
Após uma pausa de dois anos e meio, em vir tude da pandemia, a Escolinha de Trânsito retomou suas 
atividades ontem, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Os alunos do quarto ano ‘A’ da 
Escola Municipal Analides de Oliveira Caruso foram selecionados para a volta das aulas de trânsito, que 
“plantam uma semente” para que a cidade tenha pedestres conscientes e bons motoristas no futuro.
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Prefeitura suspende o contrato com
empresa e assume transporte escolar
Após vencer licitação, uma empresa de Maceió, capital do estado 
de Alagoas, foi contratada para oferecer transporte escolar para 
alunos da rede municipal de ensino de Umuarama nos distritos de 
Nova Jerusalém, Roberto Silveira e Serra dos Dourados. A Amabs 

Eireli terceirizou o serviço, que foi realizado por três meses e inter-
rompido por falta de pagamento. Desta forma, a Secretaria de Edu-
cação assumiu o transporte com frota própria e agora suspendeu 
unilateralmente o contrato, inicialmente por 60 dias. l 8
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O prefeito Hermes 
Pimentel recebeu a 

visita especial ontem 
de um grupo de alunos 
da Apae que, além de 
compartilhar algumas 

histórias, solicitaram o 
apoio do município para 

o encaminhamento ao 
mercado de trabalho. 
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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

17/4 a 17/5 0,5938 0,5938 0,0933
18/4 a 18/5 0,6277 0,6277 0,1271
19/4 a 19/5 0,6286 0,6286 0,128
20/4 a 20/5 0,6308 0,6308 0,1301
21/4 a 21/5 0,6309 0,6309 0,1302

Ações % R$
Petrobras PN -1,07% 34,24 
ItauUnibanco PN +0,92% 25,27 
Bradesco PN +1,59% 19,84 
Magazine Luiza ON -10,56% 3,98 
Hapvida ON -16,58% 6,54 
Locaweb ON +11,53% 5,90

IBOVESPA: +0,51% 108.789 pontos

Iene 129,33
Libra est. 0,80
Euro 0,95
Peso arg. 118,05

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -2,2% 4,9420 4,9430 0,0%

PTAX  (BC) -2,0% 4,9670 4,9676 +1,0%

PARALELO -2,4% 4,8300 5,2500 -0,8%

TURISMO -2,4% 4,8300 5,2300 -0,8%

EURO -0,9% 5,2307 5,2334 +0,9%

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 17/05

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 6,20
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.378,93 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/05 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 1.678,00 21,50 0,8%
FARELO jul/22 411,80 -1,80 -9,6%
MILHO jul/22 800,75 -8,75 2,2%
TRIGO jul/22 1.277,50 30,00 15,7%

SOJA 182,18 0,1% 6,4% 181,00
MILHO 84,38 1,4% 9,3% 84,00
TRIGO 100,72 2,2% 7,8% 104,00
BOI GORDO 305,35 -0,7% -0,9% 303,00
SUINO 5,46 -1,1% 13,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/05 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 17/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 190,00 1,1% 5,6%
SOJA Paranaguá 200,00 2,3% 7,0%
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
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JULHO
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concurso: 5854

01 08 21 27 36 37 

Muitas nuvens

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
16/05 - 01h15

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 19
min 11

max 15
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Foz do Iguaçu
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max 13
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Curitiba
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Sexta 20/5/2022
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Assembleia Legislativa
se mobiliza contra a
privatização da Petrobrás

“O Paraná tem todas as 
condições históricas de ini-
ciar um movimento do povo 
brasileiro”. A afirmação foi 
feita pelo geólogo ex-diretor 
de exploração e produção da 
Petrobras, de 2003 a 2012, 
Guilherme Estrella, durante a 
audiência pública “O Pré-Sal 
e a Petrobras no Paraná”, na 
manhã de ontem (17).  

O evento reuniu lideranças 
sindicais e autoridades que 
discutiram ações para mobili-
zar a população contra a priva-
tização da empresa.

A audiência pública expôs o 
que foi classificado pelos par-
ticipantes como equívocos na 
atual política de desenvolvi-
mento energético. “A Petrobras 
foi desmontada. Temos a pos-
sibilidade de retomar nossa 
importância com exploração 
de nossas riquezas com dis-
tribuição de renda”, afirmou 
Guilherme Estrella.

De acordo com ele, “o 
Paraná tem o exemplo da 
Copel, um movimento do 
povo paranaense com mais 

EVENTO reuniu autoridades e lideranças sindicais que acompanharam a apresentação do 
ex-diretor de exploração e produção da empresa, durante 2003 a 2012

DÁLIE FELBERG/ALEP

de 100 entidades mobilizadas 
para evitar a privatização da 
empresa”. Houve o questio-
namento da motivação em 
se propor a privatização da 
Petrobras, que, segundo os 
deputados, “75% dos lucros 
do Pré-sal seriam destina-
dos à educação e saúde, 
áreas essenciais. Ao privati-
zar a empresa, estes recursos 
serão perdidos.

SINDICATOS
Representantes sindicais 

dos trabalhadores da Petrobras 
expuseram as dificuldades 
que as diversas categorias de 

empregados da empresa enfren-
tam. Para Alexandro Guilherme 
Jorge, presidente do Sindicato 
dos Petroleiros do Paraná e 
Santa Catarina (Sindipetro 
PR/SC), baixar os preços dos 
combustíveis só dependem 
de decisão política.

“A paridade de importação 
é um crime contra o povo bra-
sileiro. É política de estado e 
não adianta trocar presidente 
da Petrobras. Já se passaram 
três presidentes que nós, tra-
balhadores, não disseram a 
que vieram. Não sabemos o 
que será o dia de amanhã em 
nossas unidades”, explicou.
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PF investigará casal
Moro por mudança
de domicílio eleitoral

O Ministério Público de 
São Paulo (MP-SP) solicitou à 
Polícia Federal (PF) que inves-
tigue se o ex-juiz Sergio Moro 
e a mulher dele, a advogada 
Rosângela Moro, cometeram 
fraude ao transferirem o domi-
cílio eleitoral de Curitiba para 
a capital paulista.

Segundo o promotor 
Reynaldo Mapelli Júnior, as 
primeiras explicações enviadas 
pelo casal “não convencem” 
e que é preciso aprofundar a 
investigação.

Ao justificar a transferên-
cia, a defesa do ex-juiz fede-
ral e ex-ministro da Justiça e 
Segurança Pública disse que 
São Paulo virou seu “hub” 
para voos. Moro também afir-
mou que, desde dezembro, 
um hotel na capital paulista 
passou a ser “sua residência 
primária e base política”. Ao 
mudar o cadastro na Justiça 
Eleitoral, porém, usou um con-
trato de locação assinado dois 
dias antes da alteração.

Para justificar o vínculo com 

MORO justificou o vínculo, pelas honrarias no Estado e Rosângela disse prestar serviços 
para associação de pessoas com doenças raras sediada em São Paulo

DIVULGAÇÃO

MP muda tabela do preço
do frete rodoviário de carga

Foi publicada ontem (17) 
no Diário Oficial da União 
(DOU) a Medida Provisória 
que altera uma regra para 
a elaboração da tabela de 
preço do piso mínimo de frete 
rodoviário de carga. A MP 
reduz de 10% para 5% o per-
centual de variação no preço 
do diesel para a correção dos 
valores da tabela. A MP ocorre 
após o anúncio de mais uma 
alta no preço do óleo diesel 
na semana passada.

Elaborada em 2018, após 
a greve dos caminhoneiros, 
a legislação sobre a Política 
Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário 
de Cargas estabelece que 
a  A gê n c i a  N a c i o n a l  d e 
Transportes Terrestres (ANTT) 
deve publicar a tabela a cada 
seis meses, até os dias 20 de 
janeiro e 20 de julho de cada 

Cálculos
Para a elaboração da tabela, além do preço do produto, tam-
bém são considerados a quantidade de quilômetros rodados 
na realização de fretes, eixo carregado, consideradas as dis-
tâncias e as especificidades das cargas definidas, bem como 

planilha de cálculos utilizada para a obtenção dos respectivos 
pisos mínimos. Na semana passada, a Petrobras anunciou um 
reajuste de 8,87% no preço do diesel para as distribuidoras. 

De acordo com a empresa, o preço do litro do combustível no 
atacado passou de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de R$ 

0,40, que começou a ser cobrado a partir do dia 10.

a capital paulista, Moro infor-
mou ao MP que recebeu honra-
rias no Estado e que trabalhou 
para a consultoria americana 
Alvarez & Marsal. Rosângela 
disse que, desde 2016, presta 
serviços para uma associação 
de pessoas com doenças raras 
sediada em São Paulo.

O pedido para investigar o 
casal foi feito pela empresária 
Roberta Luchsinger, filiada ao 
PSB. Recém-filiados ao União 
Brasil, Moro e Rosângela são 
paranaenses. Os dois transfe-
riram os domicílios eleitorais 
com a intenção de lançarem 
candidaturas ao Legislativo.

ano, com os valores serão váli-
dos de piso para o semestre.

O texto prevê ainda que 
a tabela deve ser atualizada 
sempre que houver oscilação 
no preço do produto igual 
ou superior a 10%. Com a 
mudança introduzida pela 
MP, esse percentual foi redu-
zido para 5%.

A partir de agora, sem-
pre que ocorrer oscilação 
no preço do óleo diesel no 
mercado nacional superior 

a 5% em relação ao preço 
considerado na planilha de 
cálculos, a ANTT deve atua-
lizar a tabela.

“Com isso, pretende-se dar 
sustentabilidade ao setor do 
transporte rodoviário de car-
gas, e, em especial, do cami-
nhoneiro autônomo, de modo 
a proporcionar uma remunera-
ção justa e compatível com os 
custos da atividade”, diz nota 
publicada pela Secretaria-
Geral da Presidência.

Presidenciável
Em evento realizado em São 
Paulo, o Partido Republicano da 
Ordem Social (Pros) anunciou a 
pré-candidatura de Pablo Marçal 
à Presidência da República. Pablo 
se apresenta como mentor e 
estrategista digital e vende cursos 
que prometem “prosperidade” 
aos alunos. Ele iniciou a carreira 
política em março deste ano 
e tem longa trajetória como 
coach, sendo um fenômeno da internet. Acumula cerca de dois 
milhões de seguidores no Instagram. Natural de Goiânia, Pablo 
Marçal ficou conhecido nacionalmente conhecido depois de 
levar ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, um 
grupo pessoas que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de 
Bombeiros. O local é um dos mais altos do Estado de São Paulo, 
com uma trilha complexa e histórico de mortes. 

Ataque cibernético
O Ministério da Saúde identificou uma tentativa de “acesso 
indevido” em algumas de suas plataformas e que, “para 
resguardar as informações” suspendeu alguns acessos e 
deu início a uma “manutenção corretiva” nas plataformas 
ConecteSUS, e-SUS Notifica e SI-PNI.https://agenciabrasil.ebc.
com.br/ebc.png?id=1460123&o=nodehttps://agenciabrasil.
ebc.com.br/ebc.gif?id=1460123&o=node Em nota, o Datasus 
ressalta que a manutenção não causou impacto nos dados das 
plataformas”. O Conecte SUS Cidadão é uma ferramenta que 
disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde 
do país. Por meio de um dispositivo móvel ou acesso web, é 
possível visualizar histórico clínico dos cidadãos, o que pode 
abranger desde o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 
até a Carteira Nacional de Vacinação Digital, passando por 
resultados de exames, medicamentos dispensados e outros 
serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Aventuras autoritárias
O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, disse ontem (17) 
que o que ocorre no Brasil serve como vitrine para a comunidade 
global, e que o país tem obrigação de mostrar que não aceita 
mais aventuras autoritárias. “Somos hoje uma vitrine para os 
analistas internacionais, e cabe à sociedade brasileira garantir que 
levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de 
paz e de segurança, e que o Brasil não mais aquiesce a aventuras 
autoritárias”, disse Fachin, ressaltando que o Brasil não está alheio 
ao que acontece em outros países, e que o acontece aqui também 
exerce influência nos rumos internacionais.

Reconduzidos
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) reconduziu no início 
da semana, cinco membros 
da diretoria executiva de 
Itaipu Binacional, que terão 
mandato até 16 de maio de 
2027. São eles: Anatalício 
Risden Junior, diretor-geral 
brasileiro; Mariana Favoreto 
Thiele, diretora jurídica; 
David Rodrigues Krug, diretor 
técnico executivo; Luiz Felipe 
Kraemer Carbonell, diretor de 
coordenação; e Paulo Roberto 
da Silva Xavier, diretor 
administrativo. O presidente 
da República também decidiu 
nomear André Pepitone da 
Nóbrega para o cargo de 
diretor financeiro executivo 
de Itaipu Binacional, com 
mandato até a mesma data, 
16 de maio de 2027. Pepitone 
era diretor-geral da Aneel.

DIVULGAÇÃO

Destino de Dória
O MDB e o PSDB começaram a 
defender a formação de uma 
chapa de terceira via para as 
eleições presidenciais formada 
pela senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) e pelo senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE). 
Ontem (terça-feira, 17) a cúpula 
tucana se reuniu em Brasília 
com as bancadas da Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal para uma definição em 
torno da pré-candidatura do ex-
governador de São Paulo João 
Dória, que venceu as prévias 
do partido para ser o candidato 
oficial da sigla. O futuro de sua 
candidatura ao Planalto pelo 
PSDB começou a ser decidido 
ontem. Além de dirigentes 
nacionais e estaduais, o 
encontro teve a presença de 
deputados e senadores da 
bancada.
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Comissão no Senado
discute abate no IR
dos medicamentos

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
aprovou ontem (terça-feira, 
17) o Projeto de Lei do Senado 
que permite que seja abatido 
no Imposto de Renda a com-
pra de medicamentos contra 
várias doenças.

A proposta contempla 
pacientes que fazem trata-
mento domiciliar com remé-
dios de alto custo e de uso 
contínuo.

Como foi aprovada em 
caráter terminativo, caso 
nenhum recurso seja apresen-
tado para que a matéria vá ao 
plenário do Senado, ela segue 
direto para análise da Câmara 
dos Deputados.

Segundo o texto, o paciente 

Proibição de tatuagens em animais
segue para a sanção do Executivo

A proposta que visa coibir 
novas práticas de maus tratos 
a animais silvestres e domes-
ticados foi aprovada em reda-
ção final na sessão plenária 
da última segunda-feira (16), 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). O projeto de lei 
proíbe a realização de tatua-
gens e a colocação de pier-
cings em animais silvestres, 
domésticos, nativos ou exó-
ticos com fins estéticos em 
todo o estado.

De acordo com a proposta, 
quem descumprir o que 
determina a lei poderá perder 
a guarda do animal e ficará 
proibido de ser o tutor de 
outros animais pelo prazo de 
cinco anos. Já o profissional 

CASO nenhum recurso seja apresentado para que a matéria vá ao plenário do Senado, ela 
segue direto para análise da Câmara dos Deputados

terá que comprovar a compra 
dos medicamentos por meio 
de nota fiscal em seu nome 
e da receita médica apresen-
tada na compra. A lista dos 

tratamentos contemplados 
pelo projeto inclui câncer, dia-
betes, aids, Alzheimer, mal 
de Parkinson, fibromialgia e 
depressão clínica.

que realizar tatuagens e apli-
car piercings em animais 
terá cassada a inscrição no 
cadastro de contribuintes 
do ICMS pelo período de 
cinco anos. Em caso de rein-
cidência, as sanções serão 
aplicadas em dobro.

Os autores explicam na jus-
tificativa da proposta que o 
crime de maus tratos a animais 
está previsto em diversos pon-
tos da Constituição Federal e 
ressalta que fazer procedimen-
tos deste tipo em um animal 
de estimação apenas satisfaz 
as preferências estéticas de 
seus donos, causando dores 
inúteis aos bichos.

“É uma judiação. As pes-
soas, às vezes, têm tatuagem 

e elas acham que seus ani-
mais de estimação têm que 
ter também. Já vimos casos 
de animais que morreram por 
causa dessa prática. É fora do 
contexto a pessoa depilar um 
gato ou um cachorro e tatuá-
-lo. É dolorido para os ani-
mais e se configura maus tra-
tos. Animal não é coisa para 
se fazer o que quer com ele”, 
afirmou um dos deputados 
autores do texto.

“O animal sofre muito 
quando ocorre essa infusão 
de agulhas no seu corpo. 
Uma tatuagem na cabeça do 
animal, por exemplo, pode 
render um AVC ao bicho. 
Então, essa é uma questão 
muito grave”, conclui.

CCJ aprova o projeto que institui
Lei Orgânica da Polícia Científica

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Alep aprovou 
ontem (17) o projeto de lei do 
Poder Executivo, que insti-
tui a Lei Orgânica da Polícia 
Científica do Paraná. De acordo 
com o projeto, o órgão passa 
a incorporar as atribuições do 
Instituto Médico-Legal e do 
Instituto de Criminalística, que 
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serão extintos. Dessa forma a 
Polícia Científica passa a ser 
o órgão responsável pelo seu 
exercício quando disciplinadas 
em outras legislações.

O texto da proposta disci-
plina a atuação e a organiza-
ção básica, garantias, direitos, 
deveres e funcionamento da 
Polícia Científica no Paraná. 

Segundo a proposição, a 
Polícia Científica tem como 
finalidade exercer com exclu-
sividade as Perícias Oficiais de 
Natureza Criminal e as ativida-
des de ensino, pesquisa, tecno-
logia e inovação técnico-cienti-
ficas de ciências forenses que 
forem legalmente atribuídas 
em todo o Estado do Paraná.

Beira da cassação
O presidente da Câmara 
Municipal de Curitiba, Tico 
Kuzma (PRos, levou a plenário 
a decisão da Comissão de 
Ética e Decoro Parlamentar 
para a cassação do vereador 
Renato Freitas (PT), acusado 
de comandar a invasão da 
Igreja da Ordem em 5 de 
fevereiro e marcou uma 
sessão extraordinária para esta 
quinta-feira, 19.

Substituição
Focando a eleição de 2022, mas 
com o olhar voltado para a de 
2024, o MDB de Curitiba tem 
um novo presidente, Zeca Melo. 
O advogado Rogério Carboni 
assumiu em abril a secretaria 
de Justiça, Família e Trabalho, 
pedindo licença da presidência 
do partido. Zeca Melo segue 
com a missão de reorganizar as 
zonais, levar os partidos para os 
75 bairros e trazer filiados para 
a construção de uma chapa de 
vereadores competitivas para 
2024 e encontrar um nome para 
disputar o Palácio 29 de Março.

Sonho impossível
Boca Aberta, ex-deputado 
federal, com base eleitoral em 
Londrina, anda pregando que 
será candidato a governador 
pelo Agir na eleição de 2 de 
outubro. Na semana passada, 
Boca Aberta foi a um cartório 
para mostrar que está na 
corrida para ser indicado à 
vaga, mesmo com a incerteza 
de se ele pode disputar 
devido a perda de mandato na 
Câmara Municipal de Londrina.

Dinheiro de volta
Nos últimos cinco anos, 
o consumidor brasileiro 
conseguiu duas importantes 
conquistas no STF, ambas 
relacionadas à cobrança 
do ICMS na conta de luz. 
A decisão ficou conhecida 
como a ‘Tese do Século’ 
pelo impacto em todas as 
atividades comerciais e 
industriais do Brasil, inclusive 
no setor elétrico, com as 

Telas da Inovação
O Governo do Estado apoia o programa Teias da Inovação, 
iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 
A iniciativa consiste em uma série de encontros voltados 

aos ecossistemas de inovação brasileiros. O próximo evento 
será realizado nesta quinta-feira (19), no Parque Científico e 

Tecnológico de Biociências (Biopark), em Toledo, com a presença 
do ministro Paulo Alvim.

distribuidoras elétricas tendo 
o papel de repassar essa 
economia aos consumidores.

Mais tempo
O Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
pediu mais tempo ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) para 
se manifestar sobre a situação 
das praças de pedágio inativas 
após o fim das concessões 
rodoviárias do Anel de 
Integração, em novembro do 
ano passado. Inspeção recente 
do TCU em quatro regiões do 
Paraná encontrou depredação 
em estruturas físicas 
antes administradas pelas 
concessionárias de pedágio.

Informalidade
A taxa de desemprego no 
Paraná é a quinta menor do país 
(6,8%), porém, o estado tem 
uma alta taxa de trabalhadores 
na informalidade, segundo 
o IBGE. Dados da última 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios mostra que 
dos paranaenses ativos no 
mercado de trabalho, 32,1% 
são informais.

Programa voluntário
A Câmara dos Deputados 
aprovou a Medida Provisória 
que cria um programa de 
serviço civil voluntário 
remunerado por bolsas pagas 
pelos municípios e vinculado 
à realização de cursos pelos 
beneficiários. O programa é 
direcionado a jovens de 18 a 
29 anos e a pessoas com 50 
anos ou mais sem emprego 
formal há mais de 24 meses.

Sem cobrança
O Senado votou ontem 
quatro medidas provisórias 
já aprovadas pela Câmara. 
As MPs tratam de compra 
de vacinas, de mudanças na 
legislação sobre transporte 
aéreo (sem cobrança de 
bagagens) e de repasses para o 
Fundo Penitenciário Nacional. 
A gratuidade no transporte de 
bagagens deve voltar.
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Escalada 
Em 2013, os valores perdoados 
superaram R$ 13 milhões; 2014, R$ 
558 milhões; 2015, R$ 473 milhões 
e, em 2016, R$ 482 milhões.  

Estarrecedor 
“É de estarrecer. As empresas 
cobram do passageiro e não 
repassam aos administradores 
de aeroportos. E são perdoadas”, 
critica o deputado Filipe Barros. 

Fenômeno  
Fenômeno nas redes sociais, 
o deputado e pré-candidato 
presidencial André Janones 
(Avante) tem sido assediado 
por emissários petistas e 
bolsonaristas. Por ora, sem 
chances de aderir a um lado ou 
outro, já avisou o parlamentar: 
“Sou do lado do povo”. 

Arroubos 
Auxiliares e coordenadores da 
pré-campanha à reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
veem com preocupação aos 
arroubos do mandatário nos 
últimos dias. Três problemas 
têm tirado o ex-capitão do sério: 
a inflação, a Petrobras e as 
urnas – temas recorrentes em 
seus discursos inflamados.  

Palavrões 
Em recente evento com 
empresários em São Paulo, 
Bolsonaro não escondeu a 
irritação e abusou de palavrões 
no discurso improvisado. Ele 
ignorou o texto escrito pela 
assessoria. Na tentativa de 
acalmá-lo, os próximos lembram 
a Bolsonaro que ele está se 
recuperando nas pesquisas e os 
índices de rejeição do Governo 
têm caído. A conferir se os 
conselhos dos “psicólogos” do 
Planalto surtirão efeito. 

Arestas 
Apesar dos avanços na aliança 
em Minas Gerais, PT e PSD 
ainda têm arestas a aparar. O 
partido do ex-presidente Lula 
sinaliza a indicação do deputado 
Reginaldo Lopes – que abriu 
mão da candidatura ao 

Calote 
Empresas aéreas deixaram de repassar à Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) mais de R$ 1,5 bilhão em 
taxa arrecadada de passageiros nos terminais administrados pela 
estatal. O valor consta em resposta da empresa ao Requerimento 
de Informação (2012/21) protocolado na Câmara pelo deputado 

Filipe Barros (PL-PR). O documento, ao qual a Coluna teve acesso, 
detalha ano a ano o montante do calote das companhias. 

Senado – para vice na chapa de 
Alexandre Kalil. Setores do PSD 
mineiro, no entanto, resistem 
ao nome do petista e pedem 
outras indicações. 

Professor Moro  
Fora do páreo para a disputa 
à presidência da República, o 
ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro 
foi contratado pela desconhecida 
empresa ESG ACADEMY para dar 
aulas virtuais sobre corrupção. A 
primeira foi ontem e teve pouco 
mais de 100 visualizações. 

Bula  
A sanção do projeto que cria a 
bula digital e muda o sistema de 
rastrear os medicamentos não é 
só uma derrota da Anvisa. Nos 
bastidores, o setor enxergou 
a digital da própria diretoria 
da Sindusfarma em tentar 
derrubar a proposta aprovada 
pelo Congresso. A pressão foi 
grande, mas ao final quem 
comemora é o contribuinte já 
que o rastreamento implicaria 
em um aumento de 40% no 
valor dos medicamentos.

Alta tensão 
O projeto (PLP 275/19), já 
aprovado no Senado e em 
tramitação na Câmara, prevê 
que o presidente da República 
poderá declarar de “relevante 
interesse público da União” 
a passagem de linhas de 
transmissão de energia elétrica 
por terras indígenas. O texto 
diz que a autorização poderá 
ser feita por decreto, “sempre 
que não houver alternativa 
econômica, financeira ou 
socioambiental menos custosa”. 

Inflação  
O indicador Ipea por Faixa 
de Renda de abril registrou 
taxas de inflação variando 
entre 1,00% para as famílias 
pertencentes aos estratos de 
renda mais alta e 1,06% no 
segmento de renda mais baixa. 
Para os mais pobres o que pesa 
mesmo é preço dos alimentos. 
Para os mais ricos, os aumentos 
do grupo “transportes” foram 
os que tiveram maior impacto. 

Paraná é o terceiro em
número de acidentes
nas rodovias federais

O número de acidentes e 
de mortes em rodovias fede-
rais cresceu em 2021, na 
comparação com 2020, inter-
rompendo uma série de que-
das consecutivas observadas 
desde 2011. Os dados cons-
tam do Anuário 2021, divul-
gado ontem (17) pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). Os 
Estados que mais registraram 
acidentes nas estradas fede-
rais são Minas Gerais, Santa 
Catarina e Paraná.

O número de acidentes 
subiu de 63.548, em 2020, para 
64.441, neste ano. Em 2011, 
quando teve início a sequência 
consecutiva de quedas, o total 
de registros de acidentes ficou 
em 192.322.

Os acidentes registrados 
em 2021 resultaram em 5.381 
mortes, ante as 5.291 regis-
tradas no ano anterior. Houve 
aumento no número de feri-
dos, que passou de 71.480 para 
71.690; e de feridos graves, que 
passou de 17.104 para 17.601, 
no ano passado.

A base de dados apresen-
tada no anuário tem início 
em 2007, ano em que foram 
registrados 127.671 aciden-
tes que resultaram em 6.742 
mortes e 81.307 feridos. O ano 
com maior número de mortos 

Reforçar na integração entre forças
de segurança é prioridade no Estado

A união entre as forças de 
segurança estaduais e fede-
rais vai permitir melhor com-
bate ao crime organizado, 
segundo o secretário esta-
dual da Segurança Pública, 
Wagner Mesquita. Ele par-
ticipou ontem (17) de uma 
solenidade da Polícia Militar 
do Paraná e afirmou que a 
intenção de sua gestão é unir 
ainda mais as forças policiais 
em prol da segurança da 
população.

“O modelo de combate ao 
crime organizado na forma 
de força-tarefa entre institui-
ções é uma necessidade na 
segurança pública moderna 
e não mediremos esforços 
para reconstituir uma equipe 
de trabalho unindo as agên-
cias de segurança estaduais e 

federais, compartilhando tec-
nologia, inteligência e opera-
ções, com o objetivo de buscar 
mais recursos e ferramentas 
junto ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública”, afirmou.

O secretário participou da 
solenidade em homenagem 
ao patrono da Polícia Militar 
do Paraná, coronel Joaquim 
Antônio de Moraes Sarmento, 
na sede da Academia Policial 
Militar do Guatupê, em São 
José dos Pinhais. Ele repre-
sentou o governador Ratinho 
Junior na cerimônia e entre-
gou a medalha, considerada 
a maior honraria da Polícia 
Militar do Paraná, a autori-
dades e servidores que se 
destacam na construção da 
segurança.

“O exemplo de Sarmento 

é de dedicação, de saúde e 
integridade física em prol 
da sociedade. E é isso que a 
Polícia Militar faz diariamente 
quando patrulha nos 399 
municípios do Paraná”, desta-
cou o secretário.

HONRARIAS
Maior honraria da Polícia 

Militar, a medalha é concedida 
anualmente a todos aque-
les que contribuíram com a 
causa pública e faz referência 
ao patrono da Polícia Militar 
do Paraná, coronel Joaquim 
Antônio Sarmento (1882-1934). 
Na cerimônia, foi entregue 
ao presidente do Tribunal de 
Contas do Paraná, conselheiro 
Fábio de Souza Camargo, e 
o vice-prefeito de Curitiba, 
Eduardo Pimentel Slaviero.

em rodovias federais foi 2011 
(com 8.675 óbitos contabili-
zados). Naquele ano, o total 
de acidentes e de feridos 
ficou em 192.322 e 106.827, 
respectivamente.

De acordo com o Anuário 
2021, Minas Gerais foi o Estado 
com maior número de aciden-
tes (8.308) e de feridos (9.962) 
e mortos (692). Santa Catarina 
e Paraná vêm em seguida, com 
um total de 7.882 e 7.330 aci-
dentes, respectivamente.

RANKING
O levantamento apresenta 

também um ranking das rodo-
vias com maior frequência de 
acidentes, de feridos e de mor-
tes. O trecho da BR-101 em 
Santa Catarina é o que lidera 
o ranking de acidentes (4.094) 

e de feridos (4.310), seguido 
da BR-116 em São Paulo, que 
registrou 3.099 acidentes e 
3.151 feridos.

Já a rodovia que teve maior 
número de registros de mortos 
foi a BR-116 (SP), com 173 casos. 
Em segundo lugar ficou o tre-
cho da BR-381 em Minas Gerais, 
com 162 óbitos; e da BR-101 na 
Bahia, com 153 mortes.

Os trechos com pista sim-
ples são os que mais registram 
acidentes e mortes. Em 2021 
foram 31.747 acidentes nesse 
tipo de pista, que resultaram em 
3.652 mortes – número bastante 
acima das 1.494 mortes registra-
das nos 27.198 acidentes em pis-
tas duplas. As rodovias com pis-
tas do tipo múltipla, com várias 
faixas, registraram 235 mortes, 
em 5.496 acidentes.

MINAS Gerais teve o maior número de acidentes com 8.308 692 mortos. Santa Catarina e 
Paraná vêm em seguida, com um total de 7.882 e 7.330 acidentes, respectivamente

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Vereadores aderem à campanha Faça
Bonito contra ao abuso sexual infantil

Ao final da sessão ordinária 
realizada na noite da última 
segunda-feira (16), os verea-
dores de Umuarama vesti-
ram literalmente a camiseta 
da Campanha Faça Bonito. 
O tema vem sendo debatido 
diversos âmbitos da sociedade 
civil organizada, numa inicia-
tiva de grande importância no 
combate e prevenção da vio-
lência sexual contra crianças 
e adolescentes.

A campanha é realizada 
todos os anos, e sua proposta 
é mobilizar, sensibilizar, infor-
mar e convocar toda a socie-
dade a participar da luta em 
defesa dos direitos de crian-
ças e adolescentes. Propõe 

garantir a toda criança e ado-
lescente o direito ao seu desen-
volvimento de forma segura e 
protegida, livres do abuso e da 
exploração sexual.

REDE DE APOIO
Hoje, 18 de maio é o 

dia marcado por ser o Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. Em 
Umuarama há uma rede de 
apoio e enfrentamento a essas 
situações, que oferece, con-
forme indica o Plano Nacional 
de Enfrentamento da Violência 
Sexual Infanto-Juvenil, prote-
ção integral, prioridade abso-
luta aos casos, mobilização e 

articulação de ações e acom-
panhamento por equipe 
multidisciplinar.

CASOS
Em 2021, 35 casos de vio-

lência sexual contra crian-
ças e adolescentes foram 
registrados em Umuarama, 
segundo dados do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas). “Só 
entre janeiro e abril foram cer-
tificados 16 casos na cidade. O 
abuso, na maioria das vezes, é 
praticado por pessoas próxi-
mas (da confiança da família) 
e, em vários casos, até pessoas 
da própria família da vítima”, 
conta Ivo Galdino da Silva, 
coordenador do Creas.

EMENDAS À LOA
Em se tratando da pauta 

da sessão da segunda (16), 
estavam três projetos para 
deliberação em plenário, um 
deles aberto ao recebimento 

MP quer esclarecimento sobre
o projeto que gerou denúncia

Depois de receber denún-
cia de três parlamentares 
do município, o Ministério 
Público de Umuarama pediu 
à mesa diretora da Câmara, 
detalhes sobre um projeto de 
lei que chegou a tramitar e 
até foi colocado em pauta em 
sessão ordinária. O texto não 
foi aprovado e sofreu pedido 
de vistas do vereador Edinei 
do Esporte, depois que uma 
grande polêmica foi levantada 
durante as discussões em ter 
os vereadores.

Sorrisal Amigo do Povo 
apresentou uma gravação feita 
com um empresário, dono de 
um terreno que pretendia 
instalar um pequeno lotea-
mento, com 22 terrenos em 
uma área localizada na saída 
para Xambrê.

Na gravação, o proprietário 
afirma ter recebido pedido de 
propina por parte de um dos 
vereadores, intermediado por 
um (agora ex-servidor público 
municipal).

A gravação gerou novas 
discussões entre os par-
lamentares e terminou na 

Números da Covid
Emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
o Boletim Covid de ontem (17) 
trouxe a informação de que 70 
novos casos foram confirmados 
em Umuarama, sendo 38 
mulheres, 28 homens e quatro 
crianças. Nenhuma morte pela 
doença é oficialmente registrada 
na cidade há 85 dias e o total 
de óbitos em pouco mais de 
26 meses de pandemia de 
coronavírus é de 339. Nesse 
período 37.547 pessoas foram 
diagnosticadas com covid e deste 
total 36.916 se recuperaram. 
A única pessoa que estava 
internada na UTI do hospital 
Cemil (um senhor de 90 anos) 
conseguiu se recuperar e não há 
nenhum paciente de Umuarama 
internado – nem em UTI e nem 
em enfermaria. O número de 
casos suspeitos é de 47 e o 
total de casos ativos está em 
292, indicando que 339 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. 
Segundo a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), o cruzamento da 
taxa de positividade com o índice 
de internamentos classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

denúncia feita ao MP.
Em nota, a Assessoria 

de Comunicação do Poder 
Legislativo aponta que: “A 
presidência da Câmara torna 
público o recebimento, na 
manhã da última segun-
da-feira (16), do Ofício nº 
518/2022 da Promotoria de 
Justiça de Umuarama, assi-
nado pelo Promotor Fábio 
Hideki Nakanishi, no qual se 
solicita, no prazo de 48 horas, 
informações detalhadas sobre 
a tramitação do Projeto de Lei 
n. 010/2022, o qual é motivo 
de questionamento público 
por conta de suposto pedido 
de propina por parlamentar da 
Casa. No documento, são soli-
citados os prazos legalmente 
previstos, acompanhados 
de fotocópia integral do pro-
cesso legislativo de referido 
projeto, inclusive verso de 
páginas, assim como demais 
documentos e carimbos que 
fazem integram a tramita-
ção legislativa de matérias. 
Desta forma, o Departamento 
Jurídico do Legislativo prepara 
os documentos pleiteados e 

sua entrega deve ocorrer até 
quarta-feira (18)”.

TRAMITAÇÃO
Na mesma nota consta 

ainda que o Projeto de Lei deu 
entrada na Câmara no dia 1 de 
Abril e foi submetido às comis-
sões no dia 11 de maio, não 
sendo possível sua inserção 
em pauta da sessão do dia 16 
por conta de antecipação da 
publicação da pauta, já que na 
quinta e sexta daquela semana 
fora decretado ponto faculta-
tivo. Na semana posterior, 
antes de inserção em pauta, 
foi identificada a falta de pare-
cer da Comissão de Comissão 
Municipal de Urbanismo, o 

que foi solicitado pela presi-
dência. “Tal parecer foi entre-
gue à Câmara em 29 de maio, 
dia da confecção da pauta. 
Desta forma, na pauta poste-
rior, em 6 de maio, o projeto foi 
incluído na ordem do dia para 
sua posterior apreciação em 
plenário, na segunda-feira (9). 
A proposição passou por toda 
a tramitação em 36 dias, res-
peitando os prazos regimen-
tais, que preveem que projetos 
tramitem por cada comissão 
com limite de 30 dias, sendo 
ainda possível prorrogação 
por outros 15 dias em cada 
comissão”, encerra a nota em 
nome do presidente, vereador 
Fernando Galmassi.

de emendas em segunda ses-
são consecutiva. Trata-se do 
Projeto de Lei 23/2022, do 
Poder Executivo Municipal, 
dispondo sobre as diretrizes da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
para o ano de 2023.

Na sessão, o departamento 
jurídico alertou aos parlamen-
tares para que protocolem 
suas solicitações de emendas 
até a próxima segunda-feira 

Fundo Emergencial
Outro texto em apreciação é assinado pelo vereador Pé Duro e recebeu 
aprovação unânime em primeira discussão e votação. O Projeto de Lei 
62/2022 trata da autorização o Poder Executivo Municipal em instituir 
o Fundo Municipal Emergencial para Compra de Remédios. Conforme 
o autor da proposta, seu objetivo é subsidiar aquisição, em caráter de 

urgência, de remédios à população que comprove ser de baixa renda e 
que vive em condições de vulnerabilidade social.

(23), prazo final para que 
sejam inseridas propostas na 
propositura. Os vereadores 
podem colaborar com suges-
tões amparadas em solicita-
ções da comunidade, ou de 
necessidades que o parlamen-
tar tenha detectado no âmbito 
municipal.

VEREADORES de Umuarama literalmente vestiram a camisa da campanha desenvolvida 
na cidade no combate aos crimes e abusos sexuais contra crianças e adolescentes
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Tite convoca zagueiro Léo Ortiz
para jogos da seleção em junho

O zagueiro Léo Ortiz, de 26 anos, foi 
chamado por Tite, ontem (terça-feira, 
17), para integrar a seleção brasileira 
nos jogos preparatórios para a Copa do 
Mundo do Catar, que passa a ter 27 atle-
tas. O quinto defensor do país pode ser 
escalado para os dois jogos de junho: no 
dia 2 (quinta-feira) contra a Coreia do Sul, 
e quatro dias depois contra o Japão.

Jogador do Red Bull Bragantino, 
Ortiz se junta ao quarteto defensivo da 
seleção: Marquinhos, Thiago Silva, Éder 
Militão e Gabriel Magalhães. Além de 
Ortiz, a seleção conta com outros três 
atletas que atuam no país: o meio-
-campista Danilo o goleiro Weverton 
– ambos do Pameiras – e Guilherme 
Arena (Atlético-MG). 

“Muito feliz em estar novamente 

Rafael Nadal buscou aliviar as preocu-
pações sobre seus problemas de lesão 
antes do Aberto da França, publicando 
uma foto de si mesmo treinando a todo 
vapor em sua academia em Maiorca 
com a legenda: “Vejo você na quarta-
-feira, Paris”.  O 13 vezes campeão 
de Roland Garros havia dito na semana 
passada que o treinamento diário era um 
desafio e que levaria um médico com ele 
para Paris depois que uma lesão crônica 
no pé o afetou durante derrota para 
Denis Shapovalov no Aberto da Itália. 
Nadal, de 35 anos, que recentemente 
voltou a jogar após uma fratura por 

estresse nas costelas, teve problemas no final de sua partida contra o canadense ao perder por 1/6, 
7/5 e 6/2 nas oitavas de final. Mas o número cinco do mundo parece prestes a outra tentativa de 
título de Grand Slam em seu piso favorito, após conquistar seu 21º troféu de Grand Slam no Aberto 
da Austrália no início deste ano. Essa vitória seguiu-se a um difícil 2021, durante o qual ele ficou de 
fora de Wimbledon, da Olimpíada de Tóquio e do Aberto dos EUA. Nadal buscará recuperar o 
título em Paris depois de ter sido eliminado na semifinal no ano passado contra Novak Djokovic, apenas 
sua terceira derrota na carreira em Roland Garros.

com este grupo! Agora é trabalhar 
forte para ajudar a seleção nesse ano 
tão importante”, postou o jogador 
no Instagram assim que soube da 
convocação.

Esta é a terceira vez que Ortiz integra 
o escrete Canarinho. Ele foi chamando 
para a Copa América, no ano passado, e 
depois defendeu a seleção contra Chile, 
Argentina e Peru na data Fifa.

A apresentação dos jogadores em 
Seul (Coreia do Sul) será semana que 
vem, a partir de quinta (26), e o pri-
meiro treino ocorrerá no dia seguinte.

Os últimos jogos do Brasil antes da 
Copa do Mundo – a abertura será em 
21 de novembro – serão em setembro, 
contra a Argentina (reposição do jogo 
das Eliminatórias) e o México. ZAGUEIRO poderá atuar nos amistosos contra Japão e Coreia do Sul

DIVULGAÇÃO

A  A s s o c i a ç ã o  d a s  Te n i s ta s 
Profissionais (WTA) divulgou calendá-
rio de torneios atualizado para a tem-
porada 2022 sem nenhum evento na 
China e sem definição do local do WTA 

Circuito feminino de tênis divulga calendário sem torneios na China
Finals que encerrará a temporada.  

O circuito feminino de tênis havia 
dito no mês passado que ainda 
estava trabalhando para encontrar 
uma solução para o impasse com a 

China sobre a questão da ex-tenista 
Peng Shuai, e que não retornaria ao 
país este ano.

A segurança da tenista ex-número 
um do mundo em duplas tornou-se 
uma grande preocupação depois 

que ela postou uma mensagem nas 
mídias sociais em novembro acu-
sando o ex-vice-primeiro-ministro 
da China Zhang Gaoli de agressão 
sexual, antes de excluir a postagem 
e desaparecer da vista do público.

ENTIDADE ainda busca solução para caso da ex-número um Peng Shuai
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Por não atender aos distritos, empresa de
transporte escolar tem contrato suspenso

Após vencer licitação, uma 
empresa de Maceió, capital 
do estado de Alagoas, foi con-
tratada para oferecer trans-
porte escolar para alunos 
da rede municipal de ensino 
de Umuarama nos distritos 
de Nova Jerusalém, Roberto 
Silveira e Serra dos Dourados. A 
Amabs Eireli então terceirizou 
o serviço, que foi realizado 
por três meses e interrom-
pido por falta de pagamento. 
Desta forma a Secretaria 
Municipal de Educação assu-
miu o transporte com frota 
própria e agora suspendeu 
unilateralmente o contrato, 

SECRETARIA Municipal de Educação assumiu o transporte com frota própria e suspendeu unilateralmente o contrato, inicialmente por 
60 dias

ASSESSORIA/SECOM

Umuarama 
registrou ontem a 

temperatura mínima 
de 5.9º C

 As temperaturas mais baixas 
do ano foram registradas ontem 
(17) no Paraná, antes do início 
do inverno, que começa apenas 
no dia 21 de junho. Os dados 
são do Sistema de Tecnologia 
e Monitoramento Ambiental do 
Paraná (Simepar).

Em Umuarama, a mínima 
prevista era de 4ºC, mas o regis-
tro do Simepar foi de 5.9ºC.

A causa da queda das tempe-
raturas, que chegaram a 0,5ºC no 
Centro-Sul do Estado (General 
Carneiro), é uma massa de ar 
polar que atua sobre o Paraná. 
De acordo com os registros 
do Simepar, mais de 90% das 
cidades paranaenses registra-
ram as menores temperaturas 
do ano. Alguns exemplos foram 
Telêmaco Borba (1,6ºC), Palmas 
e Ponta Grossa (1,8ºC), Campo 
Mourão (1,9°C), Jaguariaíva 
(2,2ºC), Cerro Azul (2,7°C) e 
Fazenda Rio Grande (3,1°C).

Até então, as temperaturas 
mínimas tinham sido registra-
das nos dias 15 e 16 de abril. 
Em Telêmaco Borba foi de 6,6ºC; 
em Palmas, de 3,8ºC, em Campo 
Mourão, 8,5ºC, em Jaguariaíva, 
6,1ºC; e em Fazenda Rio Grande, 
7ºC. Em Cerro Azul e Ponta 
Grossa as mínimas registradas 
durante o ano foram de 8,2ºC e 
7,4ºC em 07/05 e 12/05.

A previsão indica que a 
sensação de frio intenso per-
manece para os próximos dias, 
ganhando mais intensidade 
hoje (quarta-feira, 18).

Distrito de Lovat terá hoje vacinação
contra Covid-19 em horário especial

Moradores de Lovat têm a 
oportunidade de se vacinar con-
tra Covid-19 durante ação espe-
cial que a Secretaria Municipal 
de Umuarama realiza hoje 
(quarta-feira, 18), das 17h às 
20h na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do distrito. O cronograma 
inclui a vacinação de crianças, 
adultos e idosos, com todas as 
doses do Programa Nacional de 
Imunização, enquanto houver 
doses de vacina.

A ação terá a primeira 
dose (D1) para crianças de 
5 a 11 anos, segunda dose 
(D2) CoronaVaC para crianças 
sem comorbidades de 6 a 11 
anos e que fizeram a D1 em 
20 de abril ou em datas ante-
riores, segunda dose Pfizer 
Pediátrica para crianças com 
e sem comorbidades de 5 a 11 
anos e que fizeram D1 em 23 
de março ou em datas ante-
riores. “Lembramos que é exi-
gida a presença dos pais ou 
responsável legal, que devem 
levar documentos pessoais 
com foto e documentação da 
criança, como CPF, cartão SUS 
e documento com foto”, alerta 
Lilia Simeire Silva Hidalgo, res-
ponsável pelo setor de vacinas.

A ação vai disponibilizar 

inicialmente por 60 dias.
A secretária de Educação, 

Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, observa que 
nenhum aluno ficou sem trans-
porte escolar. “O Termo de 
Suspensão foi publicado nesta 
terça-feira e o contrato 57/2022 
com a Amabs Eireli tem seu 
prazo de vigência suspenso, 
do qual restam por transcor-
rer 263 dias”, detalha.

Ela conta que caso a 
empresa opte pela retomada 
dos serviços, no prazo estabe-
lecido de dois meses, a admi-
nistração municipal poderá 
retomar o contrato. “Mas é 
preciso esclarecer que essa 
possibilidade [de recontrata-
ção da empresa] só se dará se 
o serviço para que foi contra-
tada for executado dentro dos 
rigores do contrato”, registrou.

A Amabs pode também 
optar pela rescisão imediata 

e livrar-se de ônus acordados 
no contrato. “Em razão da sus-
pensão da execução, o municí-
pio não deve realizar nenhum 

pagamento, a qualquer título, 
durante a vigência da suspen-
são, que foi devidamente 
fundamentada pois a Amabs 

descumpriu as obrigações 
estabelecidas já na cláusula 
segunda do contrato”, finaliza 
Mauriza.

ainda D1 para todas as pessoas 
com idade acima de 12 anos, D2 
Coronavac para pessoas (acima 
de 12 anos e também os imu-
nossuprimidos) que fizeram a D1 
em 20 de abril, D2 Astrazeneca 
para pessoas (acima de 18 anos 
e também imunossuprimidos) 
que fizeram a D1 em 23 de março 
ou em datas anteriores, D3 para 
pessoas (acima de 18 anos) que 
fizeram a D2 com a Astrazeneca, 
Coronavac ou Pfizer em 18 de 
janeiro ou em datas anteriores, 

D3 para imunossuprimidos 
acima de 12 anos que fizeram a 
D2 em 23 de março ou em dias 
anteriores e gestantes que fize-
ram a D2 em 18 de janeiro ou em 
datas anteriores.

Lilia conta que também 
haverá doses de reforço Janssen 
para todas as pessoas com 
idade acima de 18 anos que fize-
ram a dose única (também da 
Janssen) em 18 de março ou em 
datas anteriores, D4 para todas 
as pessoas com idade acima de 

18 anos imunossuprimidas e que 
fizeram a D3 ou o reforço em 18 
de janeiro ou em datas anteriores 
com as vacinas Janssen, Pfizer, 
AstraZeneca ou CoronaVaC. 
“Finalmente teremos D4 para 
idosos de 60 anos ou mais que 
fizeram a D3 ou reforço em 18 de 
janeiro ou em datas anteriores 
com as vacinas Janssen, Pfizer, 
AstraZeneca ou CoronaVaC. 
Também é preciso levar docu-
mentos pessoais com foto e a 
carteirinha de vacinação”, indica.

O cronograma inclui a vacinação de crianças, adultos e idosos, com todas as doses do Programa Nacional de Imunização, enquanto houver 
doses de vacina
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Palavras cruzadas

Com excelência no ato de se comunicar, não 
terá muitos problemas no seu dia. Mas nem tudo 
será resolvido pela comunicação: as atitudes 
irão refletir bem mais neste momento. Dentro 
da constelação de ursa menor, lançará sobre este 
signo uma grande energia para passar por cima 
de algumas dificuldades.

Ficará claro para todos que seu estado criativo 
está muito bom e poderá ajudar a todos neste 
momento. Netuno trará algumas fontes de ener-
gia te que deixarão com mais brilho. A conste-
lação pode afetar seu signo positivamente hoje, 
mas não deve se deixar levar por pequenos 
problemas.

As coisas se manterão em uma situação boa. 
Caso tente ser o mais prático possível neste 
momento, receberá ajuda de Mercúrio. Deixe as 
coisas muito bem escalonadas. Muitas coisas 
podem deixar você com a mente conturbada e a 
pedra de ametista fará muita diferença em como 
você vem ser comportando.

Se ficar como uma pessoa que age além da 
realidade, terá muitos problemas com aquilo 
que está planejado agora. O satélite natural 
Lua pode te fazer agir com alguma plenitude 
neste momento, isso irá mexer muito com 
você. A pedra de ágata será sua companheira 
mais amigável neste dia.

Aquilo que você fizer estará marcado pelas ques-
tões mais imprevisíveis no atual momento, ante 
a sua constelação. Em concordância com a atual 
situação em que vive, poderá analisar as proba-
bilidades de um futuro melhor. Toda perspectiva 
precisa ser colocada em prática.

Irá demonstrar que é uma pessoa que apresenta 
um amor perfeito de forma muito caridosa, mas 
tudo tende a ficar complicado. Mercúrio irá 
mexer muito com você e te irritará. Veja bem o 
que é importante com você. Pensamentos real-
mente produtivos irão lhe proporcionar força para 
executar as tarefas.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 18 de maio são de Touro com a personalidade de Touro-Câncer. São teimosos 
e intransigentes. Exigem demais dos outros e de si mesmos. Vivem em busca da perfeição. 
Podem ser obedientes e submissos a quem de direito, mas, quando explorados, reagem de forma 
agressiva. Seu número principal é o 20, formado de 2, símbolo da Lua, e zero. A Lua representa 
o papel e a figura da mãe em sua vida. Ela tem ação protetora, afetiva e generosa. Mas também 
simboliza a instabilidade emocional e a leviandade, em seu polo negativo.

Horóscopo nascido em 18 de maio

Demonstrará um apego sincero para com uma 
pessoa do signo de Touro. Mas você terá grande 
transformação na sua vida. Deixe fluir no seu 
coração toda a sua capacidade. Organizar-se será 
algo muito importante e a pedra de esmeralda 
tem tudo para oferecer nesse sentido a você.

Garanta que aquilo que ocorre nas suas questões 
pessoais não sejam problemas advindos do seu 
trabalho. Não deixe o planeta Vênus lhe alcan-
çar com energias ruins. Hoje você pode ativar 
elementos importantes para dar combustível a 
ideias que estavam arquivadas.

Com muito apego material, ainda terá algumas 
coisas para aprimorar neste seu momento. De 
Plutão virão determinadas forças que farão este 
signo ficar mais fraco. Tente melhorar ao máximo 
para cumprir as suas metas. A pedra de citrino 
influenciará de um modo bem mais complexo 
no decorrer do dia.

Querer as coisas mesmo antes de poder ou mere-
cer irá te proporcionar uma série de barreiras para 
fazer boas escolhas. Suas decisões ficarão turvas 
e sem muita direção. A constelação de cruzeiro 
do sul fará um forte apoio no seu desenvolvi-
mento, mas tudo dependerá de como você irá 
conduzir o seu dia.

Vai se ligar às coisas espirituais neste momento. 
O seu corpo sentirá uma energia grande, porém 
precisa fazer coisas diferentes. Vênus poderá lhe 
proporcionar a estabilidade que você tanto pre-
cisa para chegar aos objetivos. 

Fazer a coisa certa na hora certa irá acrescen-
tará muito para você neste momento, mas terá 
alguns inconvenientes. Não ultrapasse os limi-
tes que deveriam estar sendo respeitados neste 
momento da sua vida. Muitas coisas que acabam 
por te englobar serão influenciadas pela cons-
telação de pégaso, que estará bem mais ativa e 
presente na sua vida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 32

FV
ESTALAGEM
TERAGUIA

CISSACF
ATHAUE
EUABEL

TORNEADOS
LADOEMO

SEDAUSINA
COADORLM

SOTPIB
TAEISTU

LAMAÇAL
LOCADORA

M

Hospe-
daria para
viajantes

Dois tipos
de pele

Moída;
ralada 

(a cenoura)

Luz da
máquina

fotográfica

Ave
símbolo

da Portela
(RJ)

Percorrido
(caminho)

Tumulto;
confusão
(bras.)

Aquela
que

caminha
dormindo

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

Produto
Interno
Bruto
(sigla)

Adriana
Calca-
nhotto,
cantora

(?) kwon
do, arte
marcial 

Loja que
aluga 
carros

Dígrafo de
"sangue"

Medida
do som

Vogais de
"selo"

Bem con-
tornados

(fig.)

A maior
potência
mundial

Lateral
do corpo
Rasgar

(?): elogiar
Fábrica 

de açúcar
Muito boa;
excelente

"Saco"
para filtrar

Sucede 
ao "R"

Olívia Tor-
res, atriz

Cada peça 
da corrente

Triste,
em inglês
Pronome

do gaúcho

Tanque
Intenção
de pre-
judicar

Possuir
(?) Guima-
rães, atriz 
carioca

Conso-
antes de
"lima"

(?) Aegypti: 
transmite 
dengue e 

chikungunya

Local
com terra
enchar-

cada

Bruxa; 
feiticeira

3/emo — sad — tae. 4/seda. 5/aedes — flash. 7/lamaçal. 9/torneados.
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T I F P
C A R R O P I P A

M I R A N A T A L
R O L A G A Z E
C O T R O E S

N U A A E M
E A T

E N T U S I A S M A
R

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

I R A I R I S B
S E R V O S N R

N A S S O B I O
C A L G

O E C T
R I B E I R I N H O

A L U G A S O S

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.

Festival busca artistas amadores de Umuarama e região
Cantores amadores de toda a região 

têm a chance de apresentar seus talen-
tos no Festival de Música Capital da 
Amizade (Femucam), que a Prefeitura 
de Umuarama prepara pelo aniversário 
de 67 anos do município, comemorado 
dia 26 de junho. As inscrições podem 
ser feitas diretamente na secretaria da 
Fundação Cultural até o final da tarde 
da próxima segunda-feira (23).

Destaque para a premiação, 
que este ano totaliza R$ 18 mil em 
dinheiro – e troféus para os três pri-
meiros colocados nas três categorias 

existentes: popular, sertaneja e 
banda. “Conforme o Regulamento, o 
objetivo é valorizar o talento de artis-
tas amadores preferencialmente de 
Umuarama e da região da Amerios. 
Outro detalhe importante é que todos 
devem interpretar músicas nacio-
nais”, pontua Rosana Palhoto Dias, 
diretora da Fundação Cultural.

Os três primeiros colocados de 
cada categoria serão premiados – os 
terceiros colocados ganham R$ 1,3 
mil, os segundos colocados R$ 2 mil 
e os primeiros colocados R$ 2,7 mil. O 

maestro Marco Aurélio Tavares, coor-
denador do Femucam, ressalta que 
para se inscrever o candidato tem 
que apresentar dois vídeos gravados 
no formato MP3, com tempo entre um 
e três minutos.

As eliminatórias serão entre os 
dias 16 e 18 de junho, no teatro do 
Centro Cultural Vera Schubert, e a 
final, reunindo os cinco melhores de 
cada gênero, está prevista para dia 19 
de junho, também no mesmo local. 
“Quem quiser mais detalhes pode 
entrar em contato pelo telefone (44) 
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OS terceiros colocados ganham R$ 1,3 mil, os segundos 
colocados R$ 2 mil e os primeiros colocados R$ 2,7 mil 

3621-4112 ou whats (44) 98402-9648”, 
indica Rosana.
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Checklist reduz gastos com 
a manutenção dos caminhões

Manter o funcionamento 
em perfeito estado da frota é 
obrigação do gestor de uma 
transportadora. O ideal é que, 
todos os dias, o checklist dos 
veículos seja feito para garantir 
que tudo esteja em ordem. É de 
responsabilidade do gestor um 
controle apurado sobre cada 
um dos veículos, assim como o 
histórico de manutenção e das 
trocas realizadas, como óleos, 
pneus ou mesmo a reposição 
de peças. “Qualquer detalhe 
pode ser primordial para a 
empresa, motorista e cliente, 
caso o caminhão apresente 
problemas no trecho. Isso 
passa, inclusive, pela checa-
gem dos motoristas que estão 
dirigindo o veículo”, adverte 
Paulo Raymundi, CEO da 
Gestran, startup de software 
para transportes.

O checklist diário, feito de 
forma automatizada, garante 
veículos em melhor estado, 
reduz o número de caminhões 
parados por manutenção e os 
gastos com manutenções fora 
de hora. E, claro, aumenta os 
lucros da empresa.

A tecnologia pode ajudar 
a dar agilidade ao trabalho 
diário e que precisa ser exato. 
Já existem no mercado solu-
ções para a organização dessa 
rotina. A Gestran, por exemplo, 
dispõe de um modelo que faz 
um “pente-fino” do veículo 
– tudo de maneira automati-
zada. Dentro da plataforma, 
isso ocorre no módulo cha-
mado Gestão de Frotas. “A par-
tir de um aplicativo, é possível 
fazer todo o checklist, che-
cando os itens descritos e mui-
tos outros. Sem precisar ficar 
usando complicadas planilhas 
e minimizando os esforços 
manuais”, explica Raymundi.

A ajuda tech evita erros, afi-
nal, são tantos itens e detalhes 

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

Novo Equinox ganha em estilo

que devem ser aplicados 
a cada um dos veículos da 
frota, que descomplicar o 
processo e torná-lo inteli-
gente traz bons resultados.

 ALERTA
Alguns itens merecem 

ser revistos com maior aten-
ção, para evitar prejuízos na 
estrada. Em um caminhão, 
se torna fundamental cuidar 
do “cavalo”, a força motriz do 
conjunto, e é onde as falhas 
podem ser mais observa-
das, sejam elas elétricas ou 
mecânicas.

“É importante checar a 
parte elétrica, como lanternas, 
se todas estão funcionando e 

se os modos ‘alto’ e ‘baixo’ 
estão ok. Também, a luz de 
ré, se está funcionando e se o 
freio está em perfeito funcio-
namento”, lista o CEO. Entram 
no checklist os alertas de pai-
nel; a validade da bateria; os 
retrovisores em bom estado; 
a validade e o nível do óleo 
do motor; o nível da água e 
o fluído do radiador; o óleo 
de freio; a sondagem sobre 
vazamentos de óleo e água; o 
freio de emergência em per-
feito funcionamento; o estado 
das mangueiras; os filtros; e 
as condições dos para-brisas. 
“O estado dos pneus também 
é item valioso do checklist. 
Pneus sujos aumentam o 

consumo de combustível e o 
desgaste mecânico do cami-
nhão, assim como rodar com 

A Chevrolet apresenta em 
detalhes as novidades do Novo 
Equinox. O SUV premium da 
marca evolui principalmente em 
design e conectividade. Além do 
visual atualizado e do conteúdo 
tecnológico ainda mais amplo, 
o produto ganha também a iné-
dita versão de acabamento RS, 
pensada para o consumidor que 
busca um modelo com acaba-
mento mais esportivo.

O Equinox sempre se des-
tacou diante de seus princi-
pais rivais por vários fatores, 
como o maior porte. Isto se 
traduz em mais conforto para 

os passageiros e espaço para 
bagagens. O amplo pacote de 
equipamentos de segurança é 
outro diferencial, assim como 
a excelente dirigibilidade e 
o motor turbo que alia alto 
desempenho com eficiência 
energética. Tanto que pes-
quisa de mercado aponta 
o SUV da Chevrolet como o 
modelo com maior índice de 
satisfação na categoria.

“As dimensões são primor-
diais para a consideração de 
compra de um SUV premium, 
mas o design é o fator decisivo 
na hora da escolha. Por isso este 

foi o principal foco dos proje-
tistas no desenvolvimento do 
Novo Equinox”, explica Rodrigo 
Fioco, diretor de Marketing de 
Produto da GM América do Sul.

Faróis, grade, para-choques, 
rodas e lanternas foram comple-
tamente atualizados seguindo 
a mais recente linguagem de 
SUVs globais da Chevrolet, 
combinando linhas mais flui-
das para reforçar a sofisticação 
e, ao mesmo tempo, acentuar o 
dinamismo do veículo.

Na cabine, mudanças nos 
revestimentos de bancos e con-
sole agregam refinamento. Já o 
computador de bordo traz novo 
grafismo, e a central multimídia 
MyLink, novos recursos.

Conectividade, aliás, sem-
pre foi uma das fortalezas do 
Equinox, que agora oferece 
atualizações remotas de sis-
temas eletrônicos, myChe-
vrolet App de nova geração, 
MyLink com projeção sem fio 
para Android Auto e Apple Car 
Play, Wi-Fi nativo, Spotify e 

Alexa, além do conhecido sis-
tema OnStar, sistema de tele-
mática avançado da GM que 
oferece assistência persona-
lizada 24 horas por dia/7 dias 
por semana para serviços de 
emergência e segurança.

Para a versão de luxo 
Premier, a Chevrolet oferece 
um ano grátis de Wi-Fi veicular 
(limitado a 20 GB mensais) e 
do plano mais abrangente do 
OnStar. O cliente recebe ainda 
o tag Sem Parar com 12 mensa-
lidades grátis. Sem Parar é um 
meio de pagamento automático 
que facilita a vida do usuário na 
hora de passar em pedágios, 
estacionamentos, drive thru e 
postos de combustíveis, evi-
tando filas para o pagamento 
e gerando benefícios, como 
cashback no abastecimento.

O Novo Equinox começa a 
chegar na rede de concessioná-
rias Chevrolet do país a partir 
de meados de junho em duas 
configurações: Premier com 
tração integral AWD e a inédita 
RS. Ambas são muito bem equi-
padas e oferecem uma ampla 
lista de itens comodidade e de 
segurança, como alerta de coli-
são frontal com detecção de 
pedestre e frenagem autônoma 
de emergência, alerta de ponto 
cego com sensor de aproxima-
ção repentina, alerta de movi-
mentação traseira, alerta vibra-
tório de segurança no banco do 
motorista e alerta de esqueci-
mento de pessoas ou objetos 
no banco traseiro.

O checklist diário reduz o número de caminhões parados por manutenção e os gastos com 
manutenções fora de hora
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a cambagem e pressão desre-
guladas diminui o tempo de 
vida útil dos pneus”.

O Novo Equinox começa a chegar na rede de concessionárias Chevrolet do país a partir de 
meados de junho nas versões Premier e a inédita RS
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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.   

CONTRATA – SE 
A  e m p r e s a  C U R T U M E 
PANORAMA, está contratando 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, oferecemos 
vale refeição, vale transporte, 
a empresa possui refeitório 
próprio. Interessados entrar 
em contato pelo fone (44) 3621 
-1600 falar com Débora ou 
enviar curriculum para debora@
curtumepanorama.com.br 
Contratação imediata! 

   CONTRATA - SE
A  e m p r e s a  C u r t u m e 
Panorama está com vaga 
disponível para MENOR 
APRENDIZ, para atuar na área 
de produção, idade entre 18 e 
24 anos. Interessados entrar 
em contato pelo fone 44 3621 
1600 ou encaminhar e-mail 
para debora@curtumepano-
rama.com.br 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
S A N T O S  I N F O R M ÁT I C A 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
06.301.524/0001-07, estabe-
lecido na Avenida Brasil, 4374, 
sala 01, CEP 87501-000, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 25.202/2004. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial. 

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

Casa com 05 suítes, divididos em um terreno

de 325 m² e uma área construida de 192m².

Opção localizada aos fundos do Maxxi

Atacado R$ 800.000,00 

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

Ó́timo opção, térrea com

aproximadamente 160m² de área

construída, contando com 01 suíte + 02

quartos. R$ 610.000,00

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 

Campanha do
Agasalho terá Drive
Thru em Umuarama

A 14ª edição da Campanha 
do Agasalho do Sesc PR 
começou no dia 18 de abril 
e arrecada roupas, calçados 
e cobertores, que podem 
ser deixados em unidades 
do Sesc e do Senac, além de 
estabelecimentos parceiros 
até o dia 12 de agosto.  

A Campanha Onde há calor, 
há mais vida, terá postos de 
arrecadação espalhados em 
todas as unidades do Sesc 
PR, inclusive em Umuarama, 
onde as doações serão recebi-
das no sistema de drive-thru 
na unidade situada à rua 
Domingos G. de Paula, 2700, 
nos dias 19 a 21 de maio, das 
10h às 17h em parceria com o 
Tiro de Guerra 05-012.

Podem ser doados itens de 
vestuário, calçados e cober-
tores novos ou usados, desde 
que em boas condições. A 

iniciativa mantém o com-
promisso social do Sesc de 
atender a pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social 
no Paraná.

A Campanha do Agasalho 
é realizada em parceria 
com os sindicatos empre-
sariais do comércio filia-
dos à Fecomércio PR, as 
Câmaras da Mulher Gestora e 
Empreendedora de Negócios 
e o Exército Brasileiro.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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A consciência é o melhor livro de 
moral e o que menos se consulta.

Blaise Pascal

VOCÊS SABIAM?
Agora, o Instagram e o Facebook Messenger lançaram uma atualização que inclui a ferramenta que garante que ninguém mais 
possa ler a conversa. Outra novidade é que os usuários poderão configurar as mensagens para que elas desapareçam depois 
de um tempo. Diante dessa nova medida de segurança, Zuckerberg alertou os usuários de suas plataformas sobre screenshots 
dessas mensagens configuradas para serem excluídas posteriormente. O aplicativo enviará uma notificação de que alguém 
capturou a conversa. Gostaram? (Via: Marie Claire)

DESTINO
Saiu na Veja Rio que o Rio de 

Janeiro, com seus atrativos tu-
rísticos e belas paisagens natu-
rais, está entre os dez melhores 
destinos de casamento do mun-
do. Segundo o novo estudo da 
empresa britânica DC Jewellery, 

o Rio é a oitava cidade mais bus-
cada pelos noivos para trocar as 
alianças. Para eleger o ranking 
internacional de destinos, a 

pesquisa considerou a média de 
custo dos hotéis cinco estrelas 

e o número de estabelecimentos 
de luxo, buscas no Google, mé-
dia de temperatura e tempo de 
legalização do casamento entre 

pessoas do mesmo sexo.

SEM REGRAS!
A arte de beber vinhos, 

harmonizar pratos e 
reunir amigos é a tônica 
das noites vitivinícolas 
no Rancho do Cavalo. 
Desta vez a  vinícola 

apresentada foi a argen-
tina SIN REGLAS, que 
encantou a todos com 
seus vinhos Lúcifer, 

Gitano e Mil demônios. 
Noite de gastronomia 

das boas e um friozinho 
típico. João Barreto foi 

aclamado o próximo 
presidente em noite de 
altos papos e convida-

dos ilustres.

FOTOS: THIAGO CASONI

João Barreto  e confrades 
nova diretoria

João Barreto Jane Bittencourt

Alexandre Queiroz Marilda e Homero de Mattos
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