
Cerca de cinco toneladas de resíduos diversos, entre os quais materiais que poderiam se tornar criadouros 
do mosquito da dengue, foram recolhidos no Parque Industrial em uma ação que faz parte da estratégia 
de combate ao avanço da doença. Naquela região da cidade, foi registrado o maior índice de infestação 
predial de acordo com o Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (Liraa), realizado pelo Ser-
viço de Vigilância em Saúde Ambiental.
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Umuarama entra no clima da 
30ª edição do Rally dos Sertões
A cidade já está no clima do maior rally do mundo, que neste 
ano também vai comemorar o bicentenário da Independência do 
Brasil. A edição festiva dos 30 anos da maior competição mundial 
contra o relógio, passará pelas cinco regiões do país começando 

pelo Paraná. A largada será em Foz do Iguaçu, em 26 de agosto, 
e no dia 27 as equipes passarão por Umuarama, com parada no 
Lago Aratimbó e concentração na Vila Sertões, que será montada 
no Parque de Exposições. l 11
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O prefeito Hermes Pimen-
tel jurou à Bandeira 

Nacional ao tomar posse 
como presidente da 269ª 

Junta do Serviço Militar 
de Umuarama, diante do 

1º tenente do Exército 
Márcio Ramos dos San-
tos. O juramento é uma 

formalidade para o chefe 
do Executivo, que se 
torna corresponsável 

pela instituição.
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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 -1,55% 33,63 
Vale ON -2,69% 77,65 
ItauUnibanco PN -2,14% 24,72 
Bradesco PN -1,81% 19,57 
Magazine Luiza ON -5,33% 3,73 
Locaweb ON +12,76% 6,63

IBOVESPA: -2,34% 106.247 pontos

Iene 128,23
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 118,02

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 4,9820 4,9830 +0,8%

PTAX  (BC) -0,2% 4,9586 4,9592 +0,8%

PARALELO +0,6% 4,8500 5,2800 -0,2%

TURISMO +0,6% 4,8500 5,2600 -0,2%

EURO -0,6% 5,2011 5,2037 +0,4%

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 18/05

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 6,15
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.378,74 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/05 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 1.662,75 -15,25 -1,8%
FARELO jul/22 414,00 2,20 -10,1%
MILHO jul/22 781,50 -19,25 -3,2%
TRIGO jul/22 1.230,75 -46,75 9,0%

SOJA 180,77 -0,8% 4,5% 179,00
MILHO 84,24 -0,2% 9,2% 84,00
TRIGO 100,94 0,2% 7,9% 104,00
BOI GORDO 304,50 -0,3% -1,7% 295,00
SUINO 5,36 -1,8% 8,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/05 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 18/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 189,00 -0,5% 3,8%
SOJA Paranaguá 198,00 1,0% 5,9%
MILHO Cascavel 90,00 1,1% 4,7%

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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Fases da lua
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   Loterias
Megasena

01 04 05 06 07 10 11 12 
14 15 17 18 20 23 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 19/5/2022
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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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 244C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2313Lotomania

52.600
73.159
35.587
10.251
13.256

05 12 28 33 45 69 76
OPERÁRIO/PR

17 22 24 34 36

DEZEMBRO

09 10 20 23 27 29 31

concurso: 5855

01 08 21 27 36 37 

Sol

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
16/05 - 01h15

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 21
min 13

max 17
min 5

Cascavel
max 12
min 5

Foz do Iguaçu
max 16
min 6

max 17
min 4

Curitiba
max 15
min 6

FASES 
DA LUA

Sexta 20/5/2022

Sol
Sábado 21/5/2022

Sol

02 13 28 38 39 40 43 45 46 51
61 63 72 73 74 81 84 86 92 93

Lotofácil concurso: 2523

SolSol Sol

PR oferece canal de
denúncias anônimas
contra abuso infantil

A garantia do sigilo é, muitas 
vezes, fator essencial para que o 
cidadão denuncie um crime. Em 
casos de abuso sexual de crianças 
e adolescentes, em que o abusa-
dor muitas vezes é alguém pró-
ximo da família ou até mesmo 
um familiar, o sigilo pode ser 
determinante. Por isso o Paraná 
possui o Disque Denúncia 181, 
uma ferramenta efetiva no com-
bate à criminalidade.

Em alusão ao Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, celebrado 
ontem (18 de maio), o secre-
tário da Segurança Pública, 
Wagner Mesquita, reforça a 
importância de os paranaen-
ses denunciarem o crime e por 
meio do 181, de forma total-
mente anônima e sigilosa.

“O 181 é uma forma de liga-
ção direta entre população e 
forças policiais, que permite 
também a integração entre os 
órgãos de segurança. Com as 
denúncias recebidas pelo canal 
é possível dar andamento direto 
aos crimes, encaminhando para 

AS informações recebidas via site 181.pr.bov.br ou telefone (181), são repassadas para as 
forças policiais de forma privada

SESP

os órgãos competentes, para que 
eles possam atuar de maneira 
efetiva nas investigações crimi-
nais”, afirmou o secretário.

As informações recebidas 
via site 181.pr.bov.br ou tele-
fone (181), são repassadas para 
as forças policiais de forma pri-
vada. Isso é possível devido às 
linhas telefônicas digitais cripto-
grafadas e um site com proteção 
aprimorada totalmente seguro, 
garantindo total sigilo do denun-
ciante e das informações.

“A função do Disque 
Denúncia 181 é dar voz à popu-
lação, para que as forças de 
segurança e demais órgãos de 

fiscalização do Estado possam 
atuar de maneira preventiva e 
repressiva contra diversos deli-
tos, inclusive sobre a violência 
contra crianças e adolescen-
tes”, explicou o chefe do Centro 
Integrado de Denúncias 181, 
major Edivan Sharles Fragoso.

Para fazer uma denúncia, 
o público informa endereços, 
nomes de envolvidos e tipos de 
crimes ocorridos. A partir disso, 
o Disque Denúncia 181 coleta, 
processa, registra e difunde infor-
mações relacionadas aos casos, 
com direcionamento aos órgãos 
responsáveis, de acordo com a 
natureza do crime.
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Dias Toffoli nega
prosseguimento de
ação contra Moraes

O ministro Dias Toffoli, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu ontem (18) 
negar prosseguimento à notí-
cia-crime por abuso de autori-
dade apresentada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro contra o 
ministro Alexandre de Moraes, 
também do STF.

Na decisão, Toffoli escre-
veu que “considerando-se 
que os fatos narrados na 
inicial evidentemente não 
constituem crime e que não 
há justa causa para o prosse-
guimento do feito”.

A ação foi protocolada 
na terça (17) por um advo-
gado particular, e não pela 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), que representa os inte-
resses do governo junto ao 
Judiciário.

A petição inicial alegava 
que o ministro Alexandre de 
Moraes, teria cometido ao 
menos cinco crimes previstos 
na Lei de Abuso de Autoridade 
(Lei 13.869/2019), entre eles o 
prolongamento injustificado 
do chamado Inquérito das 
Fake News, do qual o ministro 
é relator e no qual Bolsonaro 
figura como investigado.

Outro argumento apresen-
tado foi de que Moraes estaria 
negando acesso à defesa de 
informações do inquérito, e 
também que prestou informa-
ção falsa sobre a investigação.

O ministro foi acusado 
ainda de ter cometido o 

MP Eleitoral analisará disparos
de mensagens via WhatsApp

A Procuradoria Regional 
Eleitoral no Paraná (PRE-PR) 
decidiu apurar as mensagens 
de cunho eleitoral disparadas a 
usuários do WhatsApp na última 
sexta-feira (13) sobre a pré-can-
didatura do PSDB ao governo 
do Estado, representada pelo 
prefeito de Guarapuava Cesar 
Silvestri Filho.

O órgão autuou uma notí-
cia de fato a respeito do caso, 
que desrespeita a proibição 
da prática, instituída pelo 

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) em 2019 e reforçada no 
ano passado.

De acordo com o Ministério 
Público Eleitoral paranaense, 
o procedimento instaurado irá 
permitir a análise de quais pro-
vidências poderão ser toma-
das adiante. Os envios múlti-
plos aconteceram na última 
sexta-feira e foram feitos por 
contas cadastradas na plata-
forma por meio de pelo menos 
dois números de telefone, 

originados no Rio de Janeiro e 
em São Paulo.

Muitos usuários do apli-
cativo receberam, a partir de 
remetentes desconhecidos, a 
mesma propaganda partidá-
ria que o PSDB está exibindo 
na televisão, desde sexta-feira 
passada, para promover a 
pré-candidatura de Silvestri 
Filho como uma alternativa 
ao governador Ratinho Júnior 
(PSD) e ao ex-senador Roberto 
Requião (PT).

crime de exigir informação 
ou cumprimento de obriga-
ção “sem amparo legal”, por 
ter ordenado o bloqueio de 
contas de investigados nas 
redes sociais.

A ação foi distribuída por 
sorteio a Toffoli, que decidiu 
rejeitá-la algumas horas após 
ela chegar a seu gabinete. 
Ele afirmou que a legisla-
ção exige, para que se possa 
configurar qualquer crime 
de abuso de autoridade, que 
haja “finalidade específica de 
prejudicar outrem ou benefi-
ciar a si mesmo ou a terceiro, 

ou, ainda, a indicação de 
mero capricho ou satisfação 
pessoal”, o que não se confi-
gura no caso.

“Diante desse cenário, 
os fatos descritos na “notí-
cia-crime” não trazem indí-
cios, ainda que mínimos, de 
materialidade delitiva, não 
havendo nenhuma possibili-
dade de enquadrar as condu-
tas imputadas em qualquer 
das figuras típicas aponta-
das”, escreveu Toffoli.

A decisão ainda pode ser 
alvo de recurso, pedindo 
reconsideração.

MINISTRO rejeitou a ação afirmando que a legislação exige a “finalidade específica de 
prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro

DIVULGAÇÃO

Cassado
A Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) 
aprovou em plenário, a 
cassação do mandato 
do ex-deputado 
estadual Arthur do 
Val (União Brasil) por 
quebra de decoro 
parlamentar. A cassação 
foi aprovada por 
unanimidade, pelos 73 
deputados que estavam 
presentes à votação. 
Com a aprovação da 
cassação, Arthur do 
Val, conhecido como 
Mamãe Falei, fica inelegível pelo período de oito anos.  Em abril, 
Arthur do Val renunciou ao cargo após o Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da Alesp ter aprovado o relatório que pedia 
sua cassação. Apesar da renúncia, ele ainda teve que enfrentar o 
processo que o tornou inelegível. Pelas regras da Alesp, a renúncia 
ao mandato não interrompe o processo de cassação.

Petroquímicas
A Câmara dos Deputados 
concluiu a análise da MP que 
altera incentivos tributários 
para a indústria química e 
petroquímica no âmbito do 
Regime Especial da Indústria 
Química (Reiq). O texto, que 
prevê nova regra de transição 
até 2028, vai ao Senado e 
estende durante todo o ano 
as alíquotas cheias de 1,65% 
para o PIS e de 7,6% para 
a Cofins, que começaram a 
valer desde 1º de abril deste 
ano. O Parlamento decidiu 
pelo fim do regime ao analisar 
a medida, mas, estabeleceu 
um período de transição 
para que o setor pudesse 
se adaptar, “mantendo um 
mínimo de previsibilidade 
regulatória para os próximos 
anos e, assim, garantindo a 
necessária segurança jurídica 
para o setor”.

Escapada de Doria
O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) decidiu não 
participar de um encontro com a cúpula tucana, que estava 
marcado para ontem (18), em Brasília, e tinha como objetivo 
fazer com que ele desistisse de ser candidato à Presidência. O 
convite havia sido feito durante reunião da Executiva Nacional 
do PSDB, na noite da terça, 17, mas a recusa de Doria já era 
esperada. “O momento é de diálogo. O projeto de construção 
política deve priorizar o Brasil e o povo brasileiro”, disse o ex-
governador em mensagem publicada nesta quarta no Twitter.

Ataque à Corte
Na esteira dos ataques do bolsonarismo ao TSE, o senador 
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a Corte não se preocupa 
com a democracia ao resistir a implementar as mudanças 
no sistema eleitoral brasileiro propostas pelas Forças 
Armadas. “Estão preocupados com a imagem deles, não 
estão preocupados com a democracia. Isso é muito grave”, 
afirmou, o filho “Zero Um” do presidente Jair Bolsonaro (PL) e 
coordenador da campanha à reeleição. “Fica parecendo, com 
essa resistência, que estão querendo esconder alguma coisa. 
É a percepção da maioria da população. A gente está avisando 
desde antes: não vamos esperar acontecer para depois a gente 
acusar que teve problema”, seguiu o parlamentar.

DIVULGAÇÃO

Mudanças tributárias
Foi apresentado o argumento 
de que o estudo da Fundação 
Getulio Vargas apontou que 
“a extinção abrupta do Reiq 
traria profundos impactos 
negativos na arrecadação 
de impostos, acarretaria a 
destruição de empregos e 
prejudicaria a competitividade 
da indústria brasileira”. O 
texto aprovado também 
prevê a seguinte mudança 
tributária: entre abril e 
dezembro de 2022 a alíquota 
de 1,65% para PIS/Pasep; e 
7,6% para Cofins; já em 2023: 
1,39% para PIS Pasep; e 6,4% 
para Cofins e entre 2024 e 
2027 os percentuais serão de 
1,52% para PIS/Pasep; e 7% 
para Cofins. O regime especial 
será revogado em 2028 e as 
alíquotas voltarão para 1,65% 
para PIS/Pasep e de 7,6% para 
a Cofins.
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Ministro negocia acordo
para a suspensão de
reajuste da conta de luz

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), disse ontem (quar-
ta-feira, 18) que espera “em 
um prazo bastante curto” 
um encaminhamento por 
parte do Ministério de Minas 
e Energia de uma proposta 
viável para redução da tarifa 
de energia. A declaração foi 
dada após reunião com o 
ministro da pasta, Adolfo 
Sachsida, representantes da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), líderes de 
partidos e representantes da 
sociedade civil.

As discussões se concen-
tram na viabilidade do PDL 
94/22 (Projeto de Decreto 
Legislativo de Sustação de 
Atos Normativos do Poder 
Executivo). O texto, de auto-
ria do deputado Domingos 
Neto (PSD-CE), que tramita 
na Casa, suspende a decisão 
da Aneel que autorizou o rea-
juste da conta de luz dos con-
sumidores atendidos pela Enel 
Distribuição, no Ceará.

“Tivemos uma reunião 
bastante produtiva, onde o 
ministro Sachsida saiu daqui 
com a incumbência de se reu-
nir com as distribuidoras, com 
a Aneel e com os parlamen-
tares para discutir uma saída 
equilibrada para que possa, 
a partir desse momento, ter 

A silvicultura (cultivo de flo-
restas) poderia ser excluída da 
lista de práticas poluidoras e 
prejudiciais ao meio ambiente 
– e, consequentemente, ficar 
isenta da Taxa de Controle 
e Fiscalização Ambiental. 
É o que prevê o projeto de 
lei que, após aprovado pelo 
Senado, segue para análise 
na Câmara dos Deputados. 
O texto modifica a Política 
Nacional do Meio Ambiente.

A Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental é 
cobrada de todas as atividades 
consideradas potencialmente 
poluidoras e que utilizam 

Senado aprovou o projeto que isenta 
silvicultura da taxa por ação poluidora

LIRA espera que a solução venha da sensibilidade da Aneel e das distribuidoras, que fazem 
das concessões, tema de grande discussão

DIVULGAÇÃO

recursos naturais – e os recur-
sos obtidos com essa taxa 
custeiam as ações de fiscaliza-
ção do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). 
No entanto, para Alvaro Dias, 
a silvicultura não se enquadra 
entre tais atividades.

Ainda desonera, desburo-
cratiza e facilita o avanço dessa 
atividade essencialmente eco-
nômica, também preserva o 
meio ambiente. O refloresta-
mento, o cultivo de florestas, 
é incluído na lei das atividades 
poluentes e ainda é uma ativi-
dade que produz benefícios 

ambientais inegáveis.
Um dos benefícios da sil-

vicultura é a recuperação 
de áreas degradadas, que 
permite a recomposição da 
cobertura vegetal, a conten-
ção da erosão e o aproveita-
mento econômico futuro de 
madeira e outros produtos 
florestais.

MUDANÇAS
Emendas retiraram do texto 

dispositivos que isentavam da 
taxa as atividades de explo-
ração de recursos aquáticos 
vivos e criação e a exploração 
econômica de fauna exótica.

um encaminhamento de solu-
ção para diminuição desse 
repasse que, apesar de con-
tratual, pode ser minimizado 
no momento ainda de grande 
dificuldade com a retirada da 
bandeira e com incremento 
desse aumento por das distri-
buidoras”, ressaltou Lira.

O presidente da Câmara 
acrescentou que espera que 

a solução “venha da sensi-
bilidade da Aneel e das dis-
tribuidoras, que fazem das 
concessões, neste momento 
do Brasil, um tema de muita 
discussão”.

A expectativa é de que até 
o final do dia de hoje o minis-
tro de Minas e Energia traga ao 
Legislativo novidades sobre as 
discussões.

IPVA 2022
O pagamento da quinta 
e última parcela do IPVA 
2022 encerra hoje aos 
proprietários de veículos 
com placas de finais 3 e 4. 
Os contribuintes podem 
emitir as guias no portal 
da Secretaria Estadual da 
Fazenda (Sefa). É possível 
quitar via PIX ou mesmo 
por meio de aplicativos. 
A alíquota do tributo é de 
3,5% ou 1% do valor do 
veículo, dependendo do tipo. 
O contribuinte que deixar 
de recolher o imposto fica 
sujeito a multa de 0,33% por 
dia de atraso e juros de mora 
com base na taxa Selic.

Comida Boa
Cerca de 90 mil famílias 
paranaenses utilizam todo 
mês o Cartão Comida Boa 
nas 399 cidades paranaenses. 
Voltado à população em 
situação de vulnerabilidade, 
o programa garante R$ 80 
para compra de alimentos 
e artigos de necessidade 
imediata. Levantamento 
da Secretaria Estadual 
da Justiça, Família e 
Trabalho, responsável por 
operacionalizar o programa, 
aponta que 151.484 famílias 
já foram beneficiadas pelo 
programa entre dezembro de 
2021 e abril de 2022.

Planeta Azul
A Sanepar lançou uma nova 
campanha para orientar a 
população sobre saneamento 
e informar sobre os programas 
sociais como o Água Solidária, 
Caixa d’Água Boa e a isenção 
de cobrança da primeira 
ligação de esgoto nas cidades 
com índice de atendimento 
com rede coletora abaixo 
de 90%. A campanha é 
protagonizada pela Turminha 
do Planeta Azul.

Em Curitiba
O presidente Jair Bolsonaro 

Lei Orgânica
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa 

aprovou o projeto que institui 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. Dessa forma, a Polícia Científica 

passa a ser o órgão responsável por essas atribuições.

(PL) confirmou presença 
na 27ª edição da Marcha 
para Jesus neste sábado 
(21) em Curitiba. A marcha 
espera reunir cerca de 300 
mil pessoas. Com o tema “A 
Alegria do Senhor é a Nossa 
Força”, a caminhada começa 
no Centro, na Praça Santos 
Andrade, a partir das 9h, e 
terminará no Centro Cívico, 
na Praça Nossa Senhora de 
Salette. Na praça, um palco 
terá shows de música gospel, 
orações e projetos sociais. 
A marcha é organizada 
pelo Conselho de Ministros 
Evangélicos do Paraná. A vida 
do presidente foi articulada 
pelo deputado federal, 
Ricardo Barros (PP).

Sessões adiadas
Com os ataques suspeitos 
detectados na sua base 
tecnológica, o Tribunal 
de Contas do Estado as 
sessões de julgamento de 
seus órgãos deliberativos 
que estavam agendadas 
para esta semana. A 
portaria do presidente 
Fábio Camargo suspendeu 
ainda os prazos processuais 
e o peticionamento junto 
ao TCE até sexta-feira, 20. 
A validade das certidões 
liberatórias foi prorrogada 
por 30 dias.

Reconduzidos
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) reconduziu cinco 
diretores da Itaipu Binacional 
com mandato até 16 de maio 
de 2027: Anatalício Risden, 
diretor-geral; Mariana 
Favoreto Thiele, diretora 
jurídica; David Rodrigues 
Krug, diretor técnico; Luiz 
Felipe Kraemer Carbonell, 
diretor de coordenação; 
e Paulo Roberto da Silva 
Xavier, diretor administrativo. 
Também foi nomeado André 
Pepitone da Nóbrega para o 
cargo de diretor financeiro 
da binacional.
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Em três anos, Estado
já atraiu R$ 120 bi em
investimentos privados

O Paraná atraiu R$ 120 
bilhões em investimentos pri-
vados no setor industrial em 
pouco mais de três anos. O 
montante é três vezes supe-
rior ao estipulado inicial-
mente para o período, de R$ 
40 bilhões.

O anúncio com os indicado-
res econômicos do Estado foi 
feito pelo governador Ratinho 
Junior a um grupo de empre-
sários, em cerimônia no Museu 
Oscar Niemeyer, em Curitiba.

O levantamento foi feito 
pela Invest Paraná, agência 
responsável pela prospecção 
de novos negócios e atração 
de empresas, com base no 
volume de licenciamentos 
concedidos no Paraná pelo 
Instituto Água e Terra (IAT) e 
corresponde a um recorte de 
39 meses, entre janeiro de 
2019 e março de 2022.

Entre as 32 indústrias que 
se instalaram no Estado no 
período estão a maior malta-
ria (Ponta Grossa) e a maior 
fábrica de queijos do País (São 
Jorge D’Oeste), a maior fábrica 
de salsichas e empanados do 
mundo (Rolândia), o maior 
frigorífico da América Latina 
(Assis Chateaubriand) e amplia-
ções nas plantas de empresas 
multinacionais, como Klabin, 
Volkswagen, Renault, Gazin, 
Boticário, além da expansão de 
cooperativas agrícolas.

“É um momento de agrade-
cer a quem acreditou e acredita 

ALGUNS exemplos de parcerias bem-sucedidas desde 2019 foram apresentados pelo go-
vernador na reunião com empresários

ARI DIAS/AEN

Mais de R$ 15 milhões repassados para 
escolas estaduais com o Fundo Rotativo

O Governo do Paraná, por 
meio do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional 
(Fundepar), repassou, em maio, 
R$ 15,4 milhões do Fundo 
Rotativo para as 2,1 mil escolas 
estaduais. É a soma da segunda 
parcela da cota normal de ser-
viço, que gira em torno de R$ 7,9 
milhões, e da quarta parcela da 
cota normal de consumo, de 
cerca de R$ 7,5 milhões.

Os recursos servem para 
realização de atividades edu-
cacionais e para atender às 
demandas diárias das institui-
ções, de maneira ágil e segura, 

no Paraná. Quem gera emprego 
e renda e faz esse Estado tão fan-
tástico. Estipulamos uma meta 
bem audaciosa, quase utópica, 
chegar a R$ 40 bilhões de inves-
timentos e hoje podemos anun-
ciar R$ 120 bilhões. Isso é fruto 
de muito trabalho, da desburo-
cratização da máquina pública 
e de uma política voltada para 
trabalhar ao lado do setor pro-
dutivo”, destacou o governador.

EMPREGOS
Atração de investimento 

tem impacto direto na geração 
de emprego e renda em todas 
as regiões do Estado. Com 
esses recursos, foram abertos 
mais de 60 mil empregos, entre 
postos diretos e indiretos.

Esse ciclo ajudou o Paraná 
a ter atualmente a menor taxa 
de desemprego em sete anos. 

O Estado também bateu, no 
ano passado, o recorde de 
novas vagas formais no mer-
cado de trabalho, com 172 
mil de saldo, de acordo com o 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho e da 
Previdência.

O desempenho aproxima 
o Estado do chamado pleno 
emprego (quando a População 
Economicamente Ativa – PEA – 
está quase toda ocupada).

O IBGE apontou que no pri-
meiro trimestre o índice ficou 
em 6,8% no Paraná, quatro 
pontos porcentuais abaixo da 
média nacional (11,1%) e muito 
próximo do que os economistas 
consideram dentro da margem 
da totalidade da população efe-
tivamente ocupada, que gira em 
torno de 4% a 6%.

o que contribui para a quali-
dade do ensino.

S e g u n d o  a  g e r e n t e 
d o  D e p a r t a m e n t o  d e 
Planejamento e Finanças do 
Fundepar, Amanda Sampaio, 
o Fundo Rotativo é uma ferra-
menta essencial no dia a dia 
escolar. “Os recursos permitem 
que o gestor efetue despesas, 
como a aquisição de itens de 
consumo ou a contratação de 
empresa para efetuar peque-
nos reparos, de forma rápida, 
desde que atenda à legalidade 
que o gasto com o recurso 
público exige”, afirma.

A cota de consumo serve 
para a compra de materiais de 
limpeza, expediente, didático, 
esportivo, gás e lâmpadas, por 
exemplo; a cota de serviço, por 
sua vez, serve para pequenos 
consertos, tais como reparos 
elétricos, consertos de equi-
pamentos patrimoniados, lim-
peza e manutenção do imóvel.

A prestação de contas é 
feita por meio do Sistema 
de Gestão de Recursos 
Financeiros (GRF). A aplicação 
dos recursos deve ter a aprova-
ção e o acompanhamento da 
comunidade escolar.

Lava Jato
Em 2013, foram R$ 2,5 bilhões; 
2014, R$ 4 bilhões; 2015, 2016 e 
2017: não houve pagamento de 
dividendos em virtude da Lava Jato; 
2018, R$ 1,2 bilhão; 2019, R$ 2,9 
bilhões e 2020, R$ 2,5 bilhões. 

Privatização 
Apesar de receber a maior 
fatia dos lucros da Petrobras, 
o Governo Bolsonaro quer 
privatizá-la. O novo ministro 
de Minas e Energia, Adolfo 
Sachsida, já apresentou estudos 
para a venda da empresa. 

Bravata  
Não passou de bravata, por 
ora, a ameaça do presidente 
Bolsonaro sobre a contratação 
de uma empresa para auditar as 
urnas. Procurado pela Coluna, o 
partido do mandatário, PL, diz 
não ter “nenhuma informação 
oficial sobre o assunto”. 

Distorção 
Diferentes segmentos 
econômicos trabalham há 
anos para resolver a distorção 
tributária provocada pela Taxa 
de Controle e Fiscalização 
Ambiental (TCFA), cobrada para 
controlar e fiscalizar as atividades 
potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos naturais. 
Hoje, um posto de gasolina paga 
o mesmo que uma distribuidora 
ou refinaria. O impasse é 
bastante antigo e se arrasta desde 
o governo Dilma Rousseff.

Base de cálculo 
O diretor-executivo da 
Associação das Cerealistas 
do Brasil (Acebra), Roberto 
Queiroga, explica que a base de 
cálculo é feita sobre todas as 
operações de comercialização 
das empresas, desde grãos 
até defensivos agrícolas. “No 
nosso entendimento, a TCFA 
deveria ser cobrada somente 
sobre o faturamento daquilo 
que realmente impacta o meio 
ambiente. Não estamos pedindo 
a suspensão da cobrança, só 
queremos justiça tributária”. 

Dividendo$  
O pagamento de dividendos da Petrobras para o chamado grupo de 
controle (União Federal, BNDES, BNDESPar, Fundo de Participação 

Social e Caixa Econômica Federal) saltou de R$ 3 bilhões em 
2012 para mais de R$ 27,1 bilhões em 2021. Neste ano, os cofres 

do Governo e órgãos vinculados já abocanharam, no primeiro 
trimestre, mais de R$ 13,7 bilhões (um recorde histórico) em 

dividendos da maior empresa brasileira. Os dados constam em 
levantamento solicitado pela Coluna à petrolífera. 

Veto & voto  
A derrota do Governo na 
votação no Senado da Medida 
Provisória que manteve a 
gratuidade de bagagens poderá 
ter impacto nas eleições deste 
ano. Se a Câmara confirmar 
novamente a medida, o 
presidente Bolsonaro – 
aconselhado pela equipe 
econômica – pretende vetá-la. 
O que não agradará a classe 
média que já não aguenta os 
preços das passagens nas alturas. 

Calcanhar de Aquiles 
O PT deve começar a se 
acostumar com a vinculação 
de Lula com a Lava Jato. 
Tecnicamente, Lula foi absolvido 
em apenas três dos onze 
processos mais conhecidos. 
Em oito, as acusações 
prescreveram, foram suspensas, 
arquivadas ou encerradas por 
erros processuais. Ou seja, Lula 
se livrou dos processos, mas 
teve apenas três absolvições.

PEC 
O senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) recolhe 
assinaturas para viabilizar 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que inclua 
entre as atribuições do 
Conselho Nacional de Justiça 
o exame de reclamações 
contra ministros do STF. Pela 
proposta, qualquer cidadão 
poderá ingressar no CNJ com 
queixa contra magistrados. São 
necessárias 27 assinaturas para 
a proposta começar a tramitar.

Noticiário   
Para o vice-presidente da 
Câmara, deputado Marcelo 
Ramos (PSD-AM), o processo 
por suposto abuso de 
autoridade movido pelo 
presidente Bolsonaro contra o 
ministro do STF, Alexandre de 
Moraes, nada mais é do que 
tentativa de desviar o noticiário: 
“Presidente tem que falar 
é sobre desemprego, fome, 
inflação, preço do combustível, 
do gás e da comida.”
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Acusado de desfigurar rosto de 
garota em Tapejara é condenado

Evaristo Aparecido Jordão, 
36 anos, foi condenado há 16 
anos e 2 meses pelo crime de 
agressão, contra Aline Ribeiro de 
Lima, 22 anos. As agressões que 
deixaram a jovem com o rosto 
desfigurado aconteceram em 
setembro de 2021 na cidade de 
Tapejara. O crime ganhou reper-
cussão em todo Paraná.

Jordão está preso desde 
novembro de 2021. Aline 

Dilmar Luiz de Souza, de 30 
anos, recebeu alta médica nos 
últimos dias e prestou depoi-
mento na Delegacia de Polícia 
Civil de Umuarama. Ele foi 
vítima de um atentado a tiros, 
em 18 de abril, na Avenida Rio 
Grande do Sul.

A polícia não revelou deta-
lhes sobre o depoimento do 
homem. As informações cole-
tadas pelo setor de investiga-
ções podem ajudar os policiais 
a chegar até os autores da ten-
tativa de homicídio. O caso 
continua sob investigação.

A tentativa de homicídio 
aconteceu na tarde de segun-
da-feira, 18 de abril deste ano, 
quando Dilmar saía de sua 
residência, acompanhado da 
mulher, que também tem 30 
anos e de dois filhos peque-
nos. Um deles recém-nascido 
e outro de cerca de 10 anos de 

Polícia Civil ressalta a importância do combate ao abuso sexual infantil
A Polícia Civil do Paraná 

(PCPR) realizou um ato simbó-
lico alusivo ao Dia Nacional de 
Combate Abuso e Exploração 
Sexual Infantil, com soltura de 
balões alaranjados para cha-
mar a atenção da população 
sobre o tema. O dia é lembrado 
nesta quarta-feira, 18 de Maio, e 
o evento foi na sede do Núcleo 
de Proteção à Criança e ao 

postou em suas redes sociais 
as informações sobre a conde-
nação e disse: “Saiu a sentença 
16 anos e 2 meses, justiça foi 
feita”.

A mulher que foi vítima de 
lesão corporal sofreu ferimen-
tos nos órgãos genitais, após 
ter sido vítima do ex-namo-
rado. O tempo está passando e 
Aline não esconde a felicidade 
em resgatar a autoestima, o 

sorriso no rosto e a vontade 
em incentivar outras mulheres 
a denunciarem qualquer tipo 
de violência, seja ela física, ver-
bal, moral, financeira e entre 
tantas outras.

Na tarde de ontem (quarta-
-feira, 18), a jovem disse que, 
está aliviada com decisão da 
justiça. “Eu esperava mais, 
mas sei que a justiça foi feita. 
Com essa sentença eu me sinto 

com mais segurança mesmo 
sabendo que ele pode sair um 
dia. Espero que ele tenha cons-
ciência do tamanho do mal e 
estrago que ele fez em minha 
vida”, finalizou.

RELEMBRE
No dia 17 de setembro do 

ano passado, Jordão ficou 
tomado de ciúmes ao ver a 
namorada na companhia de 

Uma mulher de 28 
anos foi presa por 
policiais militares 
que integram o 
Batalhão de Fronteira 
(BPFron) em Alto 
Paraíso. Foi realizada 
a abordagem a um 
ônibus de transporte 
interestadual e na ba-
gagem da passageira 
foram encontrados 
diversos tabletes de 
maconha. O entor-
pecente, depois de 
pesado, contabilizou 
26,7 quilos de ma-
conha. A passageira 
foi detida e enca-
minhada juntamente 
com a droga para a 
Delegacia de Polícia 
Civil em Umuarama. 
A apreensão e prisão 
ocorreram dentro das 
ações desencadeadas 
durante a Operação 
Hórus em cidades e 
áreas de fronteira.

amigos. Ela se dirigiu para 
casa quando ocorreram as 
agressões. O acusado arrom-
bou a porta e começou uma 
série socos e chutes na face da 
vítima, causando vários trau-
mas e fraturas.

Nas redes sociais, Aline 
compartilhou imagens das 
agressões e como ficou 
seu rosto após as lesões. 
(Colaboração – Obemdito)

Vítima de atentado sai do hospital 
e presta declarações à Polícia Civil

idade. As crianças não ficaram 
feridas, mas a mulher, recebeu 
um tiro em um dos joelhos.

O carro ocupado pela famí-
lia foi atingido por cerca de 
nove disparos de arma de fogo, 
no Jardim América.

A Polícia Militar chegou 
rapidamente ao local e encon-
trou o veículo estacionado 
sobre o canteiro central da 
avenida. O casal estava sendo 

atendido e posteriormente foi 
levado ao Hospital Uopeccan.

Diversas cápsulas de muni-
ções ficaram espalhadas. Com a 
área isolada, policiais civis tam-
bém chegaram ao local e deram 
início às investigações, identifi-
cando as vítimas como Dilmar e 
Jessica Teixeira Corrêa. Na oca-
sião, os filhos do casal foram 
retirados do carro por avós. 
(Colaboração - OBemdito)

Adolescente Vítimas de Crimes 
(Nucria), da PCPR, em Curitiba.

Anualmente, a PCPR rea-
liza campanhas e ações para 
relembrar este dia. A ação foi, 
também, uma iniciativa da 
campanha do Maio Laranja, 
que estimula ações para ressal-
tar a importância do tema para 
a sociedade. “É necessário que 
a população auxilie e denuncie, 

ajudando no combate e cons-
cientização sobre o crime”, 
afirma o delegado adjunto da 
Divisão de Polícia Especializada 
da PCPR, Roberto Fernandes.

Segundo a delegada Ellen 
Victer, durante a campa-
nha os policiais auxiliam na 
mobilização, sensibilização, 
informação e convocação da 
sociedade para participar da 

luta em defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes, além 
de combater o abuso e a vio-
lência sexual infantil. 

O Nucria é uma unidade 
especializada que investiga 
crimes de violência psicoló-
gica, física e sexual e busca 
garantir a segurança, tranqui-
lidade e equilíbrio emocional 
do público infanto-juvenil e de 

seus familiares. Ela apura crimes 
de lesão corporal grave, gravís-
sima ou qualificadas pela violên-
cia doméstica, como estupros, 
situações de pedofilia, tortura e 
outros crimes.

Atualmente a PCPR conta 
com sete unidades,  em 
Curitiba, Cascavel, Foz do 
Iguaçu, Londrina, Maringá, 
Paranaguá e Ponta Grossa.

VEÍCULO ocupado pela família foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo. Alguns 
atingiram o motorista e a esposa
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Umuarama Futsal joga bem mas
perde clássico contra o Cascavel

O  G i n á s i o  P ro f e s s o r 
Amário Vieira da Costa foi 
palco da décima primeira 
rodada da primeira fase do 
Campeonato Paranaense de 
Futsal – Chave Ouro 2022 – 
entre Umuarama e Cascavel 
na noite da última terça-feira 
(17). Em um jogo muito dis-
putado, o Umuarama Futsal 
fez um bom primeiro tempo, 
mas foi superado por 4 a 1. 

Na primeira etapa da par-
tida, mesmo levando o pri-
meiro gol, o Umuarama jogou 

bem ao se posicionar ade-
quadamente em quadra com 
força na marcação para segu-
rar o líder da competição, que 
detém um time leve e rápido 
nos toques de bola e movi-
mentação em quadra.

Mas os erros de marca-
ção, passes e a insatisfa-
ção com a arbitragem no 
último tempo puniram o 
time da Capital da Amizade, 
que acabou cedendo a vitó-
ria ao Cascavel, principal-
mente após a entrada do 

goleiro linha umuaramense. 
O gol do Umuarama foi mar-
cado por Jordan Neves, e os 
do Cascavel por Fernando 
Mague, Guilherme Luz, Ernani 
Oliveira e Kevin Farias.

Ontem (quarta-feira, 18) o 
Umuarama saiu em direção à 
Blumenau/SC, onde enfren-
tará o time da casa pela Liga 
Nacional de Futsal (LNF) na 
próxima sexta-feira (20), às 
19h30, no Ginásio do Sesi 
com transmissão ao vivo pela 
LNFTV.

O time de Umuarama segue agora para Santa Catarina, onde enfrenta o Blumenau na pró-
xima sexta

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU

F1 não substituirá GP da Rússia
na temporada que terá 22 corridas

A temporada 2022 da 
Fórmula 1 será reduzida para 
22 corridas depois que a cate-
goria disse ontem (quarta-
-feira, 18) que não substituirá 
o GP da Rússia, inicialmente 
marcado para 25 de setem-
bro, mas posteriormente can-
celado, apesar do interesse de 
outros países.

A Fórmula 1 havia progra-
mado um recorde de 23 pro-
vas este ano, mas a corrida em 
Sochi foi cancelada em feve-
reiro e o contrato foi rescindido 
no início de março após a inva-
são da Ucrânia pela Rússia.

A categoria havia dito que 
preencheria a vaga, tendo 
várias opções, incluindo 
Catar e Turquia, além de uma 
segunda corrida em Cingapura, 
mas agora haverá uma pausa 
extra antes da dobradinha 
Cingapura e Japão.

Outra corrida na Europa 
foi considerada um grande 
desafio logístico, enquanto as 

Bia Ferreira atropela italiana e 
vai à final do Mundial feminino

Atual campeã mundial de 
boxe feminino na categoria 
até 60 quilos, Beatriz Ferreira 
vai decidir o título outra vez. 
Ontem (18), a baiana se clas-
sificou à final da competição, 
em Istambul (Turquia), ao ven-
cer a italiana Alessia Mesiano 
por decisão unânime dos cinco 
árbitros, depois de três rounds.

A brasileira enfrenta na 
sexta-feira (21) a norte-ame-
ricana Rashida Ellis, valendo 
o bicampeonato mundial. As 
finais começam a partir das 
12h (horário de Brasília), com 
transmissão ao vivo no Canal 
Olímpico do Brasil.

Bia foi superior a Mesiano 
desde o início do combate. 
No segundo round, a baiana 
encaixou um cruzado de 
esquerda que fez a arbitragem 
paralisar a luta e abrir conta-
gem, mas a italiana, campeã 
mundial em 2016, seguiu de 
pé. A rival tentou ser mais 
agressiva nos três minutos 
finais, mas cedeu espaços 

para a brasileira contra-atacar 
e manter o domínio.

O confronto entre Bia e 
Ellis reedita a semifinal do 
último Mundial, disputado 
em 2019, na cidade russa de 
Ecaterimburgo. Na ocasião, 
a brasileira venceu com deci-
são favorável de quatro dos 
cinco jurados. Elas também 
duelaram, em abril deste 
ano, na final do Campeonato 
Continental das Américas, em 
Guayaquil (Equador), nova-
mente com triunfo da baiana.

MEDALHA
Na semifinal da catego-

ria até 52 quilos do Mundial, 
a pernambucana Caroline de 
Almeida não resistiu à indiana 
e Nikhat Zaaren e perdeu por 
decisão unânime dos árbi-
tros. Como não há disputa de 
terceiro lugar no boxe, a brasi-
leira, conhecida pelo apelido 
“Naka”, assegurou o bronze, 
primeira medalha do país na 
edição de Istambul.

temperaturas no Catar – que 
retorna ao calendário no pró-
ximo ano como parte de um 
acordo de 10 anos – levanta-
ram preocupações.

A Fórmula 1 também teve 
que equilibrar o valor comer-
cial da realização de uma 23ª 
corrida sobre os custos adi-
cionais a todos os envolvidos, 
com as equipes já lutando 

contra as pressões inflacioná-
rias e hotéis e voos mais caros.

A decisão de não adicionar 
um substituto foi anunciada no 
site oficial da categoria.

A Fórmula 1 deve se expan-
dir novamente na próxima 
temporada, com uma corrida 
noturna de Las Vegas marcada 
para estrear como uma terceira 
etapa nos Estados Unidos.

A categoria havia dito que preencheria a vaga, tendo várias opções, incluindo Catar e Tur-
quia, além de uma segunda corrida em Cingapura

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

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

DANÇA FLAMENCA EM HOMENAGEM ÀS MÃES 

Organizado pela Companheira Luciane 
Cavalcante o Lions Clube de Umuarama 
recebeu, para homenagear as mães, o 
grupo de dança Arte e Dança Flamenca 
do IFPR - Campus Umuarama. 
 
Emanuele Delattre e Stella Alonso Ro-
cha, com muita beleza, talento e com-
petência mostraram a beleza e encanto 
do ritmo espanhol, deixando todos 
emocionados e agradecidos. Aplausos! 
 

Adapar alerta sobre a importância da
vacinação contra brucelose no Paraná

A Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná) alerta 
sobre a necessidade de vacinar 
o rebanho bovino e bubalino 
contra a brucelose, imunização 
que pode ser feita em qualquer 
período do ano. A doença é 
causada pela bactéria B. abor-
tus e pode ser transmitida para 
seres humanos.

O abortamento é o princi-
pal sinal, e ocorre geralmente 
no último terço da gestação. 
Outros indicativos da doença 
são o nascimento de bezerros 
fracos, retenção de placenta, 
corrimento vaginal, inflama-
ção das articulações e infla-
mação dos testículos.

A brucelose bovina é endê-
mica no Paraná e as perdas 
econômicas são expressivas. 
Ocorre queda da produtivi-
dade, ou seja, menor produção 
de leite, além de baixos índi-
ces reprodutivos, aumento no 
intervalo entre partos, morte 
de bezerros precocemente e 
perda de animais.

“Assim como a campanha 
de atualização de rebanhos é 
necessária para melhor conhe-
cimento, rastreabilidade e 
análises de risco no Paraná, 
a comprovação da vacinação 
contra brucelose é necessária 
e obrigatória para a manuten-
ção da sanidade do rebanho 

Ação contra a dengue recolheu
5 toneladas no Parque Industrial

Cerca de cinco toneladas 
de resíduos diversos, entre 
os quais materiais que pode-
riam se tornar criadouros do 
mosquito, foram recolhidos 
das vias públicas do Parque 
Industrial, na terça-feira, 18. 
A ação é parte da estratégia 
da Secretaria de Saúde para 
combater o avanço da den-
gue naquela região, que regis-
trou o maior índice de infes-
tação predial de acordo com 
o último Levantamento de 
Índice Rápido para o Aedes 
aegypti (Liraa), realizado pelo 
Serviço de Vigilância em Saúde 
Ambiental.

Além do Industrial, a região 
contempla os moradores dos 
jardins Alto da Glória, Pimentel 
e Arco-Íris. Embora poucos 
casos da doença tenham sido 
registrados no local, o alto 
índice de infestação por larvas 

do mosquito levantou a ban-
deira de alerta. A infestação 
predial atingiu 5,9% dos imó-
veis daquela região, o maior 
índice da cidade (a média geral 
foi de 2,3%).

Na semana passada os 
agentes visitaram os imóveis 
do bairro para orientar os 
moradores. No trabalho de 
campo foi solicitado à popu-
lação o reforço nos cuidados 
para eliminar focos do mos-
quito, que costumam se formar 
em recipientes que acumulam 
água parada. “A conscientiza-
ção é importante porque a lim-
peza e organização do quintal 
é responsabilidade de cada 
morador. Os agentes vistoriam 
e fiscalizam periodicamente, 
mas o cuidado precisa ser diá-
rio”, alerta a coordenadora da 
Vigilância Ambiental, Renata 
Luzia Ferreira.

Uma equipe da Secretaria 
de Serviços Públicos percorreu 
o Industrial e bairros próximos 
com caminhão para retirar os 
resíduos descartados nas cal-
çadas pela população. Pela 
manhã foram recolhidos 1.470 
quilos e à tarde mais 3.500 
quilos de materiais diversos, 
incluindo móveis velhos e ele-
trodomésticos inservíveis.

O trabalho dos agentes 
deve continuar nos outros 
bairros que também regis-
traram alto índice de infesta-
ção, como as regiões das UBS 
Sonho Meu (4,8%), Lisboa 
(4,7%), Panorama (4,2%) e 
Guarani/Anchieta (3,4%). Por 
localidade, os maiores índices 
surgiram na Igreja São Paulo 
(19,2%), Colégio Souza Naves 
(12%), Alto São Francisco 
(10,7%), Alto da Glória (9,1%) e 
Jardim Império do Sol (8,1%).

bovino e bubalino e para a 
diminuição da prevalência da 
doença”, disse a coordenadora 
do programa, médica veteriná-
ria Elenice Amorim. 

CONTROLE
Uma das principais medi-

das de controle da brucelose 
bovina é a vacinação. Fêmeas 
entre três e oito meses de 
idade devem ser vacinadas 
obrigatoriamente e deve ser 
comprovada a aplicação, uma 
vez por semestre. No Brasil, 
é permitida a utilização das 
vacinas B-19 ou RB-51 (Vacina 
Não Indutora de Anticorpos 
Aglutinantes). A B-19 é atual-
mente a mais utilizada devido 
ao menor custo.

A vacinação deve ser feita 
corretamente sob a responsa-
bilidade de um médico veteri-
nário cadastrado na Adapar, e 
o uso de equipamento de pro-
teção individual (EPI) é funda-
mental para o vacinador, para 
evitar acidentes. Segundo a 
Adapar, propriedades não 

regulares com a vacinação 
contra brucelose ficam impe-
didas de movimentar animais 
(emissão de GTA) para qual-
quer finalidade.

Transmissão
A brucelose bovina é transmitida principalmente pela ingestão 

de pastagem contaminada pela urina de bovinos doentes, restos 
fetais e de placenta. A doença pode ser introduzida em um reba-

nho sadio, pela aquisição de bovinos infectados. Por esse motivo, é 
importante a realização de quarentena e de novos exames para que 

os animais possam ser incorporados ao rebanho.

A vacinação deve ser feita corretamente sob 
a responsabilidade de um médico veteriná-
rio cadastrado na Adapar, e o uso de EPIs

S
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Palavras cruzadas

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

Como seu grande aliado, o componente fogo irá 
auxiliar a sua capacidade de ir além do óbvio 
neste dia. Mostrará algumas ações muito dife-
rentes daquelas que precisa para conseguir traçar 
novos objetivos. Necessitará ter um pouco de 
cautela. 

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

Sofrerá algumas perdas um tanto quanto inte-
ressantes para que consiga barganhar novas 
situações econômicas. Receberá uma grande 
interferência para que lhe torne mais exagerado 
neste momento. A lua irá atrapalhar um pouco. 
Cuide com problema respiratório, evite o con-
sumo de cigarros.

Durante este momento, você terá alguns proble-
mas por causa da sua falta de interação com o 
seu aspecto mais criativo. Tente fazer o melhor 
para que as coisas fiquem diferentes, fazendo o 
que necessita. Muitas coisas irão depender do 
seu humor, portanto, deve manter sua energia o 
mais ativa possível.

As suas impressões sobre o que vem acon-
tecendo dentro da sua relação serão um tanto 
quanto equivocadas, precisará ter paciência 
agora. Nas economias, não pode ir além daquilo 
que você acredita ser fundamental. O planeta 
Mercúrio irá influenciar muito a sua vida. A sua 
simpatia irá atrair novas pessoas.

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 19 de maio são de Touro com a personalidade de Gêmeos. Apaixonados, 
costumam se envolver em romances conturbados, paixões irracionais e amores proibidos. 
Seu número principal é o 21, formado de 2 e de 1. Eles se completam pela sua natureza 
feminina e masculina. A soma dá o 3, de Júpiter, que os fazem bons professores, advo-
gados, filósofos, músicos, escritores, jornalistas e comunicadores. Provoca duplicidade 
amorosa e conjugal, em muitos.

Horóscopo nascido em 19 de maio

Hoje você demonstrará uma movimentação bem 
mais forte e equilibrada por causa de alguns 
movimentos seus. Você sentirá que as coisas 
estão um pouco mais calmas neste período dife-
renciado. Tudo que é mais positivo e ativo para 
você virá de Urano.

Tendo bastante emoção, você poderá chegar 
a níveis de alto diferencial neste dia mais 
tranquilo. Saturno irá lhe gerar novas e exce-
lentes oportunidades para conseguir ir além. 
Alguns níveis mais melancólicos irão lhe aju-
dar bastante. Não ignore as dificuldades de 
sua saúde.

Está um pouco mais tenso do que o nor-
mal neste momento se for alguém apegado 
demais, mas boas chances virão para você 
neste dia, basta confiar no seu potencial. A 
constelação de órion estará fortalecendo as 
suas bases para que possa alcançar um novo 
nível de comprometimento.

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

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

Para que você seja uma pessoa mais confiante, 
precisará alimentar uma alegria maior dentro do 
seu coração, só assim para sair de situações 
mais complicadas. Júpiter mexerá de uma forma 
mais bruta com a sua vida. No amor, alguém do 
seu meio de amigos, irá apresentar um grande 
e diferente interesse por você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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que pode
entupir
artérias

(?) Arantes
do Nasci-
mento:

Pelé (fut.)

Scooby-
(?), par-
ceiro de 
Salsicha

Ana (?), 
pioneira da
Enferma-
gem (BR)

Acompa-
nhante na

dança

Fenômeno
de reper-
cussão
sonora

Peças
móveis do
ventilador

Prepara
carne na 
churras-
queira 

Sede do
governo

argentino

1, em 
algarismos
romanos

Meio
poluído

nas
cidades

Conjunção
adver-
sativa

(Gram.)

Limpar
banhando 

Metal de
alianças

Cama,
em inglês

Perdão; 
clemência

Jogo de
baralho
Pelo de
escovas

Armação
de óculos
Acreditar;

ter fé

Sobras
de papel

Amazonas
(sigla)

Soldado 
novo (bras.)

Pouco
profunda

Folhagens
de plantas
Apelido de
"Carolina"

Caldo de
(?): garapa
Religião
(abrev.)

Ficar mais
doente 

Oposto de
"devedor"

Amarrada
Deixar 

de pagar
imposto 

Iguaria de 
aniversário
Congênito;
inerente

Operação
bancária

Casa
noturna

Gire 
(o peão)
Desen-
rugado

Conjunto de números
naturais (símbolo)

Capital do Estado
do Amapá

3/bed — ted. 4/reco. 5/cerda. 7/sonegar.
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F V
E S T A L A G E M
T E R A G U I A

C I S S A C F
A T H A U E
E U A B E L

T O R N E A D O S
L A D O E M O

S E D A U S I N A
C O A D O R L M

S O T P I B
T A E I S T U

L A M A Ç A L
L O C A D O R A

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
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Bem con-
tornados

(fig.)
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potência
mundial

Lateral
do corpo
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(?): elogiar
Fábrica 

de açúcar
Muito boa;
excelente

"Saco"
para filtrar
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ao "R"
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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.

Com a queda brusca das tempe-
raturas registradas nos últimos dias, 
em pleno outono – a mais de um mês 
do início do inverno –, a Secretaria de 
Assistência Social decidiu antecipar a 
mobilização para definir estratégias 
de atendimento à população em situa-
ção de rua. A cidade já conta com uma 
ampla rede de acolhimento, integrada 
por abrigos que oferecem mais de 60 
leitos, alimentação completa, orienta-
ção e encaminhamento para serviços 
sociais. Porém a demanda costuma 
aumentar nos dias frios.

A  d i s c u s s ã o  e n v o l v e u  a s 

Atendimento a moradores de rua é antecipado com o frio
coordenações do Centro Pop, da 
Divisão da Proteção Social Especial e 
da Associação de Apoio à Promoção 
Profissional (Apromo), que se reuniram 
na sede da secretaria com a secretária 
Adnetra Vieira dos Prazeres Santana e 
o diretor Fábio Barzon.

Os que aceitam acolhimento na 
cidade podem ocupar os 64 leitos 
ofertados pelo município, em parceria 
com a Apromo, nas duas unidades da 
instituição. Lá eles contam com quarto 
coletivo, beliches, cobertores, banhei-
ros e quatro refeições diárias, além de 
cursos, orientações e atendimentos em 

saúde. Porém a ocupação atingiu pra-
ticamente 100% nas últimas semanas.

A preocupação é não deixar essa 
população exposta às baixas tempe-
raturas, embora o acolhimento em 
abrigos tenha de ser voluntário – por 
opção das pessoas.

O município dispõe da Casa da Sopa 
Dr. Leopoldino – que serve almoços – e 
da equipe do Centro Pop, com alimen-
tação. Nos próximos dias o serviço 
ampliará as abordagens nos pontos 
de maior concentração para monito-
rar pessoas em situação de rua, ofere-
cendo acolhimento, cobertores e um 

chá quente nas noites mais frias.
“Temos alguns cobertores para os 

que não aceitarem o acolhimento, 
mas precisamos de doações da popu-
lação para reforçar o estoque, prin-
cipalmente de roupas masculinas 
para adultos”, completou a chefe da 
Divisão de Proteção Social Especial, 
Sandra de Sousa Oliveira Prates, que 
também participou da reunião. As 
doações podem ser encaminhadas 
para o Centro Pop ou para a sede da 
Assistência Social, que fica no antigo 
prédio do Fórum (ao lado do Cartório 
da Justiça Eleitoral).
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Primeiro automóvel deixa de
ser prioridade para os jovens

Nada de ansiedade pela 
maioridade legal para correr 
com a busca pela primeira 
habilitação. De acordo com 
uma pesquisa realizada pela 
Tecnobank, a maior parte do 
público brasileiro na faixa etá-
ria entre 18 e 25 anos não com-
prou carro nos últimos dois 
anos e tampouco pretende 
comprar nos próximos dois.

De fato, já faz alguns anos 
que a relação das gerações 
mais novas com bens duráveis 
vem se modificando. Enquanto 
os boomers tendiam a buscar 
estabilidade - o que envolvia, 

entre outras coisas, adquirir 
imóveis e automóveis próprios 
-, millennials e as gerações Y e 
Z questionam os benefícios de 
se apegar a esse tipo de aqui-
sição. Para muitos, comprar 
uma casa ou um carro significa 
prender-se a um estilo de vida 
mais engessado, que impede 
grandes mudanças - exata-
mente o oposto do que eles 
querem para a própria traje-
tória pessoal e profissional.

Registros de contratos de 
financiamento de veículos são 
a especialidade da Tecnobank, 
responsável pelo levantamento. 

Segundo o estudo, quanto 
menor a idade, menor é a inten-
ção de comprar um carro nos 
próximos 24 meses. Para o dire-
tor de Comunicação e Marketing 
da empresa, Cristiano Caporici, 
há outros motivos para essa 
mudança no comportamento 
dos jovens. “Além do perfil des-
ses consumidores, que querem 
mais flexibilidade para suas 
vidas, há fatores econômicos 
envolvidos. Atualmente, eles 
preferem aplicar esse dinheiro 
em itens como viagens e até 
mesmo investimentos financei-
ros”, explica.

Mudanças no mercado, aumento de preços e busca por flexibilidade alteram perfil de consu-
midores jovens no mercado de automóveis

DIVULGAÇÃO

Tecnologia na Nissan Frontier
reduz risco de colisões frontais

Toyota Camry retorna ao Brasil 
exclusivamente em versão híbrida

Além de monitorar e atuar 
para reduzir riscos de colisões 
frontais e nos pontos cegos e 
ajudar a manter a Nova Nissan 
Frontier em sua rota na pista, 
o escudo de proteção Nissan 
Intelligent Safety Shield vai 
além. Ele conta com tecno-
logias que fazem com que 
saída de ré de vagas de esta-
cionamento ou em manobras 
nessas situações sejam muito 
mais seguras com a picape da 
marca japonesa.

Para isso, a recém-lan-
çada Nova Nissan Frontier 
é equipada com a Visão 
360º Inteligente, o sistema 
de Detecção de Objetos em 
Movimento (AVM + MOD) e 
o Alerta de Tráfego Cruzado 
Traseiro (RCTA), que trabalham 
integrados.

Quatro câmeras (embaixo 
dos dois retrovisores externos, 
tampa traseira e grade dian-
teira) ajudam os motoristas 
a perceber pessoas, objetos 
e carros ao redor e se aproxi-
mando do veículo. O sistema 
também conta com o monitor 

off-road, que é projetado para 
permitir visibilidade total dos 
obstáculos no entorno, em 
baixas velocidades, quando a 
tração nas quatro rodas está 
acionada.

Já o Alerta de Tráfego 
Cruzado Traseiro (RCTA) reduz 
o estresse da visibilidade limi-
tada ao sair de uma vaga de 
estacionamento. A função 
monitora a traseira do veí-
culo e avisa o motorista se 
outro veículo ou objeto esti-
ver se aproximando de um 
dos lados, emitindo alertas 
sonoro e visual.

E tem mais. Para a con-
dução noturna,  a  Nova 
Nissan Frontier é equipada 
com o Assistente de Altura e 
Intensidade dos Faróis (HBA). 
Ele entra em funcionamento 
quando o motorista estiver diri-
gindo à noite, em velocidades 
acima de 30 km/h. A câmera do 
para-brisa monitora a incidên-
cia de luz no sentido contrário e, 
ao identificar um outro veículo 
se aproximando, irá momenta-
neamente desligar o farol alto, 
mantendo só o baixo, reli-
gando imediatamente após 
cruzar pelo veículo.

A Toyota do Brasil anun-
cia o retorno ao Brasil de seu 
sedã grande, o Camry. A par-
tir de agora, o modelo, que já 
era sinônimo de luxo e quali-
dade construtiva, também será 
exemplo de eficiência energé-
tica, já que pela primeira vez 
será comercializado no país 
somente em versão híbrida. 
Com essa novidade, a fabri-
cante expande sua linha de 
veículos eletrificados, que já 
conta com o Corolla e Corolla 
Cross híbridos flex e o RAV4 
híbrido. O veículo começa a 
ser vendido nesta semana em 
todas as concessionárias da 
marca no Brasil.

Disponível em configuração 
única, XLE, o sedã alia conforto 
e sofisticação a uma experiên-
cia de condução prazerosa e 
eficiente, graças ao motor 2.5L 
DOHC de quatro cilindros, que, 
somado aos três motores elé-
tricos, resulta numa potência 
máxima combinada de 211 cv, 
além de possuir um refinado 
acabamento interno e um 
robusto pacote de tecnologias 

de conveniência à disposição.
Para garantir ainda mais 

sofisticação e conforto, o novo 
híbrido vem equipado com 
bancos revestidos de couro 
com detalhes de material sin-
tético premium. O volante e a 
manopla de câmbio também 
receberam apliques do mate-
rial, com detalhes em prata, 
igualmente utilizados nas 
maçanetas. 

O Camry ainda conta com 
painel central com acaba-
mento em soft touch e deta-
lhes em madeira no padrão 
black engineered wood, além 
de adornos cromados. E, para 
oferecer um toque de requinte, 
exclusividade e personalidade, 
vem com teto solar panorâ-
mico com abertura elétrica 
e sistema de iluminação 
ambiente com LEDs, que, além 
de proporcionar um ambiente 
agradável, acentuam os deta-
lhes e os materiais internos.

Sedã de luxo, Camry chega 
em versão única XLE e, pela 
primeira vez, com motorização 
híbrida, custando R$ 331.790,00.

Sem estresse: as tecnologias que tornam ainda mais fácil manobrar a Nova Nissan Frontier e 
reduzem o risco de colisões
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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 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO 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 FLEX ADVANTAGE 17/17 PRETO COMPLETO R$ 112.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
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 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
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

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 

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 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CARNES BOVINAS E SUÍNAS GAZZI 
LTDA ME, inscrita sob nº CNPJ 
15.697.342/0001-80, estabelecido 
na Avenida Rio Grande do Sul, 2086, 
Jardim Global, CEP 87505-000, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
30.969/2012. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Umuarama entra no
clima da 30ª edição
do Rally dos Sertões

Umuarama já está no clima 
do maior rally do mundo, que 
neste ano também vai come-
morar o bicentenário da 
Independência do Brasil. A edi-
ção festiva dos 30 anos do Rally 
dos Sertões, maior competição 
mundial contra o relógio, pas-
sará pelas cinco regiões do país 
começando pelo Paraná.

A largada será em Foz do 
Iguaçu, em 26 de agosto, e no 
dia 27 as equipes passarão 
pela Capital da Amizade, com 
parada no Lago Aratimbó e 
concentração na Vila Sertões, 
que será montada no Parque 
de Exposições Dario Pimenta 
da Nóbrega, na PR-323.

O prefeito Hermes Pimentel e 
o secretário municipal de Esportes 
e Lazer, Jeferson Ferreira, partici-
parão do lançamento oficial no 
Paraná, marcado para o próximo 
dia 25, nas Cataratas do Iguaçu, 
em Foz, que terá a presença do 
governador Carlos Massa Ratinho 
Júnior entre as autoridades 
convidadas.

“Faltam apenas 100 dias 
para o início do rally que deve 
trazer mais de 2 mil visitantes a 
Umuarama, entre organizado-
res, competidores, a imprensa e 
a caravana que acompanha esse 
grande evento do esporte nacio-
nal. Será um momento histórico 
para Umuarama”, apontou o 
secretário Jefinho, prometendo 
revelar mais detalhes em breve.

Nos próximos dias o Sebrae 
abrira inscrições para cursos 
e palestras de formação aos 
empresários do setor hoteleiro, 
gastronômico e de artesanato 
com a finalidade de preparar os 
empreendedores umuaramen-
ses para aproveitarem o evento, 
transformando o grande poten-
cial econômico em resultados. 
“Além de deixar recursos no 
nosso comércio, os visitantes 
precisam levar uma boa ima-
gem de Umuarama para divul-
gar a cidade por onde passarem, 
Brasil afora, por isso o treina-
mento será muito importante”, 
disse o secretário.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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Os únicos limites das nossas 
realizações de amanhã são as 
nossas dúvidas e hesitações de 

hoje. Franklin Roosevelt

MULHERES
A  Ladies Ensemble, primeira orquestra formada só por mulheres no Brasil, se apresenta hoje em Umuarama  às 19h30, 
no teatro do Centro Cultural Vera Schubert, em uma parceria do Sesi Cultura / Serviço Nacional da Indústria com a 
Fundação Cultural. A entrada é de graça para os trabalhadores da indústria e um quilo de alimento não perecível para 
a comunidade em geral, com os produtos sendo destinados a entidades filantrópicas e beneficentes da cidade. Um es-
petáculo de evento.

CHALENGE DAY 
Exatamente em 1999, 23 anos atrás,  
o primeiro Challenge Day,  tradicional 
Dia do Desafio aconteceu aqui na Ca-
pital da Amizade tendo a frente estas 
duas renomadas profissionais Sirley 
Batatinha e Silvia Sucupira.  Essas 
mulheres maravilhosas realizaram 
o primeiro Dia do Desafio e conse-
guiram ficar em primeiro  lugar do 
Paraná e terceiro  lugar do Brasil, foi 
um show esplêndido e com o direito 
ao abraço gigantesco em Umuarama. 
Ontem (17) foi o lançamento do 
evento que acontece no dia 25 de 
maio -, lá estavam também Sirley  
Batatinha ( Câmara da Mulher e 
Sebrae)  e a Silvia Sucupira (Coorde-
nadora de Educação Física do NRE de 
Umuarama e Conselheira do CREF 09 
/PR recepcionadas por Thais Santos, 
gerente do Sescc  que estará à frente 
do evento na semana que vem.

ARQUIVO COLUNA ZC

CREME DE PALMITO

Modo de preparo: Derreta a manteiga com o azeite e refogue as 
cebolas até que fiquem transparentes, coloque o alho e refogue 
novamente. Coloque a farinha e rapidamente o leite quente, me-
xendo bem para não formar grumos. Coloque metade do palmito e 
o caldo de legumes, e deixe ferver. Bata tudo no liquidificador e 
deixe novamente na panela até que engrosse no ponto desejado 
(se houver necessidade de engrossar mais, dissolva uma colher de 
sobremesa de amido de milho em um pouco de água e engrosse 
aos poucos). Coloque o restante do palmito em rodelas e sirva 
com uma pitada de noz-moscada, parmesão e acerte o sal. Cheiro 
verde para finalizar. Dica: Sirva em um pão tipo italiano.

*** receita da chef Anouk Migotto do Restaurante Donna Pinha, 
em Santo Antônio do Pinhal/SP

INGREDIENTES
- 1 frasco de grande de palmito
- 1 unidade de cebola picada
- 2 dentes de alho picado
- 2 xícaras de leite quente
- 2 xícaras de caldo de legumes
- 1 colher de sopa de manteiga
- * 1 colher de sopa de farinha 
de trigo
- 2 colheres de sopa de azeite de 
oliva
- Cheiro verde
- Noz-moscada
- Sal

DIVULGAÇÃO: DOUGLAS FAGUNDES

MARCHA NUPCIAL
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) se casou ontem, em São 
Paulo, com a socióloga Rosângela 
da Silva, a Janja, e vai interromper 
a pré-campanha ao Planalto para a 
lua-de-mel. A cerimônia para cerca 

de 150 convidados aconteceu em um 
buffet na Vila Olímpia, mas a empresa 
responsável não informou em qual de 
suas 16 unidades. Lula e Janja come-
çaram a namorar em 2017, quando ele 
era viúvo, e vivem juntos desde 2019.

ZERO
O inverno só chega oficialmente no 
dia 21 de junho, mas o frio não quis 
esperar. A cidade catarinense de Bom 
Jardim da Serra registrou na madruga-
da de ontem, segundo o Inmet, a tem-

peratura mais baixa do ano no país, 
-2,4º C. Não por acaso, foi um dos 

três municípios do estado a registrar 
na segunda- a primeira neve de 2022. 

A previsão é de que a temperatura 
despenca em todo o país nos próximos 
dias por conta da tempestade Yakecan, 

que está no litoral da Região Sul. 

NA FRENTE
A Apple anunciou ontem novos recursos 
de acessibilidade para seus produtos. 
Ainda este ano, iPhone, iPad, Mac e 
Apple Watch receberão atualizações 

de software que devem facilitar a vida 
de pessoas com deficiência. Entre as 

novidades estão as legendas automáticas 
para FaceTime, videoconferência e strea-
ming de vídeos. Outros recursos incluem 
mais controles por gestos, reconheci-

mento de som, como alarmes de fumaça 
ou torneira aberta, além de sensores 
para detecção de portas. ( via Meio)
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