca-
sionais. O resultado tem sido 
uma equipe mais segurança. 
Na defesa, o time sofreu ape-
nas dois gols, sendo que em 
três não foi vazada. Já o ataque 
marcou gols em todos os jogos 
- já são sete na competição. “O 
nosso sistema defensivo está 
muito coeso. Essa é uma dife-
rença importante em relação ao 

lateral-direita é o único setor 
que o time não tem substituto, 
já que João Pedro também se 
recupera de lesão e Rafael 
Ramos não está inscrito na 
competição. 

MARACANÃ
O Flamengo também pode 

garantir vaga caso vença o 
Universidad Catolica, no Mara-
canã. O time carioca tem 10 
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pontos, mas vive uma fase de 
altos e baixos entre uma par-
tida e outro dentro dos cam-
peonatos que vem disputando. 
Por isso, o clima no Maracanã 
deverá ser de cobrança sobre 
o técnico e o time.

Sob pressão, Fla tenta 
evitar erros defensivos em 
reencontro com a torcida

Estadual. Isso passa por todos 
e torna o time mais maduro e 
coeso. Quando se tem segu-
rança, as peças vão encaixando 
naturalmente”, garante Tcheco.

Agora, a Serpente treinas 
pensando no próximo desa-
fio, neste sábado (21), em Jara-
guá do Sul, Santa Catarina. O 
adversário será o Juventus, às 
15h, no estádio João Marcatto. 

Para Tcheco, Serpente está mais “lúcida”
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Porto Alegre – O Internacio-
nal recebe o Independiente 
Medellin, nesta terça-feira, 
19h15, no Beira Rio, pen-
sando na vitória e na lide-
rança do grupo da Copa 
Sul-Americana. Para isso 
acontecer, o colorado tam-
bém precisa da ajuda do 
lanterna 9 de Outubro, que 
recebe o líder Guaireña. O 
grupo está bastante embo-
lado e todos os times têm 
chances de classificação nas 
duas últimas rodadas.

Com quatro empates nas 
últimas partidas, o técnico 
Mano Menezes aposta em 
ter encontrado um rumo na 
maneira de atuar que pode 
ampliar o ritmo de jogo da 
equipe, além de fortalecer o 
aspecto defensivo. 

Cascavel – Com vários desfal-
ques por conta dos efeitos da 
dengue e da gripe que atingiu 
alguns atletas, o Toledo não con-
seguiu vencer a última partida 
da fase de classificação da Divi-
são de Acesso e ficou fora das 

semifinais, perdendo a chance 
de buscar o retorno para a Divi-
são de Elite do futebol. As semi-
finais terão as disputas entre 
Aruko x PSTC e Foz x Andraus. 
Os times do Verê e Prudentópo-
lis foram rebaixados.  

 Cascavel – Após três vitó-
rias seguidas e se manter no 
G3 a Liga Nacional, o Casca-
vel Futsal entra em quadra 
na noite de hoje (17) para 
defender a liderança do 

Campeonato Paranaense. O 
adversário será o Umuarama, 

no Ginásio Amário Vieira da 
Costa. O time da casa precisa 

se reabilitar, já que está na 
vice-lanterna com 8 pontos 
em oito jogos disputados. 

O time tem 5 empates.
O Cascavel Futsal 

tem apenas 9 jogos dis-
putados e lidera a Série 

Ouro com 24 pontos.
Mesmo não pensando 

em poupar jogadores, o téc-
nico Cassiano Klein deve 

promover um revezamento 
nas formações adotadas 

para a partida desta noite. 
“Estar brigando pelas pri-

meiras posições exige muito. 
Acredito que nossos joga-

dores estão mais fortes para 
disputar as duas competi-

ções. Temos treinando muito 
para atingir os objetivos e 

todos que entram nos jogos 
estão fazendo a sua parte”, 

declarou o técnico Cassiano.

Cascavel – O FC Cascavel 
estreou bem no Campeonato 
Paranaense Sub-20. O time 
venceu, por 4 a 0, o Para-
navaí,  com dois gols de 
Eduardo Leite e um de Akira 
e Cadu. No outro jogo do 
grupo o MaringáFC bateu o 
Campo Mourão, por 1 a 0. 

A segunda rodada será dis-
putada no próximo sábado 
com o Paranavaí recebendo 
o Maringá e o Campo Mourão 
recebe o Grêmio Maringá. O 
FC Cascavel folga e só volta a 
atuar na terceira rodada, dia 28 
de maio, contra o Maringá FC, 
no norte do estado. 

Bom começo do Sub-20

Inter quer 
liderança do 
grupo na Sula

Toledo fica fora das 
semifinais no Acesso

Cascavel 
Futsal defende 

liderança da 
Série Ouro

Muitas nuvensSol Sol

Representantes do Fórum 
de Aprendizagem pedem
ajuda aos deputados no PR

Representantes do Fórum 
Estadual de Aprendizagem, 
se reuniram ontem (16) na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná com os deputados 
Ademar Traiano (PSD), presi-
dente, e Luiz Claudio Romanelli 
(PSD), primeiro secretário, 
quando fizeram um pedido 
aos parlamentares. Eles que-
rem uma intermediação no 
diálogo com a bancada para-
naense de deputados federais 
e senadores para que se posi-
cionem contrários à Medida 
Provisória que institui o 
Programa do Governo Federal 
Emprega + Mulheres e Jovens. 
“Ao contrário do que parece, 
essa Medida retira direitos 
e representa um retrocesso 
para a Lei da Aprendizagem, 
em vigor desde o ano 2000, 
quando promove uma redu-
ção de cotas alegando que um 
aprendiz vulnerável, se con-
tratado, corresponde a dois. 
Além disso, estende o prazo 
dos contratos, dificultando a 
fiscalização dos órgãos, já que 
as empresas que aderirem 
ao programa estarão livres 
de fiscalização por dois anos. 

Aquelas que já foram multa-
das por irregularidades vão 
ter os processos de execução 
suspensos”, afirmou Margarete 
Mattos de Carvalho, procu-
radora-chefe do Ministério 
Público do Trabalho (MPT/PR)

Também no período da 
manhã, aconteceu no Centro 
Cívico um ato que fez parte 
de uma mobilização nacional 
em defesa da Aprendizagem 
Profissional. O lema foi 
#NenhumAprendizAMenos, e 
reuniu representantes de organi-
zações históricas formadoras de 
aprendizagem e da sociedade.

Na prática, se a medida virar 
lei, os jovens podem deixar de 
receber o salário com todos os 
direitos trabalhistas, revertidos 

em bolsas ou bônus. Além disso, 
a carga horária para o aprendi-
zado seria reduzida de 400 para 
180 horas por ano.

De acordo com os represen-
tantes dos fóruns regionais de 
aprendizagem, a pretexto de 
criar um programa de incentivo 
à contratação de jovens, a MP 
1.116 representa, na verdade, a 
precarização das relações de tra-
balho e da Lei da Aprendizagem.

FÓRUM
Criado em 2004, o Fórum de 

Aprendizagem do Paraná é for-
mado por diversas instituições 
que trabalham com a promo-
ção de programas de aprendi-
zagem profissional, voltados a 
jovens de 14 a 24 anos.

ADEMAR Traiano e Romanelli receberam representantes do Fórum de Aprendizagem, con-
trários à MP que institui o Programa Emprega + Mulheres e Jovens

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Complexidade atrasa
respostas do DNIT 
sobre praças de pedágio

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) solicitou ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) mais dez 
dias para responder aos questio-
namentos sobre a situação das 
praças de pedágio, centro de 
operações, postos de pesagem 
e outras estruturas no Paraná.

Originalmente, o prazo para 
enviar as respostas encerrava-se 
ontem (segunda-feira, 16) e o ofí-
cio do DNIT solicita a extensão do 
prazo para o dia 26 de junho. No 
documento, o órgão classifica o 
tema como complexo.

“Requer prazo adicional 
de 10 (dez) dias para envio de 
manifestação, considerando 
a complexidade acerca do 
tema e a necessidade de reu-
nir os dados junto as Unidades 
Locais do DNIT no Estado do 
Paraná, de modo a apresen-
tar todas as informações de 
maneira precisa”, aponta o ofí-
cio do DNIT encaminhado na 
última quinta-feira (12) ao TCU.

Segundo os deputados, os 
questionamentos do Tribunal 
foram motivados por uma ins-
peção in loco realizada entre 
os dias 25 e 29 de abril que 
encontrou diversos problemas 
nas estruturas que foram desa-
tivadas em novembro, após o 
fim das antigas concessões.

QUESTIONAMENTOS
Nos ofícios enviados para ao 

Audiência reforça criação do Conselho
dos direitos da população LGBTQIA+

A necessidade de criação 
de um Conselho de Estado 
de Promoção dos Direitos da 
População LGBTQIA+ é visto 
como uma das principais 
ações para o enfrentamento 
da violência contra a comu-
nidade. O assunto foi abor-
dado ontem (16) na audiência 
pública “Dia Internacional de 
Enfrentamento à LGBTIfobia: 
avanços e desafios para a 
população LGBTI+ no Paraná”, 
promovido pela Alep. O evento 
reuniu representantes do 
Poder Público e militantes da 
causa LGBTQIA+ para defen-
der o fim da violência contra a 
comunidade.

A criação de um Conselho 

Espreita de Tebet
A dois dias do prazo 
estabelecido pelo colegiado 
do MDB, PSDB e Cidadania 
para o anúncio do nome 
que pode representar os 
três partidos nas urnas, a 
pré-candidata à Presidência, 
senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), disse ontem 
que respeitará o resultado e 
seguirá em campanha, mesmo 
na hipótese de seu adversário, 
o ex-governador de São 
Paulo João Doria (PSDB), 
judicializar o resultado caso 
saia derrotado. “Aceitamos 
as regras do jogo e amanhã 
temos o resultado dela. Se 
porventura o meu nome for 
indicado na (pesquisa) quali, 
eu serei pré-candidata pelo 
meu partido, independente de 
outros partidos se somarem 
conosco ou não”.

NOS ofícios, o TCU informa que durante a inspeção identificou que praças de pedágio, 
balanças de pesagem, serviços aos usuários estão sendo depredadas
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DNIT e para a ANTT, o TCU anexa 
imagens e informa que durante 
a inspeção feita no mês pas-
sado identificou que praças de 
pedágio, balanças de pesagem, 
serviços de atendimento a usuá-
rios e outras edificações estão 
sendo depredadas. O Tribunal 
alerta sobre o “prazo incerto” 
para a nova licitação e diz que 
as depredações das estruturas 
“podem ser agravadas se elas 
não estiverem sob vigilância”.

O órgão de controle ques-
tiona a situação da segurança 
dos usuários das rodovias. “Além 
do dano patrimonial à União e 
ao estado do Paraná, há ainda 
consequências como a possi-
bilidade de ocorrência de aci-
dentes pela falta de iluminação 
das praças de pedágio (devido 
ao roubo de materiais elétri-
cos, cabos, transformadores, 

geradores e disjuntores elé-
tricos)”, informa o TCU.

O TCU também solicita 
informações sobre quais as 
obrigações assumidas “na 
assunção dos ativos que farão 
parte das concessões da PR 
Vias” e sobre as medidas toma-
das para “resguardar esse 
patrimônio e para compatibili-
zar o projeto de concessão aos 
danos que estão sendo perce-
bidos nesses ativos”.

A ANTT e o DNIT devem 
esclarecer a situação das 
seguintes edificações: Centro 
de Operações da Concessionária 
– COC, Bases de Serviços 
Operacionais (BSO), Praças de 
pedágio, Área de descanso, 
Postos de Pesagem Fixo, 
Pesagem Dinâmica – WIM 4, 
Posto da Polícia Rodoviária 
Federal.

do Estado de Promoção 
dos Direitos da População 
LGBTQIA+ é de competência do 
Poder Executivo. Por isso, os 
resultados serão protocolados 
junto à Casa Civil do Estado 
reforçando a necessidade de 
implantação do Conselho. Os 

participantes também cobra-
ram uma melhor capacitação 
dos profissionais da segu-
rança pública para atender 
vítimas de violência, uma 
educação mais plural nas 
escolas e a possibilidade de 
acesso à saúde pública.

ENCONTRO reuniu representantes do Poder Público e militantes da causa LGBTQIA+ 
para defender o fim da violência contra a comunidade

ICMS do diesel
O governo federal entrou com ação no STF para suspender 
parte de uma resolução do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) que trata da cobrança do ICMS na 
comercialização do diesel. O presidente Jair Bolsonaro 
(PL), por meio da AGU, argumenta que a medida é 
inconstitucional por permitir a diferenciação de alíquotas 
do diesel entre os estados, prejudicando o consumidor com 
aumentos excessivos do combustível. “A forte assimetria 
das alíquotas de ICMS enseja problemas que vão muito 
além da integridade do federalismo fiscal brasileiro, onerando 
sobretudo o consumidor final, que acaba penalizado com o 
alto custo gerado por alíquotas excessivas para combustíveis – 
que são insumos essenciais, e, por isso, deveriam ser tratados 
com modicidade – e com a dificuldade no entendimento da 
composição do preço final desses produtos”, argumentou. A 
advocacia defende a uniformização das alíquotas para combater 
as flutuações de preços.

 

 

Pedido atendido
O ministro André Mendonça suspendeu parte da resolução 
do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) sobre a 
cobrança, atendendo ao pedido do presidente Jair Bolsonaro. 
“Defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário 
desta Suprema Corte, para suspender a eficácia das cláusulas 
quarta e quinta, bem como do Anexo II, do Convênio ICMS nº 
16/2022, do Confaz”, decidiu, liminarmente. Const ano texto 
que o ministro pediu a manifestação da Câmara dos Deputados, 
do Senado e da Procurador-Geral da República (PGR) para 
decidir a questão definitivamente, no plenário da Corte. Na 
decisão, Mendonça disse que a análise preliminar do caso 
revela que as regras definidas pelo Confaz são inconstitucionais.

Judicialização
Doria sinalizou aos tucanos 
que pode recorrer à Justiça 
Eleitoral para questionar 
eventual decisão da 
Executiva Nacional do PSDB 
a favor de Tebet como 
representante do grupo 
à Presidência. As siglas 
buscam se viabilizar como 
a terceira via. Aliados do 
ex-governador acusam a 
sigla de ‘golpe”, após a 
contratação de pesquisas 
qualitativas e quantitativas 
pelas cúpulas do seu partido, 
do Cidadania e do MDB para a 
definição de uma chapa única 
na disputa pela Presidência. 
Doria argumenta que o PSDB 
não pode recuar da decisão 
tomada pelas prévias da 
sigla, chancelando o nome 
do ex-governador como pré-
candidato do partido.

DIVULGAÇÃO
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Ministério da Justiça
cria rede de combate
à corrupção no país

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) 
publicou ontem (16) no 
Diário Oficial da União (DOU) 
uma portaria que cria a 
Rede Nacional de Polícias 
Judiciárias no Combate à 
Corrupção (Renaccor). Ela 
visa, entre os outros objeti-
vos, estimular o intercâmbio 
de informações entre as polí-
cias judiciárias e os demais 
órgãos públicos e entidades 
que atuam no combate à 
corrupção.

A rede “busca estabele-
cer um ambiente favorável e 
seguro para o compartilha-
mento de experiências, de 
boas práticas e capacitação 
integrada, dentre outras pos-
sibilidades de fortalecimento 
das unidades de Polícia 
Judiciária especializadas no 
combate à corrupção”.

O texto da portaria traz, 
também, as regras para ade-
são de integrantes e parce-
rias. Podem fazer parte da rede 
unidades de Polícia Judiciária 
especializadas no combate à 
corrupção, cujos órgãos, nos 
níveis federal, distrital e esta-
duais, tenham interesse de 
aderir à iniciativa.

Central de Informações do
TCE sofre ataca cibernético

Técnicos do Tribunal de 
Contas do Paraná (TCE-PR) 
detectaram na última sexta-
-feira (13), registros suspeitos 
de atividades maliciosas em 
sua infraestrutura tecnológica.

A detecção, de acordo com 
os técnicos do Tecnologia e 
Informática, aconteceu por 
volta das 21h. Desde a confir-
mação da contaminação pelo 
malware, a equipe técnica da 
Diretoria de Tecnologia da 
Informação executou medi-
das de isolamento, garan-
tindo a segurança e a integri-
dade das informações, com o 
apoio incansável de técnicos 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) do Paraná e da Microsoft.

Desde o final da semana 
passa, os procedimentos 

A rede busca estabelecer ambiente seguro para o compartilhamento de experiências e capa-
citação integrada e fortalecer unidades de Polícia Judiciária

DIVULGAÇÃO

estão sendo realizados e, de 
acordo com comunicado do 
TCE, se mostraram eficazes, 
sem registro de indícios de 
comprometimento ou vaza-
mento dos dados proces-
suais e pessoais, sendo que 
os serviços de hotsite (portal 
de Informações), serviços de 
e-mail e telefonia integrada 
permanecem disponíveis.

Ainda durante todo o dia 
de ontem (segunda-feira, 16) 
a equipe, com a integração de 
toda a Diretoria, seguia traba-
lhando na avaliação da exten-
são do incidente e atuando 
com a maior agilidade pos-
sível para restabelecer a nor-
malidade e a segurança do 
ambiente computacional, com 
cautela, segurança e zelo.

Ainda conforme o comuni-
cado do TCE, o Portal Web e os 
aplicativos ao jurisdicionado 
e aos cidadãos serão gradual-
mente restabelecidos assim 
que a segurança do ambiente 
for restaurada.

“Não existe nenhum motivo 
para preocupação, já que não 
ocorreram prejuízos, nem 
foram afetados os sistemas 
pelos quais os municípios se 
conectam ao TCE”.

Uma reunião das direto-
rias realizada no domingo 
(15) definiu os passos a serem 
tomados, sendo que poste-
riormente serão divulgadas 
informações sobre realização 
de sessões. Os prazos proces-
suais estão suspensos até o 
dia 20 de maio.

FORTALECIMENTO
S e g u n d o  a  p o r ta r i a , 

a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública e demais 
entidades e órgãos públicos 
atuantes no combate à cor-
rupção poderão ser convida-
dos para participar das ações 
da Renaccor, na qualidade de 
observadores, quando deve-
rão apresentar propostas 
“que visem o fortalecimento 

das unidades de polícia judi-
ciária especializadas no com-
bate à corrupção.”.

A coordenação das ativida-
des da rede ficará a cargo da 
Secretaria Nacional de Justiça, 
por meio da Coordenação-
G e r a l  d e  A r t i c u l a ç ã o 
Institucional do Departamento 
de Recuperação de Ativos 
e  C o o p e ra çã o  J u r í d i ca 
Internacional.

Ações
Além do intercâmbio de informações, a rede também vai trabalhar 
para a formação dos integrantes, fomentar a integração das polícias 
judiciárias em ações estratégicas e operacionais voltadas à preven-
ção e repressão à corrupção e atuar para impedir atuação externa 
que vise “impedir ou prejudicar investigações criminais relativas ao 

combate à corrupção”.

Pesquisa
Atualmente, 21% dos eleitores 
no País se dizem de direita, 
praticamente o dobro dos que 
afirmam ser de esquerda, 11%. 
O maior grupo, porém, segue 
sem se identificar com nenhum 
dos lados da polarização, 
tampouco com o centro. A mais 
recente edição da pesquisa, 
realizada em dezembro do 
ano passado com 5.850 
entrevistados pelo Instituto 
DataSenado, mostra um 
crescimento dos eleitores “nem 
de direita, nem de esquerda, 
nem de centro”.

Nova unidade
A cada ano, o oeste cresce mais 
e recebe grandes investidores. 
Agora a novidade é que a Volvo, 
fabricante de automóveis sueca, 
vai se instalar na região. O 
desembarque será em Toledo na 
sede do Biopark.  “A gente fica 
lisonjeado e a gente vê que o 
trabalho que a gente tem feito 
dentro do Biopark começa a 
ser reconhecido pelo mercado”, 
diz Victor Donaduzzi, diretor de 
Educação do Biopark.  

Eleições
Sem espaço para tentar a 
reeleição, o senador Alvaro 
Dias (Podemos) planeja “cair 
para cima” e pode novamente 
concorrer à Presidência da 
República. O Podemos avançou 
alguns passos a mais rumo à 
pré-candidatura do senador 
Flávio Arns, 71 anos, ao 
governo do Estado.

Nova Ferroeste
Começou ontem em Dourados 
(MS) a sequência de sete 
audiências públicas para 
apresentar os resultados do 
Estudo de Impacto Ambiental 
da Nova Ferroeste, idealizado 
pelo Governo do Paraná. O 
município fica a 90 quilômetros 
de Maracaju, ponto de partida 
da estrada de ferro que vai 
percorrer oito cidades do 
Mato Grosso do Sul e 41 do 
Paraná, até chegar ao Porto 
de Paranaguá. As audiências 
são etapas do processo de 
licenciamento ambiental prévio 
do projeto. Para a primeira 

Ainda tem tempo
Até sexta-feira (13), foram entregues no Paraná 1.378.050 

declarações do Imposto de Renda de 2.220.000 esperadas. Restam 
cerca de 800 mil documentos para serem entregues em apenas duas 
semanas para o encerramento do prazo sem pagar multa. O valor da 

multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, 
limitado a 20% do valor do imposto de renda.

semana estão programados 
mais dois encontros: Guaíra (18) 
e Cascavel (19). Em seguida, 
acontecem as audiências de 
Paranaguá (23), São José dos 
Pinhais (24), Guarapuava (26) 
e Irati (27).

Acima da inflação
As passagens aéreas subiram 
acima da inflação. E o 
problema é jogado ao custo do 
combustível. Na América Latina 
e Caribe a alta do querosene 
de aviação, utilizado por jatos 
e turboélices, foi de 14,6% 
da primeira semana de abril 
para maio. Nos EUA e Canadá 
esta alta chegou em 9,6% no 
mesmo período. No Brasil, o 
aumento é o dobro da inflação 
oficial. Segundo o IBGE, a alta 
é de 9,48%, enquanto o IPCA, 
principal índice de inflação, 
acumula alta em 2022 de 
4,29%. As altas devem continuar 
nos próximos meses, com a 
proximidade das férias escolares 
em ambos os países (e, 
portanto, aumento na demanda 
por voos) e por ainda não haver 
uma clara resolução a curto 
prazo da Guerra da Ucrânia.

Querosene
Um grupo de empresários, 
liderado pelo SindHotéis, vai 
até o governador Ratinho 
Júnior (PSD) pela redução do 
ICMS do querosene da aviação 
civil. Hoje a alíquota é de 12% 
e para os hotéis, a redução 
deve ampliar o número de 
voos para Foz do Iguaçu.

Pesquisa
O IRG está em campo 
entrevistando com 1.500 
paranaenses sobre a intenção 
de voto para presidência, ao 
Governo do Paraná e também 
para o Senado. O resultado 
está previsto para ser divulgado 
na próxima quinta-feira (19).  
A pesquisa, registrada sob 
os números PR-08031/2022 
e BR-01607/2022, será feita 
através de ligações telefônicas. 
O instituto IRG é o próprio 
contratante do levantamento. O 
intervalo de confiança é de 95% 
(noventa e cinco por cento) para 
uma margem de erro de 2,5%.
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Massa de ar polar
vai derrubar as
temperaturas no PR

A chegada de uma massa 
de ar polar vai derrubar as 
temperaturas no Paraná a 
partir de hoje (terça-feira, 17), 
com expectativa de zero grau 
no extremo Sul do Estado. De 
acordo a com previsão, o vento 
intenso dará a sensação de 
temperaturas ainda mais bai-
xas do que aquelas registradas 
nos termômetros. O Simepar 
– Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental do 
Paraná alerta para a ocorrência 
de geada, mas sem condições 
favoráveis para a neve.

Ontem (16), em Curitiba, 
a temperatura mínima regis-
trada foi de 11°C no início do 
dia, mas a menor ocorrerá 
à noite, segundo o Simepar, 
situação que se repetirá em 
todas as regiões paranaenses.

Em Umuarama, a mínima, 
segundo o Simepar, foi de 9ºC 
e a máxima chegou a 19ºC. 
Para hoje (17) a mínima espe-
rada é de 4ºC. Na cidade o frio 
segue até o final de semana, 
com temperaturas que não 
passam dos 7ºC. A partir de 
sábado, o clima começa a 
amenizar, com a previsão de 
mínima no domingo de 10ºC e 
máxima de 21ºC.

De acordo com os meteo-
rologistas, a temperatura em 
Umuarama sobe devagar até 
na quarta-feira, 25, mas leves 
pancadas de chuva derrubam 
novamente os termômetros 
até no sábado (28), quando 
está prevista a mínima de 8ºC.

Governo do Estado lança hoje
a campanha Aquece Paraná

O Governo do Estado ini-
cia a terceira edição da cam-
panha Aquece Paraná 2022, 
para trazer mais conforto e 
dignidade à população em 
situação de vulnerabilidade 
social nestes dias gelados, 
hoje (17). É a data de início 
das arrecadações de cober-
tores e roupas. A doação de 
cobertores é o foco da cam-
panha, mas também serão 
aceitas roupas de inverno 

novas ou em bom estado de 
uso. Os itens podem ser leva-
dos até os quartéis do Corpo 
de Bombeiros e escritórios 
regionais da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho 
espalhados pelo Paraná ou 
por meio do aplicativo Paraná 
Solidário, que conecta o doa-
dor com as instituições. 

Os municípios de menor 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do chamado 

“Corredor do Frio”,  que 
engloba o Sudoeste, o Centro-
Sul, a Região Metropolitana 
de Curitiba e Litoral, terão 
prioridade no recebimento 
das doações.

A realização é do Governo 
do Estado, por meio da 
Superintendência Geral de 
Ação Solidária. A Secretaria 
de Comunicação Social e da 
Cultura e a Defesa Civil ajudam 
a organizar a campanha.

Geadas
Previstas em vários pontos do Estado, as geadas ocorrem de intensi-

dade fraca a moderada de acordo com a região, exceto no Litoral. 
Com o fenômeno, na cafeicultura recomenda-se o enterrio de 

mudas. Hortaliças, leguminosas, árvores frutíferas tropicais recém-
-plantadas e demais culturas sensíveis devem ser protegidas com 
aquecimento, irrigação ou cobertura, enquanto granjas de aves e 

suínos precisam ser aquecidas. O IDR-Paraná oferece o serviço Aler-
ta Geada por meio de diversos canais, pelas redes sociais oficiais e 

pelo Disque Geada (43) 3391-4500.

EM Umuarama, a temperatura mínima esperada é de 4ºC e o frio segue até o final de sema-
na, com temperaturas que não passam dos 7ºC
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RESTO DO ESTADO
Nos próximos dias, no 

Paraná, os termômetros che-
gam a 3ºC em muitos pontos do 
Estado, com sensação térmica 
ainda mais baixa. “No Paraná, a 
tendência é de termos tempe-
raturas mais baixas entre o Sul, 
Centro-Sul e o Leste do Estado, 
com temperaturas abaixo dos 
5°C nos termômetros na divisa 
com Santa Catarina. Entre 
as cidades da região, como 
Guarapuava, Palmas e General 
Carneiro, fica próxima a zero 
grau, com a sensação de frio 
acentuada pelos ventos”, deta-
lha o meteorologista do Simepar 

Lizandro Jacóbsen.

NEVE
Sobre a possibilidade de 

neve no Paraná, ele explica que 
os indicadores apontam para a 
ocorrência de chuva congelada 
na divisa com Santa Catarina 
devido à garoa. Embora sejam 
fenômenos bem próximos, ela é 
formada por um tipo de granizo 
bem pequeno, enquanto a neve 
chega em forma de flocos. “A 
chuva congelada quica no para-
-brisa enquanto a neve gruda 
nele”, simplifica Jacóbsen. Ao 
longo de terça, as nuvens per-
dem força, mas não esquenta.

Legalização dos jogos 
Enquanto o projeto que legaliza os jogos de azar aguarda 
votação no Senado Federal, uma pesquisa realizada pelo 

instituto da Casa (DataSenado) revela que 58% dos internautas 
são favoráveis à liberação de cassinos, bingos, jogo do bicho e 

apostas esportivas. Na avaliação dos cidadãos que participaram 
da enquete – que contou com 806 participantes e ficou 

disponível no Portal do DataSenado de 07 de março a 02 de 
maio de 2022 -, a exploração de jogos teria efeito positivo na 
arrecadação de impostos no Brasil. A grande maioria (61%) 

acredita que aumentaria a receita tributária brasileira. 

Empregos 
Para 57% dos participantes, 
conforme a pesquisa, a 
exploração dos jogos de 
azar por resorts terá como 
consequência o aumento dos 
empregos.

Turismo 
Quando questionados se 
a liberação dos jogos seria 
positivo para o crescimento 
do turismo no Brasil, 58% 
disseram acreditar que “sim” e 
40%, “não”.

FNDE
Depois do escândalo 
envolvendo o suposto 
favorecimento de pastores 
com verbas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), deputados 
da Comissão de Educação 
entregaram ao ministro Victor 
Godoy um projeto para tornar 
mais rígidas as regras de 
transparência do órgão.  

Sabatina 
Na proposta de alteração da 
Lei de Constituição do FNDE, 
os deputados Professor Israel 
Batista (PSB-DF), Bira do 
Pindaré (MA) e Tabata Amaral 
(PSB-SP) definem “como 
fundamental que os cotados 
para assumir a diretoria 
ou a presidência tenham 
conhecimentos compatíveis 
com o cargo”. Prevê também 
a realização de sabatina para 
esses cargos e a aprovação dos 
nomes pelo Senado Federal.

Revoada 
Reflexo da autofagia, o 
PSDB vê quadros históricos 
embarcando na pré-campanha 
do ex-presidente Lula. Alckmin 
voou para o PSB e será vice do 
petista. Outros nomes, como 
o ex-chanceler Aloysio Nunes, 
podem até ocupar uma pasta 
na Esplanada após verbalizar 
que vai apoiar – quem diria – 
Lula no 1º turno.  

Extradição 
A Embaixada do Brasil 

em Portugal, por meio 
da Procuradoria-Geral da 
República, formalizou o pedido 
de extradição de Nelma 
Kodama - doleira da Lava Jato 
acusada de ser integrante 
de uma quadrilha de tráfico 
internacional de drogas. Ela 
foi presa em um hotel de 
luxo em Portugal no âmbito 
da Operação Descobrimento, 
deflagrada pela 
Polícia Federal. 

Delay  
A Advocacia-Geral da 
União (AGU) obteve a 
condenação por improbidade 
administrativa de sete pessoas 
que fraudaram benefícios 
previdenciários em Foz do 
Iguaçu (PR). A quadrilha, 
formada por ex-servidores do 
INSS e agenciadores, terá que 
ressarcir aos cofres públicos 
mais de R$ 1,7 milhão. A 
punição veio com 17 anos 
de atraso, já que o grupo foi 
descoberto em 2005 pela 
Operação Quati, deflagrada 
pela Polícia Federal.

Desmonte 
Parlamentares que visitaram 
Roraima na última semana 
para averiguar denúncias de 
violência contra indígenas 
concluíram o seguinte: a 
total desarticulação das 
ações em defesa dos povos 
ianomâmi. E que o Governo 
não tem interesse em sanar 
conflitos em terras indígenas, 
tampouco garantir a proteção 
aos povos originários. As 
conclusões da diligência serão 
compiladas num relatório.

Campanha$ 
O Brasil é o país que possui o 
maior gasto anual de dinheiro 
público com campanhas 
eleitorais e partidos. No 
total são gastos mais de 
US$ 789 milhões por ano. 
É o que revela um estudo 
divulgado pela plataforma 
CupomValido.com.br com 
dados do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), World Bank e TSE. 
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Conta de água em Umuarama
fica mais cara a partir de hoje

Um reajuste tarifário de 
4,963% para os serviços de 
água e esgoto prestados pela 
Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) será 
aplicado a partir de hoje (ter-
ça-feira, 17), em Umuarama 
e nos demais municípios do 
Estado em que a empresa 
administra os serviços de tra-
tamento, distribuição e esgo-
tamento sanitário. O aumento 
foi homologado em abril deste 
ano pelo Conselho Diretor 
da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
do Paraná (Agepar) e atinge 
todos os usuários de municí-
pios que a empresa adminis-
tra serviços.

O reajuste foi solicitado 

pela Sanepar para aplica-
ção no momento em que a 
2ª Revisão Tarifária Periódica 
(RTP) analisa a estrutura 
tarifária para vigorar no pró-
ximo ciclo. A Agepar aceitou 
o pedido, porém decidiu pela 
aplicação de percentual consi-
derando o desenvolvimento dos 
trabalhos de revisão tarifária e 
postergando eventuais atualiza-
ções deste período para o encer-
ramento da 2ª RTP, previsto para 
abril de 2023. Com o reajuste, a 
tarifa mínima da conta de água 
passa para R$ 81,45.

Policiais Militares do Batalhão de Fronteira (BPfron) apreenderam 
ontem (segunda-feira, 16) um caminhão Ford Cargo carregado com 
700 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, equivalente a 
35 mil pacotes. A apreensão aconteceu na área rural de Brasilândia 
do Sul. Os policiais realizavam o patrulhamento, quando avistaram 
o caminhão e resolveram realizar a abordagem. O condutor não se 
encontrava no local e, em vistoria na carroceria foram encontradas as 
700 caixas de cigarros de origem paraguaia. O caminhão, que geral-
mente é usado para o transporte de ração animal, foi levado, junto 
com a carga, à Receita Federal em Guaíra. A polícia acredita que o 
prejuízo com esta apreensão seja de R$1.970,000.

O aumento foi homologado em abril pelo 
Conselho Diretor da Agepar e atinge todos 
os usuários de municípios que a empresa 

administra serviços
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Ladrões fogem após abater
animais em Cafezal do Sul

Duas vacas foram abatidas 
em uma propriedade rural 
no município de Cafezal do 
Sul (cidade situada a 31 qui-
lômetros de Umuarama). O 
crime aconteceu no último 
final de semana. Os animais 
foram encontrados mortos 
e com as partes retiradas no 
local. O proprietário acredita, 
que a ação marginal tenha 

ocorrido entre sexta-feira (13) 
e domingo (15).

O dono da boiada, um 
homem de 63 anos, informou 
ainda que ao chegar em sua 
propriedade, se deparou com 
os dois animais já sem vida. 
Ele conversou com os vizinhos, 
que disseram que não viram 
nenhuma pessoa, ou movimen-
tação estranha nas imediações.

Foi lavrado um boletim de 
ocorrência e o caso foi repas-
sado para ser investigado pela 
Polícia Civil.

DUAS cabeças de gado foram abatidas dentro da mangueira em uma propriedade rural de 
Cafezal do Sul

DIVULGAÇÃO

Detido depois de 
esfaquear a esposa 
no Parque Bomfim

 A Polícia Militar prendeu 
um homem de 38 anos, sob 
acusação de ter praticado o 
crime de violência doméstica. 
O caso aconteceu no início 
da noite do último domingo 
(15) em Umuarama. A resi-
dência do casal fica situada 
no Parque Bonfim.

A vítima, uma mulher de 
39 anos, disse aos policiais 
militares que havia sido agre-
dida pelo companheiro com 
um golpe de faca próximo ao 
cotovelo, e estava com hema-
tomas na região da face e o 
olho direito roxo.

Assim que entraram na resi-
dência, os policiais se depara-
ram com marcas de sangue 
pelo imóvel e realizaram bus-
cas no intuito de encontrar a 
faca, porém o utensílio não foi 
localizado.

O acusado estava no local 
e disse aos PMs apenas que 
havia discutido com a mulher. 
Entretanto, havia todos os 
indícios de agressão o que 
culminou com a prisão do sus-
peito. Sua identidade não foi 
revelada. O homem então foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia Civil.

Procurado pela Justiça se envolveu
em acidente e foi preso em Mariluz

Um homem de 30 anos 
foi detido pela Polícia Militar 
(PM) após se envolver em um 
acidente de trânsito na área 
central de Mariluz. A equipe 
policial recebeu informações 
de que havia ocorrido um aci-
dente e que um rapaz havia 
dado entrada na unidade de 

saúde com ferimentos.
Os militares foram até o 

Pronto Atendimento Municipal 
e constataram o fato. Durante 
a checagem da documenta-
ção foi constatado que contra 
o homem havia um mandado 
em aberto pelo crime de furto. 
Por conta dos ferimentos ele 

foi encaminhado ao Hospital 
Nossa Senhora Aparecida em 
Umuarama.

Em seguida, recebeu todos 
os cuidados médicos, passou 
por exames de Raio X, e como 
não apresentou nenhuma 
fratura, foi conduzido para a 
cadeia pública de Umuarama.
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BIA Ferreira (foto) e Caroline 
Almeida disputam semis da 

competição
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Brasil garante duas medalhas
no Mundial feminino de boxe

O boxe brasileiro fez histó-
ria ontem (segunda-feira, 16), 
pois pela primeira vez na histó-
ria garantiu duas medalhas em 
uma mesma edição do Mundial 
feminino da modalidade. O 
feito foi alcançado após as 
vitórias da medalhista olím-
pica Beatriz Ferreira e da per-
nambucana Caroline Almeida.

Na competição realizada 
em Istambul (Turquia), a pri-
meira brasileira a triunfar 
nesta segunda foi Caroline 
de Almeida, que, na categoria 
até 52 quilos, bateu a irlandesa 
Carly Naul por unanimidade. 
Agora a pernambucana medirá 
forças com a indiana Zareen 
Nikhat nas semifinais. Como 

Brasileiro termina com recorde
mundial na natação paralímpica

Chegou ao fim, no último 
sábado (14), o Campeonato 
Brasileiro de natação para-
límpica, disputado no Centro 
de Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo. A competição 
reuniu 248 atletas e foi mar-
cada pelo recorde mundial 
de Gabriel Bandeira nos 100 
metros (m) nado borboleta da 
classe S14 (deficiência intelec-
tual), prova na qual foi meda-
lhista de ouro na Paralimpíada 
de Tóquio (Japão).

O feito de Bandeira foi 
alcançado na sexta-feira (13), 
segundo dia de competições. 
O paulista de 22 anos com-
pletou o percurso em 54s18, 
superando em 28 centésimos 
o tempo do britânico Reece 
Dunn no Campeonato Mundial 
de 2019, em Londres (Grã-
Bretanha). Na quinta-feira (12), 

O lateral Rafael Ramos, do 
Corinthians, foi detido em fla-
grante e liberado após pagar 
fiança na noite de sábado 
(14), em Porto Alegre. O portu-
guês foi acusado pelo volante 
Edenilson, do Internacional, 
d e  t ê - l o  c h a m a d o  d e 
“macaco” – o que é negado 
pelo alvinegro – no empate 
por 2 a 2 entre as equipes no 
Beira-Rio, pela sexta rodada 

Edenilson acusa Rafael Ramos de injúria racial em jogo do Brasileiro

não há disputa pelo terceiro 
lugar no boxe, elas garantiram 
ao menos um bronze cada.

Quem também se garantiu 
nas semifinais, mas na catego-
ria até 60 quilos, foi a baiana 
Beatriz Ferreira, que venceu 
por unanimidade a sérvia 
Natália Sadrina. Agora a meda-
lhista olímpica enfrenta a ita-
liana Alessia Mesiano.

Quem não conseguiu avan-
çar foi Jucielen Cerqueira, que 
foi superada na categoria até 
57 quilos por You-Ting Lin, de 
Taiwan.

do Campeonato Brasileiro.
A acusação consta na 

súmula do árbitro da partida, 
Bráulio da Silva Machado. O 
documento relata que aos 31 
minutos do segundo tempo, 
Edenilson o comunicou de que 
Rafael Ramos teria dito “f...-se, 
macaco”. O lateral alegou um 
“mal entendido” por conta do 
sotaque português e que, na 
verdade, teria falado “fo...-se, 

ca......”. O árbitro registrou que 
“devido à distância dos atle-
tas e barulho da torcida”, a 
equipe de arbitragem não 
conseguiu escutar nenhuma 
das versões citadas.

No Instagram, Edenilson 
reafirmou a acusação e disse 
ter procurado Rafael Ramos 
após o jogo, nos vestiários, 
esperando um pedido de 
desculpas, mas afirmou ter 

ouvido que “havia enten-
dido errado”. O volante colo-
rado, então, prestou queixa 
à Polícia Civil gaúcha, ainda 
no estádio. O Inter, pelo 
Twitter, manifestou repúdio 
a “todo e qualquer ato de 
preconceito” e que apoiará 
o jogador.

Detido no Beira-Rio e 
posteriormente liberado, 
Rafael Ramos também se 

pronunciou no Instagram. 
O corintiano garantiu que 
não foi, não é e nunca será 
racista.  Pelo  Twitter,  o 
Timão relatou que o lateral 
foi ouvido e deu uma “ver-
são diferente” de Edenilson, 
que o pagamento de fiança 
“não implica em admissão de 
culpa” e que “clube e atleta 
continuarão a colaborar com 
as autoridades”.

ele já tinha quebrado o recorde 
das Américas dos cem metros 
nado costas, com 51s70.

“Esse recorde só me anima 
mais para o Mundial [de 
Funchal, em Portugal, de 12 a 
18 de junho], que é daqui a um 
mês, apenas. Estamos com um 
ritmo muito forte nos treinos. 
Eu não contava em bater esse 
recorde agora, no Brasileiro, 
estava preparando para o 
Mundial. Já perseguia esse 
recorde há um ano e agora 
veio”, disse o nadador.

Outro destaque foi Lídia 
Cruz, que reforçou a segunda 
marca mundial do ano nos 
200 m livre da classe S4 (entre 
as voltadas aos atletas com 
deficiências físico-motoras, 
é a quarta de maior compro-
metimento), com 3min10s20. 
A carioca de 23 anos havia 

assumido, em abril, o posto 
de número dois da categoria. 
Agora, abaixou em quase um 
segundo o tempo antigo.

A  co m p et i çã o  n o  CT 
Paralímpico foi a última antes 
do Mundial em solo portu-
guês. O Brasil será represen-
tado por 29 nadadores, que 
tiveram os nomes anunciados 
na última terça-feira (10). A 
maioria (23) precisou atin-
gir índices durante as duas 
primeiras fases nacionais. 
Outros cinco (Bandeira entre 
eles) estavam garantidos por 
terem conquistado medalhas 
de ouro em Tóquio, enquanto 
Larissa Rodrigues, da classe 
S2 (grau elevado de com-
prometimento físico-motor) 
obteve a marca na etapa de 
Berlim (Alemanha) do circuito 
internacional.

O paulista de 22 anos completou o percurso em 54s18, superando em 28 centésimos o tempo 
do britânico Reece Dunn no Campeonato Mundial de 2019, em Londres

DIVULGAÇÃO
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Readequação de estradas rurais
avança em parceria com Cibax

A equipe da Secretaria 
de Serviços Rodoviários da 
Prefeitura está avançando 
com o trabalho de reade-
quação de estradas rurais. 
Na última semana foram 
concluídos os serviços na 
Estrada João Baraniuk, uma 
das mais importantes do 
município, que liga a rodovia 
PR-580 a uma usina de álcool 
e açúcar e aos distritos de 
Roberto Silveira e Vila Nova 
Jerusalém, e iniciado o traba-
lho na estrada Divisora (entre 
Umuarama e Maria Helena), 
partindo da mesma rodovia.

São serviços de reade-
quação e cascalhamento 
nos pontos mais críticos. 
“Queremos deixar as estra-
das em boas condições para 
o trânsito dos moradores da 
zona rural e o escoamento 
da produção agropecuária. A 
nossa malha em leito natural 

(sem asfalto) é muito extensa, 
pois isso vamos definindo 
prioridades e readequando 
na medida do possível”, disse 
o prefeito Hermes Pimentel.

N a  e s t ra d a  D i v i s o ra , 
segundo moradores, há cerca 
de cinco anos não havia um 
serviço tão amplo de adequa-
ção. “Estamos trabalhando 
em parceria com a patru-
lha do Cibax (consórcio de 
municípios da bacia do rio 
Xambrê) num trecho de 7 km 
(passando por Três Placas) e 
depois faremos mais 11 km até 
o distrito de Vila Nova União/
Carboneira, totalizando 18 
km”, informou o secretário de 
Serviços Rodoviários, Osvaldo 
Borborema Marto.

Esse trecho será feito em 
conjunto com a Prefeitura de 
Maria Helena, já que a estrada 
atende aos dois municípios. Já 
na João Baraniuk o trabalho 

contemplou 4,5 km e incluiu 
o cascalhamento do trecho 
entre o chamado ‘trevo da 
macumba’ e o distrito de 
Roberto Silveira. “Utilizamos 
cascalho feito pela usina do 
município, a partir de entu-
lho de construção, e a qua-
lidade final foi muito boa”, 
acrescentou.

Em conjunto com o Cibax e 
a Prefeitura de Xambrê, tam-
bém foi readequado um bom 
trecho da estrada Fumaça, que 
divide os dois municípios – 
cerca de 6,5 km. Recentemente 
foi concluída a readequação 
da estrada Mandaguara, no 
distrito de Lovat (mais 7 km) e 
melhorados alguns pontos crí-
ticos da estrada Vermelha, na 
divisa com Perobal, além das 
estradas Paulista e Arara, pró-
ximo a Vila Nova Jerusalém. 
E em breve a equipe vai tra-
balhar na estrada Palhinha, 

Boletim Covid registra 46 casos no fim de semana
Desde o início da pandemia 

de coronavírus, em março de 
2020, a Secretaria Municipal 
de Saúde emite diariamente 
o Boletim Covid, que apre-
senta referências a respeito 
do comportamento do vírus 
na cidade. O informativo de 
ontem (segunda-feira, 16), com 
dados acumulados no final de 
semana, aponta que 46 novos 
casos da doença foram confir-
mados, sendo 29 mulheres, 12 
homens e cinco crianças.

Plantio de 137 ipês começa a mudar
cenário de parque ambiental urbano

O parque ambiental em 
implantação no antigo com-
plexo poliesportivo, na ave-
nida Parigot de Souza, está 
ganhando mais uma etapa. 
Começou no final de abril o 
plantio de 137 mudas de ipê já 
bem desenvolvidas, com seis 
metros de altura em média. O 
plantio dos ipês compreende a 
primeira etapa do paisagismo, 
parte importante da revitaliza-
ção daquele espaço, que ainda 
traz lembranças nada agradá-
veis. O poliesportivo foi prati-
camente engolido pela erosão 
após o colapso no sistema de 

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A Secretaria de Serviços Rodoviários segue um programa de conservação em mais de 600 
quilômetros em leito natural que exigem cuidado constante

próximo de Lovat.
Com o apoio do prefeito 

Pimentel, a Secretaria de 
Serviços Rodoviários segue 
um programa de conserva-
ção e melhorias nas estradas 
rurais. São mais de 600 quilô-
metros em leito natural que 

exigem cuidado constante. Os 
serviços compreendem o alar-
gamento das vias, limpeza das 
laterais e microbacias, corre-
ção e às vezes o levantamento 
do leito e cascalho nos pontos 
íngremes, havendo disponibi-
lidade de material.

Das cinco crianças com 
resultado positivo, uma tem 
4 anos e não tomou nenhuma 
dose da vacina, uma tem 5 
anos e tomou a dose 1, uma 
tem 6 anos e não tomou 
nenhuma dose, uma tem 9 
anos e tomou a dose 1, e uma 
tem 11 anos e não tomou 
nenhuma dose.

Existe hoje uma pessoa de 
Umuarama internada na UTI do 
hospital Cemil – trata-se de um 
senhor de 90 anos que tomou 

as doses 1 e 2 da vacina. Não há 
ninguém internado em enfer-
marias disponibilizadas pela 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
para tratamento de covid.

Nesse período de 25 meses, 
37.477 pessoas foram diagnos-
ticadas com covid-19 e deste 
total 36.871 se recuperaram. 
De acordo com o boletim, 
existem hoje 267 casos ativos 
e mais 42 casos suspeitos, indi-
cando que 309 pessoas estão 
em isolamento domiciliar.

A cidade não registra 
nenhuma morte pela doença 
há 84 dias e o total de óbi-
tos nesse período é de 339. 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), o cru-
zamento da taxa de positivi-
dade com o índice de interna-
mentos classifica a cidade com 
“Bandeira Verde”.

drenagem pluvial, entre 2012 e 
2013. O então prefeito Moacir 
Silva conseguiu recuperar as 
galerias no final de 2016. A 
partir de 2017 o que restava 
da estrutura foi demolida.

Após o plantio dos ipês, 
a próxima etapa – que deve 
começar ainda neste mês – 
fará avançar o paisagismo, 
com o plantio de 105 m² de 
trepadeira unha-de-gato, 728 
m² de alamanda-amarela 
(outro tipo de trepadeira) e 
915 m² de hera roxa, além de, 
futuramente, 207 unidades 
de agapantos de flores roxas 

e brancas.
“Estamos plantando 60 

mudas de ipê-roxo, 51 de 
ipê-branco, 26 de ipê-ama-
relo e ainda 79 árvores de 
sibipiruna, jatobá, jacarandá 
e samambaia, 15 frutíferas 
(jabuticaba, acerola e amora), 
dez 10 mudas de oliveiras e 14 
palmeiras imperiais”, explicou 
o secretário municipal do Meio 
Ambiente, Rubens Sampaio.

O projeto prevê a implan-
tação de um parque ambien-
tal urbanizado para o lazer 
da população, com pavilhão 
coberto e sem paredes laterais 

para realização de feiras e fes-
tivais, com estrutura para rea-
lização de eventos, banheiros e 
estacionamento com 250 vagas, 
duas pistas, quadras esportivas 

de futsal, basquete, basquete 
3x3, vôlei de quadra, vôlei de 
areia e tênis. Estão previstos 
ainda um amplo parque infantil 
e um parque para animais.

SÃO 60 mudas de ipê-roxo, 51 de ipê-branco, 26 de ipê-amarelo e 79 sibipirunas, jatobás, 
jacarandás e samambaias, além de 15 frutíferas

JOSÉ A. SABINO/SECOM

UMA pessoa de Umuarama internada na UTI 
do hospital Cemil – trata-se de um senhor de 

90 anos que tomou as doses 1 e 2 da vacina
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Palavras cruzadas

Prudência e atenção redobrada para evitar 
prejuízos e outras complicações no amor. No 
trabalho, terá que se esforçar um pouco mais. 
Somente o seu papo agradável, seu bom-hu-
mor, seu raciocínio rápido e um rostinho 
bonito não vão resolver paradas complicadas 
que podem surgir. 

A influência saturniana pode repercutir na 
vida profissional. Por isso, repita o man-
tra: manda quem pode e obedece quem tem 
juízo! Evite briga com chefes, superiores e 
colegas mais experientes que você. Vênus 
está mandando energias rejuvenescedoras 
e revigorantes para você.

Mercúrio e Vênus prometem turbinar seus 
planos profissionais, principalmente aqueles 
mais ousados. O astral também é favorável 
para quem trabalha por conta própria ou ocupa 
posição de liderança na firma. Vênus está 
mandando boas vibrações para você encan-
tar quem quiser.

Vale redobrar a atenção ao lidar com pessoas ou 
projetos muito inovadores, principalmente relacio-
nados a computadores, mídias sociais, produtos 
eletrônicos e até mesmo em atividades que visem 
o bem-estar social de pessoas mais carentes. Na 
saúde, pode ter alguma instabilidade.

O primeiro desafio vai rolar porque Saturno está 
retrógrado no seu signo, enviando uma onda de 
pessimismo capaz de realçar seu lado conser-
vador. Mantenha a fé e a confiança, na certeza 
de que vencerá as paradas que surgirem, usando 
inteligência, espírito de camaradagem e, claro, 
as ideias revolucionárias que volta e meia você 
quer colocar em prática. 

Sinal vermelho para o seu signo, que é muito 
sensível e se abate com facilidade. Use e abuse 
de sua intuição, da sua fé e da sua força para 
encarar essas paradas indigestas. Rindo ou cho-
rando, você tem de seguir em frente para dar 
conta dos compromissos. Se precisar, reze um 
pouco mais e apele para o seu lado místico.

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 a 17 de maio são do signo de Touro com a personalidade de Capricórnio. 
São conservadores, organizados, responsáveis e talhados para administrar principalmente 
os negócios dos outros. São radicais em seus pontos de vista e teimosos. Seu número 
principal é o 19, formado de 1, símbolo do Sol e de 9, símbolo de Marte. São dois astros 
de decisão, poder e autoridade, otimismo, espírito aventureiro e de disposição responsável 
ao mesmo tempo. A soma e a redução repete o 1, número do Sol.

Horóscopo nascido em 17 de maio

Faça uma reflexão sobre suas relações e se livre de 
encostos. Mas, vá com moderação, pois seu signo 
costuma ser muito agressivo. Muitas coisas não 
precisam ser necessariamente eliminadas, e sim 
corrigidas, aperfeiçoadas. No trabalho, Marte pode 
fazer uma grande mudança em sua situação e, no 
dia 13, entra no seu paraíso astral. 

Não é porque gosta de uma pessoa que tudo 
o que ela faz é bom! Além disso, pode ser que 
você tenha de se aproximar de pessoas com 
quem não tenha simpatia ou afinidades emo-
cionais, mas que podem te acrescentar outros 
tipos de visões que serão fundamentais para o 
seu sucesso.  

Aproveite a influência astral do sol, que renova 
suas energias físicas e mentais. Inicie ou retome 
projetos que ficaram parados. Sua autoconfiança 
também cresce e você sabe como isso é funda-
mental para te levar ao sucesso!

O dia será favorável para seus contatos sociais 
e interesses ligados à empresa. No trabalho, as 
influências prometem ser ótimas, inclusive para 
alguma mudança que vem planejando.

Aproveite para resolver assuntos importantes com 
familiares, colegas do passado e para tratar de inte-
resses ligados a produtos domésticos, imóveis e 
construções. Plutão, o regente do seu dinheiro, 
pede reflexão e atenção. Para o amor, Vênus conti-
nua enviando energias de harmonia e compreensão.

Sagitário vai ter de se esforçar muito para dar 
conta das demandas, seja para melhorar sua 
renda, seja para resolver aqueles problemas 
que sempre aparecem. E nada de confiar na sua 
estrela, de achar que aos 48 do segundo tempo 
tudo vai dar certo. Quanto à saúde, conte com 
toda a energia do Sol.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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TIFP
CARROPIPA

MIRANATAL
ROLAGAZE
COTROES

NUAAEM
EAT

ENTUSIASMA
R

FIMTMOS
EVAPORAR

IRAIRISB
SERVOSNR

NASSOBIO
CALG

OECT
RIBEIRINHO

ALUGASOS

Veículo
transpor-
tador de

água

Forma
geomé-
trica do
bambolê 

Átomo da
bateria 

do celular

Apêndice
de armas
de fogo

Ave da
família do

pombo

A "voz" 
da coruja

(pl.)

Botões de
flores

O "terror"
de alguns
maridos

Ingrid 
Guima-

rães, atriz 

Empresa
brasileira 
de Correios

(sigla)

Coloca à 
disposição
em troca de
pagamento

Mensa-
gem inter-
nacional 

de socorro

Vitamina
do limão
Pelada;
despida

Outro, em
espanhol

Acionar 

Número
de luas
da Terra

Animar 

Encerra-
mento
Secar

(a água)
Raiva
cega

Silvo
agudo

A Casa dos
Escritores

Parte
do olho 

Obrigado
(gíria)

Pedra de 
amolar (pl.)
Expressão
de alegria

Tecido de
curativos
Diretor de 
universidade

25 de
dezembro
Registros 
de reuniões

Confe-
rências

Lema dos
hippies

Tira de
pano

Remu-
nerado

Baralho
esotérico
Orifício 
da pia

Idênticas;
iguais
Carne,

em inglês

Emílio
Santiago,

cantor

Que vive
próximo a

um rio

Pó branco
para caiar

Traba-
lhador

do feudo

Vão em
parede

Consoantes
de "nora"
Proprie-
dades

3/íon. 4/meat — otro. 5/servo. 6/brotos.
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S R G G
A D Q U I R I R

E X A U S T A I
O V A S M S T
F I A S P I R A

O L A R O M
A N T I C A S P A

E L A D L P
S E M I N A R I O

G O T S F S
A R C O S I T

F I T A C A C O
T E M P O R A L

P A S S A G E I R O

Dois ins-
trumentos
musicais
de sopro

O xampu
que com-

bate a
seborreia

O da
sereia é
sedutor
(Mit.)

Prendedores
de cabelo
Post-(?),
adesivo 

A 3a vogal

Tornar fácil
ou claro

Comprar;
obter

Esgotada;
cansada

Juros por
atraso

Seguidor de
Jesus (Bíb.)

Luta pela 
terra (sigla)
Musculo-
sas (pop.)

Sílaba de
"quase"

Chuva
forte

Usuário
de ônibus

Ladeira
(abrev.)
Faleci-
mentos

Deseja
ardente-
mente

Uma das
sobrinhas
da Marga-
rida (HQ)

Sentar, 
em inglês

Filtre
(o café)

Traje
usado
pelas

indianas

Pedaço 
de vidro
Preta Gil,
cantora

(?) adesiva:
durex

Grande
Otelo, ator
Arma com

que se
atiram
flechas

Formato
do brinco
da cigana

A origem
da vodca Escultura

de Miche-
langelo

Glândula
feminina

dos peixes
(pl.)

Reunião
de estudos

com
debates

Móvel com
colchão

(pl.)

Como era
chamado
o disco
de vinil

Falar
muito alto 

3/sit. 4/davi — fita — lili. 6/gritar. 7/grampos. 9/seminário.

Cidade registrou 16 casos de abuso sexual a crianças
A Prefeitura de Umuarama, por meio 

da Secretaria Municipal de Saúde, pro-
move a partir das 19h da próxima quar-
ta-feira (18) uma passeata pelo Maio 
Laranja, que aborda a conscientização e 
o combate ao abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes. A saída será 
da praça Miguel Rossafa com destino à 
praça Arthur Thomas.

A psicóloga Nathalia Ynae Marreque 
Giroldo, do Serviço de Atendimento 
Psicológico (SAP), convida toda a popula-
ção para que faça parte desta importante 
ação. “Toda a sociedade deve estar muito 
atenta aos sinais de violência, em todas 

as suas formas, às crianças e adolescen-
tes. A omissão faz com que a violência 
nunca acabe, por isso é preciso o envol-
vimento de todos nessa luta”, resume.

O dia 18 de maio é marcado por ser 
o Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes e em Umuarama há uma rede 
de apoio e enfrentamento a essas situa-
ções, que oferece, conforme indica o Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual Infanto-Juvenil, proteção integral, 
prioridade absoluta aos casos, mobilização 
e articulação de ações e acompanhamento 
por equipe multidisciplinar. “Apenas com o 

engajamento de toda a sociedade vamos 
conseguir pôr um fim na violência sexual”, 
aponta Nathalia, que é coordenadora da 
Rede de Saúde Mental.

Em 2021, 35 casos de violência sexual 
contra crianças e adolescentes foram regis-
trados em Umuarama, segundo dados 
do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas). “Só entre 
janeiro e abril foram certificados 16 casos 
na cidade. O abuso, na maioria das vezes, 
é praticado por pessoas próximas (da con-
fiança da família) e, em vários casos, até 
pessoas da própria família da vítima”, conta 
Ivo Galdino da Silva, coordenador do Creas.

Ele fala da importância da campanha 
“Faça Bonito”, desenvolvida pela Secretaria 
de Assistência Social durante todo o mês 
de maio. “Profissionais do Creas realizaram 
palestras nas escolas de futsal e de futebol 
de Umuarama, também na Afsu, Aceru e 
Monte Branco, além de entidades e escolas 
diversas. A informação é muito importante 
para que todos possam se conscientizar e 
também saber as formas de denunciar 
esses crimes”, pontua o coordenador.

A porta de entrada para as denúncias 
de crimes contra crianças e adolescentes 
é o Conselho Tutelar, que tem a responsa-
bilidade de denunciar os casos. 
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Carros elétricos geram novas
demandas de empreendimentos

Econômicos e eficientes. A 
procura por veículos elétricos 
vem crescendo no mundo e 
no Brasil não é diferente. Uma 
pesquisa realizada em 2021 
pela McKinsey & Company, 
empresa global de consulto-
ria estratégica, registrou que 
48% dos brasileiros pretendem 
adquirir a tendência tecnoló-
gica, enquanto 10% garan-
tem que farão a compra. Os 
dados são confirmados com o 
aumento dos automóveis nas 
ruas. A Associação Brasileira 
do Veículo Elétrico (ABVE) 
prevê que o país deve atingir 
a marca de 100 mil deles em 
circulação ainda este ano. Em 

fevereiro, os registros já marca-
vam 79,8 mil, sendo que o ano 
passado fechou em 35 mil.

A alta demanda sugere a 
adaptação para esse novo 
mercado. Em Itapema (SC), a 
Gessele Empreendimentos, 
construtora que desenvolve 
imóveis luxuosos inspirados 
na realeza europeia, já contará 
com a estrutura para veículos 
elétricos em seus recentes 
lançamentos. “Cada vez mais 
ouvimos e assistimos sobre 
as novas tecnologias e quem 
se acomodar corre o risco de 
ficar para trás. Na Gessele 
Empreendimentos, estamos 
sempre nos reinventando para 

incluir todas as novidades que 
possam gerar mais conforto 
aos clientes e investidores”, 
conta Ivan Oliveira, engenheiro 
Civil da construtora.

Mesmo que o valor para 
compra seja superior em com-
paração aos carros comuns, 
os veículos elétricos são consi-
derados o futuro do setor, pois 
não há a necessidade de com-
bustíveis e contam com manu-
tenção mais em conta, gerando 
economia ao longo dos anos. 
Além disso, são mais potentes 
e menos poluentes para o meio 
ambiente, inclusive os modelos 
híbridos, que vêm com o motor 
elétrico e tradicional. Garagem para carros elétricos é uma nova necessidade nos edifícios a serem construídos

DIVULGAÇÃO

Seminário discutirá impacto 
do 5G na segurança veicular

McLaren homenageia
a Rainha Elizabet II

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

Em homenagem aos 70 anos 
de reinado da rainha Elizabeth II, a 
McLaren Automotive desenvolveu 
um McLaren Artura com pintura 
“Platinum Jubilee” (Jubileu de 
Platina) e um emblema de platina 
exclusivo com o nome “Elizabeth 
II” criado pela MSO (McLaren 
Special Operations, divisão de 
personalização da empresa). Em 
2004, a rainha esteve presente 
na inauguração do McLaren 
Technology Center, em Woking.

No último dia 6 de fevereiro, 
a rainha Elizabeth II completou 
70 anos de reinado. Em 2015, 
ela tornou-se a monarca com 
o reinado mais longo da Grã-
Bretanha ao superar os 63 anos 
e 216 dias em que sua tataravó, 
Vitória, ocupou o trono. A tinta 
“Platinum Jubilee” foi especial-
mente desenvolvida em prata 
e combinada com os materiais 
usados em um emblema espe-
cial criado pela McLaren Special 
Operations (MSO). Ambos os 

A AEA (Associação Brasileira 
da Engenharia Automotiva) 
promove na próxima quinta-
-feira (19), das 9 às 12h, ainda 
no formato online, o Seminário 
de Segurança e Conectividade, 
este ano com o  tema principal 
“A era do 5G e seus impactos 
na conectividade e segurança 
veicular”, por meio do qual 
objetiva-se debater as evolu-
ções da tecnologia de telecom 
nos veículos conectados, assim 
como pretende-se  apresentar 
a evolução nas discussões da 
Resolução Contran 717/2017 
em relação a Regulamentação 
de Itens de Segurança e 
Equipamentos Obrigatórios 
nos Veículos.

O  s e m i n á r i o  te m  p o r 
público-alvo os engenhei-
ros automotivos, técnicos 
de órgãos municipais, esta-
duais e federais envolvidos 
na questão da mobilidade, 
fornecedores de equipa-
mentos, concessionárias, 
profissionais de empresas 
do setor de autopeças e 
indústria automotiva, além 
de empresas de reparação 
de veículos, fabricantes de 
autopeças, pesquisadores, 
jornalistas especializados e 
também da mídia em geral, 
acadêmicos e polícias rodo-
viárias Estadual e Federal.

Marcus Vinicius Aguiar, 
vice-presidente da AEA, será 
o responsável pela abertura 

do Seminário de Segurança 
e Conectividade, seguido 
por Jefferson Oliveira, do 
Sindipeças, quem discorrerá 
sobre Regulamentação de 
Itens de Segurança – Contran 
717/17 e, depois, por Carla 
Pachu, da General Motors, 
quem vai ministrar a pales-
tra intitulada “Equipamentos 
obrigatórios para circular em 
vias públicas – atualização da 
regulamentação Contran”.

Depois do intervalo, André 
Pelisser, da ETAS, fala sobre 
“Cibersegurança automo-
tiva: motivações, desafios e 
soluções”. A última palestra 
da programação ficará por 
conta de Francisco Soares, 
da Qualcomm, e de Antonio 
Azevedo, da Logigo, que pre-
tendem oferecer uma atua-
lização do sistema telecom 
no Brasil. Na fase de encer-
ramento, Ricardo Takahira 
coordenará debate sobre os 
temas apresentados.

recursos foram reunidos em 
um exemplar único do McLaren 
Artura, o novo supercarro 
híbrido de alto desempenho da 
marca, hoje no MTC.

Após o desenvolvimento de 
uma ferramenta e prensa sob 
medida para criar o emblema, 
a MSO e a AkzoNobel, parceira 
de pinturas avançadas da 
McLaren, analisaram diferen-
tes condições de iluminação 
para definir a combinação de 
pigmentos metálicos mais ade-
quada. Os desenvolvedores de 
tintas da MSO formularam então 

a composição de platina dese-
jada, que levou oito dias para 
ser concluída, incluindo testes 
de durabilidade e aplicação.

“Foi uma honra para a MSO 
criar uma nova pintura de platina 
em comemoração ao Jubileu de 
Platina de Sua Majestade este 
ano. Esta pintura especial, que 
estará disponível para os clientes 
daqui a alguns anos, será uma 
homenagem adequada para este 
marco histórico”. 

Ansar Ali, diretor admi-
nistrativo - McLaren Special 
Operations, McLaren

McLaren Artura terá um emblema de platina exclusivo com o nome “Elizabeth II”, em home-
nagem aos 70 anos de reinado da monarca inglesa

DIVULGAÇÃO
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ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
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 LT TURBO 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
EQUINOX PREMIER 19/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 189.900,00
EQUINOX PREMIER 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 11.500 R$ 195.900,00
FIAT MOBI TREKKING 21/22 PRETO COMPLETO R$ 62.900,00
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$ 66.900,00
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 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

  EXTRAVIO DO LIVRO ATA 
CRECHE PEQUENO CIDADÃO, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ 
05.406.789/0001-07, estabe-
lecido na Avenida Dos Xetás0 
s/nº, Zona VI, CEP 87503-260, 
na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio 
de seu livro Ata. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   

   EXTRAVIO DE ALVARÁ
F. DA SILVA ESTOFADOS - 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
18.237.672/0001-80, estabe-
lecido na Rua Amadeu Borges 
Melo, 626 Parque Danielle, 
CEP 87506-450, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
31.981/2014. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.  

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
área de Raciocínio Lógico

Vaga nº  169/2022  para Umuarama

Pré-requisitos: ensino superior cursando ou 
completo com Licenciatura em: Matemática, 
Física, Química, Estatística em instituição de 

ensino superior credenciada pelo MEC.

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

Inscrições até 19/05/2022.

Avenida Presidente Castelo Branco, 3370 Sala 01, Umuarama-PR
(44) 2031-0282 

O IMÓVEL QUE VOCÊ PROCURA ESTÁ AQUI!

(44) 9 9881-0502
CONFIRA MAIS IMÓVEIS EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

LOCAÇÃO

VENDA

ZONA I-A

R$ 3.700,00 + seguro anual

Casa bem localizada com ótimo padrão

possuindo piscina, 02 suítes + 02 Demi-

suítes, dispondo 300m² de construção

ZONA V

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sobrado com excelente ponto comercial,

possuindo 01 suíte + 02 quartos dispondo

de aproximadamente 200m² de construção

HIGIENOPOLIS

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sala comercial localizada no Centro Médico

e Comercial Higienópolis, dispondo  de 04

consultórios e 140 m² de área útil

JARDIM BELA VISTA

R$ 800.000,00 

Casa com 05 suítes, divididos em um terreno de

325 m² e uma área construida de 192m². Opção

localizada aos fundos do Maxxi Atacado

ZONA II

R$ 650.000,00

Terreno com excelente topografia localizada

na Av São Paulo, essa opção, conta com

uma área total de 560m², sendo 16 m x 15 m

PARQUE  CIDADE JARDIM

R$ 520.000,00

Ó́timo opção, térrea com aproximadamente

160m² de área construída, contando com 01

suíte + 02 quartos.

JARDIM TROPICAL

R$ 520.000,00

Casa nova, recém construída  e com um

acabamento excelente, contando com uma área

construída de 112,35m², além de 01 suíte + 02

quartos 

Orquestra Ladies
Ensemble faz única
aparição na cidade

De 17 a 20 de maio, qua-
tro cidades do interior do 
Paraná receberão um verda-
deiro presente: um concerto 
didático da Ladies Ensemble, 
primeira orquestra profissio-
nal do Brasil composta exclu-
sivamente por mulheres. 

A circulação passará por 
Apucarana (17/05), Cianorte 
(18/05), Umuarama (19/05), 
concluindo o circuito em 
Terra Roxa (20/05).

“Desde 2008, o Sesi Cultura 
atua em todo o Paraná, 
levando ações culturais e 
entretenimento para traba-
lhadores da indústria e para a 
comunidade. Com os concer-
tos da Ladies Ensemble, ofere-
cemos uma verdadeira sinfonia 
para a indústria paranaense, 

em um espetáculo inspirador, 
que ressalta principalmente o 
talento e a perseverança das 
mulheres, já que esta é a pri-
meira orquestra totalmente 
feminina do país”, diz o presi-
dente do Sistema Fiep, Carlos 
Valter Martins Pedro. No reper-
tório, há clássicos conhecidos 
pelo público, como o Concerto 
Primavera (Allegro) e Inverno 
(Presto), de Antonio Vivaldi; 
Suítes da Ópera Carmen, de 
Bizet/Giraud; obras brasileiras, 
como a Melodia Sentimental, 
de Heitor Villa-Lobos; e 
Romance Sem Palavras, de 
Bento Mussurunga.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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O homem verdadeiramente prudente 
não diz tudo quanto pensa, mas 

pensa tudo quanto diz.
Aristóteles

Apesar de ainda não ter recebido oficialmente a honraria, o ex-secretário de saúde do Estado 
Paraná, Beto Preto já pode se considerar cidadão umuaramense. Na sessão ordinária da Câmara 

Municipal de Umuarama do último dia 9 de Maio, foi aprovado por unanimidade o texto que con-
cede a titulação a Beto Preto. O Projeto de Decreto Legislativo 4/2022, que propõe a honraria é 
assinado pelos vereadores Newton Soares e Ronaldo Cruz Cardoso. De acordo com os autores, o 
trabalho de Beto frente à Secretaria de Estado da Saúde foi de grande importância para o Para-
ná, em especial ao que diz respeito à Umuarama.  Carlos Alberto Gebrim Preto, mais conhecido 
como Beto Preto é médico, e já ocupou o cargo de prefeito de Apucarana. Como Secretário de 
Estado da Saúde, defendeu a vacina no enfrentamento à pandemia da Covid-19, e comandou 

ações e medidas de prevenção para o combate à doença e da estabilização do cenário epidemio-
lógico no Estado. Para Umuarama, despendeu grande atenção no período dos altos índices de 

contaminação do coronavírus. Por seu empenho, garantiu recursos estaduais no enfrentamento 
da doença, assim como encampou a liberação de novos leitos hospitalares e lutou para que a 
vacina chegasse o mais rápido possível aos municípios da região, prestando assim relevantes 

serviços em prol da saúde da população umuaramense.

VAMOS CUIDAR!
Hoje é o Dia Mundial da Hipertensão (17 de maio), uma doença que atinge 30% da população brasileira. A hipertensão atinge 
cerca de 30% da população brasileira, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia . Considerada pela Organização 
Mundial da Saúde um grave problema de saúde pública, estima-se que a doença mata mais de 10 milhões de pessoas por ano 
em todo o mundo. Além de aumentar os riscos para o desenvolvimento do Diabetes, quando não tratada adequadamente, 
a “pressão alta” pode causar arterosclerose, aneurisma, infarto no miocárdio, ataques cardíacos, acidente vascular cerebral 
entre outros problemas.

ÚLTIMO ANO!
Despedida, esse é o clima dos shows 
que Milton Nascimento fará em 2022, 
quando completa 80 anos. Chamada 
de Última Sessão de Música, a turnê 
será a última do cantor, que preten-
de, porém, continuar compondo e 

gravando. As primeiras apresentações 
serão no Rio de Janeiro, em 5 e 6 de 
agosto, mas haverá uma prévia em ju-
nho, também no Rio, para convidados 
e 400 pessoas que comprarem NFTs do 
artista, à venda a partir desta quinta-
-feira no site da turnê. Para Milton, é 
também a comemoração dos 60 anos 
de carreira, já que considera ‘marco 
zero’ sua mudança de Três Pontas 

para Belo Horizonte, onde conheceu 
os parceiros com os quais formaria o 
Clube da Esquina, cujo álbum duplo 

homônimo  de 1972, acaba de ser es-
colhido o melhor já gravado no Brasil. 
“Melhor de todos os tempos eu não 
pensei. Mas que é bom, é”, brinca 

Milton. (via Globo)

BETO PRETO SERÁ CIDADÃO HONORÁRIO DE UMUARAMA


	01
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

