
A queda na temperatura em Umuarama aqueceu os corações. Numa ação desenvolvida no município, 
através de doações foram arrecadados agasalhos e centenas de peças roupas, que foram entregues aos 
moradores mais carentes dos bairros Parque Industrial e Arco Iris.

Edição 2996 - Ano VIII - R$3,00
UMUARAMA,20/5/2022

MPPR requisita interdição de hospital
que apresenta diversas irregularidades
O Ministério Público do Paraná requisitou ao secretário municipal de 
Saúde de Umuarama e à diretora da 12ª Regional de Saúde, diligências 
imediatas e em conjunto, para a interdição e/ou suspensão das atividades 

de um hospital da cidade. A determinação decorre de procedimento admi-
nistrativo instaurado pela 4ª Promotoria de Justiça para apurar notícias 
de irregularidades no estabelecimento, que acabaram confirmadas. l 8
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Uma moradora de Umu-
arama foi presa trans-
portando mais de meia 
tonelada de maconha 
na manhã de ontem. A 
ação foi desenvolvida 
por policiais militares 
que perseguiram o 
veículo usado para o 
tráfico. O motorista fugiu 
abandonando a compa-
nheira com a droga. l 6
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002211:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

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

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 +1,82% 34,21 
Vale ON +2,73% 79,90 
ItauUnibanco PN -0,44% 24,79 
Bradesco PN -0,72% 19,42 
CSN Mineração ON +10,05% 4,49 
Sid. Nacional ON +7,20% 18,90

IBOVESPA: +0,71% 107.005 pontos

Iene 127,64
Libra est. 0,80
Euro 0,94
Peso arg. 118,37

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,3% 4,9160 4,9170 -0,5%

PTAX  (BC) -0,8% 4,9192 4,9198 0,0%

PARALELO -0,8% 4,8200 5,2400 -0,9%

TURISMO -0,8% 4,8200 5,2200 -0,9%

EURO +0,1% 5,2070 5,2096 +0,5%

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 19/05

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,15
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.390,24 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/05 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 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)

MMAARR AABBRR MMAAII
TJLP (%) 6,08 6,82 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 1.690,50 27,75 -0,1%
FARELO jul/22 425,30 11,30 -7,5%
MILHO jul/22 783,25 1,75 -2,1%
TRIGO jul/22 1.200,50 -30,25 8,3%

SOJA 179,34 -0,8% 3,6% 178,00
MILHO 82,68 -1,9% 5,8% 84,00
TRIGO 100,94 0,0% 7,8% 104,00
BOI GORDO 302,99 -0,5% -1,9% 295,00
SUINO 5,32 -0,7% 0,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/05 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 189,00 -0,5% 3,8%
SOJA Paranaguá 198,00 0,0% 4,8%
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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Palavras cruzadas

Aquilo que lhe prejudicava tanto já não irá mais 
lhe fazer mal neste momento de grande supe-
ração. Alguns itens dos quais são fundamentais 
para você irão entrar em um grande conflito. A 
eficiência deve ser a palavra-chave do seu dia.

Em alguns momentos você poderá verificar uma 
forte influência naquilo que julgava ser o ideal 
em um momento tão especial. Nada de fora irá 
prejudicar o andamento do seu dia neste período 
tão interessante. Excelente momento para resolver 
problemas com parentes.

Você conseguirá agir de forma muito mais ativa 
nesta sua jornada especial para o crescimento. Com 
bastante vigor, poderá chegar àquilo que pretende 
se basear para ir além. Caso o seu comportamento 
transpareça bem, terá bastante sucesso.

Tende a não ser uma pessoa tão exagerada, 
tudo indica que você conseguirá alcançar o 
sucesso esperado para seguir em frente. Aqui-
lo que você almeja estará muito mais próximo 
neste dia, então não desista. Só procure gastar 
menos dinheiro.

Recairá sobre uma reflexão um tanto quanto mais 
obscura do que você pode realmente imaginar 
nesta jornada. O planeta Urano alimentará algo 
bem mais legal dentro da sua vida, devido à sua 
boa imaginação. Você trará mais oportunidades 
para ir bem mais além.

Galgará alguns patamares diferenciados e assim 
tudo pode ocorrer de forma bem mais leve do que 
imaginava, e, assim, Netuno fará com que suas 
oportunidades sejam mais bem aproveitadas. 
Deixe a sensação do amor invadir seu coração.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

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

Horóscopo nascido em 20 de maio

Caso você venha a intuir de uma maneira mais 
eficiente, conseguirá chegar aonde tanto quer. 
As pessoas que você conhece estarão um pouco 
mais distantes. Compartilhe com a pessoa amada 
os teus sentimentos para que se sinta um pouco 
mais aliviado.

Muita coisa irá acontecer neste dia, porém, tudo 
dependerá das suas ações para que evolua com 
grande credibilidade. Para que as coisas mais 
importantes ganhem corpo, você necessitará ter 
bastante cuidado. Deve pensar muito sobre mudar 
de emprego para não se arrepender.

Com algumas tristezas, você terá que lidar de for-
ma mais branda. As suas perdas mais complexas 
estarão ligados aos resultados do seu futuro. Não 
leve desavença a sério e seja um apaziguador, se 
preciso, faça um diálogo mais aberto. A dois, re-
laxe mais neste momento.

Precisará ter uma forte e fundamental habilidade 
para lidar com coisas muito distintas daquilo que 
você imagina ser um comportamento ideal. Tudo 
o que está ligado aos números irá advir de Marte. 
Você poderá estar profundamente enganado sobre 
determinadas situações.
 

Terá maior capacidade para efetivar tudo o que 
acontece nesta sua jornada mais interessante. 
Coisas boas do seu planeta regente irão te aju-
dar a ir muito mais longe do que imaginava ser 
possível. Na maior parte do tempo, tudo ocor-
rerá bem.

Você irá se sentir um pouco mais fraco neste dia, 
mas não se deixe influenciar por qualquer coisa. É 
extremamente importante que você alcance todos 
os níveis aceitáveis de concentração. Para progre-
dir, contará com a ajuda do elemento Fogo.
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Projeto proíbe o uso
e comercialização de
cigarros eletrônicos

Uma proposta em tramita-
ção na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) quer proibir 
no Estado o uso, a comercializa-
ção, a importação ou a produ-
ção de dispositivos eletrônicos 
para fumar, conhecidos como 
cigarro eletrônico. O projeto de 
lei 201/2022, também proíbe a 
utilização de qualquer acessório 
ou refil destinado ao uso de dis-
positivos eletrônicos para fumar.

Na justificativa do projeto, 
o texto aponta que, embora 
aparentem não oferecer riscos, 
os cigarros eletrônicos emitem 
diversas substâncias tóxicas 
e cancerígenas que podem 
causar danos ao usuário. “O 
projeto se justifica devido a 
insegurança ocasionada pela 
disseminação desse produto 
na sociedade, mesmo estando 
proibido pela Anvisa. Sem que 
haja licença para introdução 
destes cigarros eletrônicos na 
vida dos indivíduos, coloca-os 
em posição de risco à saúde”.

A proposta afirma que quem 
comercializar, importar, produ-
zir ou realizar propaganda para 

uso de cigarros eletrônicos ou 
similares ficará sujeito a uma 
série de sanções. Entre elas 
estão a multa; a interdição do 
estabelecimento por 30 dias, no 
caso de segunda reincidência; e 
a interdição total do estabeleci-
mento, por dois anos, no caso de 
novas reincidências. O valor da 
multa a ser aplicada pode variar 
de R$ 1 mil a R$ 10 mil, em caso 
de reincidência.

De acordo com a proposi-
ção, as sanções poderão ser 
aplicadas diversas vezes para a 
finalidade da norma, devendo 
ser utilizado como parâmetros 
o volume de itens apreendi-
dos, a capacidade financeira 
do estabelecimento e a rein-
cidência. As sanções também 
valem para estabelecimentos 
que permitirem o uso de cigar-
ros eletrônicos.

A proposição determina 
ainda que os responsáveis pelos 
recintos que comercializam o 
produto ficam obrigados a afixar 
cartazes em locais visíveis infor-
mando a proibição de cigarros 
eletrônicos, além de indicar o 

telefone e endereço dos órgãos 
responsáveis pela vigilância 
sanitária e pela defesa do con-
sumidor. Também cabe ao res-
ponsável por locais de comer-
cialização advertir os eventuais 
infratores sobre a proibição.

O projeto aguarda parecer 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e demais Comissões.

Segundo a Anvisa, a comer-
cialização, importação e propa-
ganda de todos os tipos de dis-
positivos eletrônicos para fumar 
já são proibidas no Brasil. A deci-
são se baseou no princípio da 
precaução, já que não existem 
“dados científicos que compro-
vassem as alegações atribuídas 
a esses produtos”.

Neste ano, a Anvisa abriu 
uma Tomada Pública de 
Subsídios, para receber infor-
mações técnicas a respeito dos 
cigarros eletrônicos e decidir 
se mantém a restrição ou se 
libera o uso e comercialização. 
Com o projeto de lei, o Paraná 
poderá sair na frente na proibi-
ção definitiva da comercializa-
ção do produto.
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Presidente sanciona MP
que torna Auxílio Brasil
de R$ 400 permanente

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou a 
medida provisória que torna 
o Auxílio Brasil de R$ 400 um 
benefício permanente. A san-
ção foi publicada ontem (19) no 
Diário Oficial da União. A pro-
posta inicial do governo federal 
previa que esse valor valesse 
apenas até dezembro de 2022. 
Os parlamentares, no entanto, 
decidiram tornar o valor per-
manente, e o texto aprovado 
pelo Senado, no último dia 4, 
já tornava o piso de R$ 400 per-
manente com a inclusão de uma 
espécie de complemento ao 
valor do Auxílio Brasil. Antes, o 
benefício tinha o tíquete médio 
de R$ 224.

O Auxílio Brasil foi o pro-
grama social criado pelo 
governo em substituição ao 
Bolsa Família, criado em 2003. 

Arthur Lira busca acordo para
votar a desoneração de tarifas

A próxima terça-feira (24) 
pode trazer novidades em rela-
ção a propostas que desoneram 
tarifas de energia, telecomuni-
cações e transportes. Segundo 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o 
dia começará com uma reunião 
na residência oficial com os líde-
res da oposição e da base aliada 
para discutir a votação do PLO 
18/22, que desonera as tarifas 
desses setores.

“Precisamos de uma saída 
do Congresso, junto com 
Judiciário e Poder Executivo, 
para diminuição dos preços 
inflacionários e mundiais”, 
disse Arthur Lira. “O plenário 
terá a oportunidade de dar 
passo decisivo para contribuir 
contra o abuso dos impostos 
nas telecomunicações, ener-
gia e transportes. Devemos 
desonerar os impostos destes 
setores que se são essenciais”, 
acrescentou.

Se houver acordo na reu-
nião, Lira adiantou que pre-
tende colocar em votação na 
próxima terça, o projeto de 
lei complementar. A proposta 

Conta de luz
Na quarta-feira, (18), em reunião com o ministro de Minas e Ener-

gia, Adolfo Sachsida, representantes da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e parlamentares, o presidente da Câmara discutiu a 
situação do reajuste da conta de luz e do projeto de decreto legisla-

tivo que susta esses aumentos.

De acordo com a Secretaria-
Geral da Presidência da 
República, o governo gasta cerca 
de R$ 47,5 bilhões anuais só com 
o volume regular do Auxílio Brasil. 
A estimativa é que o governo pre-
cise desembolsar outros R$ 41 
bilhões por ano para bancar o 

valor complementar ao benefício.
“A sanção presidencial é 

importante para efetivar o 
Programa Auxílio Brasil, tor-
nando-o perene à sociedade, 
mitigando o gargalo financeiro 
relativo aos mais necessita-
dos”, disse a pasta.

O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família, 
criado em 2003

DIVULGAÇÃO

classifica combustíveis, ener-
gia elétrica, telecomunicações 
e transportes como bens e ser-
viços essenciais, com alíquota 
máxima de ICMS de 17%.

“Esse não é um debate polí-
tico ou ideológico. É um debate 
de país. Vou conclamar todos 
os poderes para refletirmos 
sobre a realidade emergencial 
do mundo de hoje, que afeta 
o povo e exige ações institu-
cionais com visão de nação”, 

disse Lira pelo Twitter.

TRAMITAÇÃO
O  P r o j e t o  d e  L e i 

Complementar 18/22 tramita 
junto com o PLO 211/21, que 
estabelece limite para a tributa-
ção dos bens essenciais, espe-
cialmente energia, petróleo, 
telecomunicações e gás. Os tex-
tos estão em regime de urgência 
e podem ser votados pelo plená-
rio a qualquer momento.

SE houver acordo na reunião, Lira adiantou que pretende colocar em votação na próxima 
terça, o projeto de lei complementar
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Comitiva

Uma missão coordenada pela Secretaria Especial de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República visitará 11 países árabes 
e do Leste Europeu ao longo das próximas semanas. A comitiva, 
formada por 60 integrantes, inclui representantes comerciais do 
setores de engenharia, indústria química, materiais de defesa, 
matérias-primas para fertilizantes e tecnologia. Também fazem 
parte do grupo técnicos de três ministérios (Economia, Defesa e 
Relações Exteriores), além de representantes da SAE/PR, Apex-

Brasil, Câmara dos Deputados e Embratur. A missão começou na 
quarta-feira (18) e segue até 7 de junho. No roteiro, estão previstos 

encontros com representantes governamentais, confederações, 
empresários dos setores selecionados e autoridades das áreas 

de finanças e investimentos.

Coordenador
Após ter o mandato cassado 
pela Alesp e perder os direitos 
políticos, o ex-deputado 
Arthur do Val (UB) volta à 
política como coordenador 
de campanha de Renato 
Battista, membro do MBL. 
Pré-candidato a deputado 
estadual, Battista foi assessor 
de Arthur do Val, o “Mamãe 
Falei”, e repete as estratégias 
do ex-parlamentar para tentar 
conquistar uma vaga na Alesp. 
Além de dizer que não usará 
fundo eleitoral na campanha, 
Battista recria estratégias 
digitais que deixaram 
“Mamãe Falei” famoso. Em 
um vídeo recente, ele foi a 
uma manifestação favorável 
ao ex-presidente Lula (PT) 
e questionou os presentes 
sobre o governo petista.

Cassação suspensa
Uma liminar, concedida ontem (19) pela juíza Patrícia Bergonsi, 
da 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, suspendeu a sessão da 
Câmara de Curitiba que analisaria cassação do vereador Renato 
Freitas (PT) a partir das 13h. A decisão é que a sessão só pode 
acontecer após o fim da sindicância que apura a autoria de um 
e-mail de cunho racista recebido por Freitas no dia 9 de maio, um 
dia antes da reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
que decidiu encaminhar o processo de cassação. Tudo indica que 
o e-mail foi encaminhado pelo relator do processo no Conselho, 
vereador Sidnei Toaldo (Patriota).

Defesa própria
O senador Flávio Bolsonaro (PL) saiu em defesa do pai, Jair 
Bolsonaro, após a hashtag “Jair Gasta, o Brasil Paga” figurar 
entre as mais comentadas no Twitter. Na rede social, opositores 
criticavam o sigilo imposto pelo presidente aos gastos de seu 
cartão corporativo. Somados às despesas do cartão do vice-
presidente Hamilton Mourão, já foram gastos R$ 8,8 milhões 
desde o começo do ano nessa modalidade. O senador alegou 
que o presidente usa o cartão para “garantir a sua segurança”. 
“Um ex-militante do PSOL tentou assassiná-lo, o que eleva 
seu grau de risco de morte, pois a chance de ele ser vítima 
novamente do ódio da esquerda é grande”, disse.

DIVULGAÇÃO

 “Internacionalista”
Filiado ao União Brasil, 
Battista, que se apresenta 
como “internacionalista 
e cientista político”, é um 
dos quatro pré-candidatos 
à Alesp que contarão com 
a participação de Arthur 
na campanha. Antes de ser 
cassado – por quebra de 
decoro parlamentar após ter 
áudios de teor machista contra 
ucranianas vazados –, Arthur 
do Val já tinha afirmado que 
colocaria outros nomes com 
suas ideias na Assembleia, e 
que o MBL “vai voltar maior”. 
Além do ex-assessor, “Mamãe 
Falei” também vai contribuir 
com as campanhas de Amanda 
Vettorazzo, escolhida para ser 
a coordenadora nacional do 
MBL, Guto Zacarias e Cristiano 
Beraldo.
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TRE reúne chefes de
cartórios para fase de
preparação das eleições

O município de Paranavaí, 
recebeu ontem (quinta-
-feira, 19), às 9h, o Encontro 
Regional de Combate à 
Desinformação e Fomento à 
Inteligência e à Segurança do 
Processo Eleitoral e das Urnas 
Eletrônicas (ENCOSEGUE).

Na tarde de quarta-feira 
(18), Umuarama, membros 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) reuniram chefes de cartó-
rios eleitorais e juízes eleitorais 
para dar início à fase preparató-
ria para as eleições 2022.

Em Paranavaí, foram apre-
sentados painéis sobre a urna 
eletrônica, as metas da Justiça 
Eleitoral, a campanha de 
incentivo às mesárias e mesá-
rios voluntários e o Programa 
Permanente de Combate à 
Desinformação.

Participam da reunião 
autoridades, imprensa, servi-
doras e servidores da Justiça 
Eleitoral de Paranavaí, Terra 
Rica, Paraíso do Norte, Nova 
Londrina, Loanda, Santa Isabel 
do Ivaí e Alto Paraná.

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), desembargador 
Wellington Emanuel Coimbra 

TSE coleta sugestões para novo
sistema de prestação de contas

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) disponibilizou 
na última quarta-feira (18) 
formulário para a coleta de 
sugestões junto à sociedade 
civil para o desenvolvimento 
de um novo sistema de pres-
tação de contas de partidos 
políticos e candidatos à Justiça 
Eleitoral. O encaminhamento 
das contribuições deverá ser 
feito exclusivamente por meio 
de formulário digital disponí-
vel no Portal do TSE, até o dia 
30 de junho.

A coleta de contribuições 
faz parte do conjunto de ações 
definidas no termo de coope-
ração celebrado entre o TSE e 
o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), que prevê o desenvolvi-
mento do novo sistema.

VALCIR Monbach, diretor geral do TRE de Curitiba, reuniu em Umuarama chefes de cartó-
rios e juízes eleitorais da cidade e região

ASSESSORIA

Segundo o t itular  da 
Assessoria de Exame de 
Contas Eleitorais e Partidárias 
(Asepa) do TSE, Eron Pessoa, 
o objetivo é que as contri-
buições abarquem ideias de 
novas funcionalidades, tec-
nologias e modelos existen-
tes no mercado para desen-
volver a plataforma.

“As sugestões recebidas 
pelos interessados em apoiar 
o desenvolvimento do sistema 
serão analisadas por um Grupo 
de Trabalho, que vai verificar 
sua viabilidade técnica para a 
implementação, observadas as 
premissas fixadas para o novo 
sistema”, explica.

PREMISSAS
As sugestões a serem 

encaminhadas exclusiva-
mente pelo formulário eletrô-
nico devem observar as pro-
posições fixadas para o novo 
sistema, que deve: ser único 
para qualquer tipo de pres-
tação de contas; ser on-line, 
multiusuário e com registro 
de log das operações realiza-
das; refletir a movimentação 
financeira de partidos políti-
cos e candidatos; ter a possi-
bilidade de inclusão imediata 
de documentos comprobató-
rios de receitas e gastos, em 
formato e tamanhos compa-
tíveis com o Processo Judicial 
eletrônico (Pje); e fazer divul-
gação em tempo real de toda 
a movimentação financeira 
declarada por agremiações e 
candidatos.

de Moura, também esteve pre-
sente no evento.

Já em Umuarama, os chefes 
dos cartórios eleitorais se reu-
niram no plenário da Câmara 
Municipal para a reunião que teve 
a presença de juízes eleitorais. Na 
ocasião, foram debatidas as últi-
mas questões que envolvem o 
andamento das eleições.

Segundo Valcir Monbach, 
diretor geral do TRE de Curitiba, 
a corrida em busca da organiza-
ção para as eleições começou. 
“Estamos correndo Paraná todo, 
reunindo os chefes de cartórios 

e juízes das regiões para a fase 
preparatória. Para tanto, leva-
mos as equipes de informática 
e planejamento e organizamos 
a logística, montagem das 
urnas, mesas, além da escolha 
e do preparo das urnas eletrô-
nicas”, explica.

Monbach lembrou ainda 
que a próxima etapa será o sor-
teio, conferência e auditoria dos 
equipamentos. “Serão sortea-
das 27 urnas para fiscalização 
e tido será feito para garantir a 
qualidade, organização e trans-
parência das eleições”, finaliza.

Aquece II
No ano passado mais 
de 50 mil peças foram 
arrecadadas e distribuídas 
à população vulnerável. 
Neste ano, espera-se que 
a população continue se 
solidarizando e contribuindo 
para ajudar que as pessoas 
que mais sofrem com o 
frio possam ser atendidas 
e aquecidas no inverno. A 
campanha vai até o dia 28 
de junho. Mais informações 
no www.aqueceparana.
pr.gov.br. A campanha é 
Superintendência Geral de 
Ação Solidária com apoio da 
Secretaria de Comunicação 
Social e da Cultura e a 
Defesa Civil.

Formadores
A Secretaria Estadual da 
Educação já registrou 18,2 mil 
inscrições para 25 mil vagas 
nos grupos no programa 
Formadores em Ação. O 
programa consiste em grupos 
de estudos liderados por 
professores da própria rede 
estadual, que têm a proposta 
de abordar a prática em sala 
de aula aliada a metodologias 
ativas e tecnologias 
educacionais.

Projetos
A Fundação Araucária 
destinará mais de R$ 620 mil 
para projetos relacionados à 
sustentabilidade e qualidade 
de vida, por pesquisadores 
dos campi da UTFPR e da 
Unioeste na região.

Homenagem ao 
Campana
A Assembleia Legislativa 
aprovou requerimento do 
deputado Luiz Fernando 
Guerra (União Brasil) para 
homenagem póstuma ao 
jornalista e escritor Fábio 

Aquece Paraná
Na terceira edição, a campanha Aquece Paraná arrecada 
doações para combater o frio do inverno. A doação de 

cobertores é o foco da campanha, mas serão aceitas roupas de 
inverno novas ou em bom estado de uso. Os itens podem ser 
levados até os quartéis do Corpo de Bombeiros e escritórios 

regionais da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Também 
é possível doar por meio do aplicativo Paraná Solidário, que 

conecta o doador com as instituições.

Campana. A homenagem, 
no dia 13 de junho, marcará 
o aniversário do primeiro 
ano de seu falecimento 
e terá a participação da 
professora Denise de 
Camargo, da filha Izabel 
Campana, do filho Rubens 
Campana e do neto Antônio. 
Izabel é advogada e artista 
plástica em Quito, no 
Equador, mãe de António, 
de 5 anos. Rubens integra o 
corpo diplomático do Brasil 
em Israel.

Turismo árabe
“Voltamos ao Brasil com a 
certeza de que o mercado 
árabe renderá bons frutos 
para o turismo brasileiro. 
É um mercado que tem 
previsão de gastos de mais de 
US$ 200 bilhões com turismo 
em 2024 e esperamos 
consolidar cada vez mais 
nosso relacionamento com 
ele e seus representantes”, 
afirma o presidente da 
Embratur, Silvio Nascimento 
ao regressar da ExpoDubai na 
última semana.

Reforço
A Secretaria Estadual da 
Saúde e o Conselho de 
Secretarias Municipais 
de Saúde do Paraná 
concordaram em reforçar as 
campanhas para a adesão 
da população à vacinação 
contra a covid. O Paraná 
tem, pelo menos, 4,3 
milhões de pessoas com a 
dose de reforço contra a 
doença em atraso. Para o 
público infantil, a previsão 
era que 1,07 milhão de 
crianças entre 5 e 11 
anos fossem vacinadas no 
Estado. Desse total, 721.073 
receberam a primeira 
dose e 422.305 também a 
segunda. Os dados são do 
Vacinômetro Nacional.



5Sexta-feira, 20 de maio de 2022  LOCAL

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

 Leandro Mazzini e Walmor Parente 
Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Cemil faz campanha
contra abuso sexual de
crianças e adolescentes

Não é raro casos de abuso ou 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes serem detecta-
dos por profissionais de saúde 
durante o atendimento médi-
co-hospitalar. Diante disso e 
da sua responsabilidade social, 
o Hospital Cemil, através da 
Comissão de Humanização rea-
liza uma campanha para cola-
boradores e também pacientes 
e acompanhantes, orientando 
sobre como identificar e denun-
ciar casos suspeitos.

A ação teve início na última 
quarta-feira (18), quando 
também foi comemorado o 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes e será 
realizada durante todo o res-
tante do mês de maio.

“De quem é o dever de pro-
teger as crianças e adolescen-
tes? É de todos nós!”, disse a 
psicóloga Ana Paula Pulsides, 
que está visitando os setores 
do hospital acompanhada de 
outros membros da Comissão 
prestando orientações. 

De acordo com a assistente 
social Meire Medici, além do 

ASSESSORIA

CARTAZES com informações foram afixados em locais de grande visibilidade e setores de 
Psicologia e Assistência Social do Cemil estão à disposição para tirar dúvidas

direito à proteção integral, 
prevista no Estatuto da Criança 
e Adolescente (ECA), esse 
“dever de todos” em proteger 
as crianças também é uma 
obrigação legal: da família, da 
comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público.

“Aqui no Hospital Cemil, 
trabalhamos em favor dos 
direitos de todos os pacientes 
e de modo especial dos mais 
frágeis, assim como nossos 
pequenos, com quem temos 
um olhar criterioso”, ressaltou 
a assistente social.

Cartazes com informações 

sobre como fazer a denúncia 
foram afixados em locais de 
grande visibilidade. Os seto-
res de Psicologia e Assistência 
Social do Cemil estão à disposi-
ção de todos os colaboradores 
e usuários para tirar dúvidas. 

“Muitas vezes, o abuso 
pode ser identificado não só 
no hospital, mas na família, 
na vizinhança e no convívio 
social. Esse trabalho é para 
ampliar ainda mais esse olhar 
sensível e chamar todos à res-
ponsabilidade de proteger nos-
sas crianças”, complementou a 
assistente social Meire.

12ª RS recebe mais 1028 doses de
vacina para reforço contra Covid

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) descentralizou na 
última quarta-feira (18) mais 
86.668 imunizantes para as 22 
Regionais de Saúde. A maior 
parte da remessa é destinada 
para a dose de reforço, além de 
contemplar doses pediátricas, 
primeira e segunda doses con-
tra a Covid-19. 

A 12ª Regional, que tem 
sede em Umuarama, recebeu 
ontem (19) 1028 novas doses. 
Destas, 530 são destinadas 
às crianças que devem rece-
ber a segunda dose; outras 48 
doses são destinadas à adul-
tos. Ainda 450 serão disponibi-
lizadas para quem deve tomar 
a dose de reforço das vacinas 
AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

“Todas as semanas estamos 
enviando novas doses para 
abastecimento das regionais. 
O número de faltosos para o 
reforço passa de 4 milhões de 
paranaenses, por isso, reforça-
mos a importância desse com-
parecimento nos locais de vaci-
nação para colocarem em dia a 

vacina contra a Covid-19”, enfa-
tizou o secretário de Estado da 
Saúde, César Neves. 

Foram enviadas vacinas 
para diferentes públicos e 
esquemas vacinais. Do quan-
titativo total, 7.556 são vaci-
nas para as crianças, 76.724 
para dose de reforço (1ª e 2ª), 
126 para primeira dose e 2.262 
para segunda dose. 

Da Pfizer são 6.260 doses pediá-
tricas, 126 para a primeira dose e 
2.262 para a segunda dose da popu-
lação acima de 12 anos; e, ainda, 
8.274 vacinas para a dose de reforço 
das pessoas acima de 18 anos.

As 33.185 vacinas da 
Janssen são para a aplica-
ção da dose de reforço da 
população acima de 18 anos, 
seguindo a idade e os prazos 
de intervalo, estipulados pelo 
Ministério da Saúde.

São, ainda, 35.265 doses 
da AstraZeneca por solicitação 
dos municípios, para o público 
adulto. Das 22 Regionais de 
Saúde, nove receberam vaci-
nas pediátricas da CoronaVac 
para a aplicação da D2, tota-
lizando 1.296 doses para fina-
lizar o esquema vacinal das 
crianças de 6 a 11 anos. 

SECRETARIA de Saúde iniciou o repasse de 86,6 mil vacinas contra a Covid-19 aos municípios

S
E

S
A

Inovador 
Chamam a atenção as 
justificativas das viagens. A 
senadora Soraya Thronicke 
(União-MS) foi a Israel, em 
março, para “participar 
de missão para conhecer 
o Ecossistema inovador” 
daquele país.

Mobile 
Já o senador Esperidião Amin 
(PP-SC) foi a Barcelona, na 
Espanha, em fevereiro, para 
participar do desconhecido 
“GSMA Mobile Word 
Congress-22”.

Tiro   
Delegados da Polícia Federal 
ameaçam suspender o serviço de 
registro de armas como resposta 
à promessa não cumprida de 
Bolsonaro de reestruturação da 
carreira da categoria. 

Racha no clã 
A família Garotinho, o clã 
político mais poderoso do 
norte do Rio, está rachada. O 
prefeito de Campos, Wladimir 
Garotinho, rompeu com os pais 
- Rosinha e Anthony – também 
ex-prefeitos da cidade. 

Polpudas
O alcaide está fechado com 
o governador Cláudio Castro 
(PL), de quem recebe verbas 
estaduais polpudas. Anthony 
Garotinho acaba de se lançar ao 
governo do Estado.

Indecisos 
Prestes a ser confirmada 
como o nome da terceira via 
para a disputa presidencial, a 
senadora Simone Tebet (MDB-
MS) evita “salto alto”, mas já 
esquadrinha os temas que serão 
prioridades em sua campanha: 
fome, desemprego e inflação. A 
aposta da parlamentar e equipe 
é no discurso de independência 
para romper a polarização Lula-
Bolsonaro e conquistar o apoio 
dos eleitores indecisos. 

Legado 
Ex-presidenta da Caixa 
Econômica Federal e ex-ministra 

Missões oficiais  
O Senado Federal já desembolsou, neste ano, mais de R$ 400 mil 
com viagens e hospedagens internacionais (missões oficiais) de 

parlamentares da Casa. Conforme dados solicitados pela Coluna, 
somente as diárias– bancadas com recursos públicos – custaram R$ 
199.058,66. As passagens áreas – que contam com seguro viagem 
– totalizaram R$ 204.127, 09. São muitas missões e muitos gastos 
em apenas três meses, já que o Senado retomou os trabalhos em 

fevereiro e os dados mais atualizados são até abril. 

do Planejamento Miriam 
Belchior foi escalada pela pré-
campanha do ex-presidente 
Lula para defender o “legado” 
dos governos petistas. Ela tem 
reiterado, principalmente, que 
não houve irregularidades no 
financiamento pelo BNDES de 
obras em outros países. Foi 
um dos motes de campanha 
de Bolsonaro, em 2018, abrir a 
“caixa preta” do banco. 

Ensino domiciliar 
A aprovação do PL do 
homescholling (3179/12) é 
uma vitória da ex-ministra 
Damares Alves que enfrentou 
resistência dentro do Ministério 
da Educação para aprovar a 
proposta. O tema tramitava há 
anos na Câmara: o ex-deputado 
católico Miguel Martini foi 
autor do primeiro projeto de 
mesmo teor. O texto aprovado 
pela Câmara é de autoria do 
deputado evangélico Lincoln 
Portela (PL). 

Público x privado  
Senador Jorge Kajuru (Podemos-
GO) afirma que o presidente 
não respeita os limites entre 
o que é público e o que é 
privado ao criticar a atuação da 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
na defesa Wal do Açaí - suspeita 
de ter sido funcionária-fantasma 
de Bolsonaro na época em que 
ele era deputado federal. 

Homenagem 
Deputados fizeram um minuto 
de silêncio ontem, no plenário, 
em homenagem aos policiais 
rodoviários federais Márcio 
Hélio de Souza e Raimundo do 
Nascimento Filho, que foram 
mortos a tiros em serviço na 
rodovia BR-116, em Fortaleza 
(CE), na quarta, 18. 

Alento 
Relatório de Acompanhamento 
Fiscal (RAF) divulgado pela 
Instituição Fiscal Independente 
(IFI), ligada ao Senado, aponta 
melhora na situação das contas 
públicas desde o fim de 2021. A 
tendência, segundo o IFI, é que 
a recuperação se mantenha nos 
próximos anos. 
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Baixas na temperatura não provocaram
perdas expressivas na agricultura no PR

A massa de ar polar que che-
gou ao Paraná nesta semana pro-
vocou queda de temperaturas em 
praticamente todo o Estado e for-
mação de geadas fracas em algu-
mas regiões, mas sem registro de 
perdas expressivas em lavou-
ras. O frio pode até ser benéfico 
em alguns casos, como no trigo. 
O assunto é analisado pelo 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento (Seab), 
no Boletim Semanal  de 
Conjuntura Agropecuária 
referente à semana de 13 a 
19 de maio.

Os técnicos do Deral apon-
tam que, apesar da preocupa-
ção que a queda na temperatura 
traz aos produtores, especial-
mente em relação à segunda 
safra de feijão e de milho, ela 
também pode ter efeitos bené-
ficos. O trigo, por exemplo, está 
com 46% da área semeada, 

mas as lavouras ainda não che-
garam em estágio crítico para o 
frio. Pelo contrário, a atual onda 
favorece a aclimatação e esti-
mula o perfilhamento.

Além disso, temperaturas 
negativas controlam a popu-
lação de insetos e plantas que 
poderiam prejudicar o cereal. 
Nesse caso, a geada contri-
bui para a redução no uso de 
produtos de combate às pra-
gas, o que se torna importante 
para os triticultores em um 
momento em que os custos 
de produção continuam em 
patamares elevados.

MILHO E FEIJÃO
No caso da segunda safra 

de milho, a não formação de 
geada relevante em regiões 
produtoras, durante a semana, 
descarta cenário de perdas 
neste momento. Com a expec-
tativa de que a temperatura se 
eleve, as geadas também ficam 

descartadas e 55% da área está 
em fase de frutificação, com 
condições boas em 87% delas.

Para o feijão, os primeiros 
informes são de que as geadas 
ainda não foram tão fortes a 
ponto de se causarem perdas 
expressivas e está mantida a 
projeção do Deral de se pro-
duzir 605 mil toneladas em 301 
mil hectares.

SOJA E TOMATE
O documento do Deral aponta 

ainda a expectativa de que o Valor 
Bruto de Produção (VBP) da soja 
em 2021, que deve ser divulgado 
dentro de alguns dias, atinja R$ 
50 bilhões, o que representaria 
alta de 70% se comparado com o 
ano anterior, ainda que a produ-
ção seja ligeiramente inferior ao 
recorde conseguido em 2020, de 
20,7 milhões de toneladas.

O boletim também registra 
a queda no preço do tomate. 
Na Ceasa de Curitiba, as caixas 

de 20 quilos tiveram os preços 
reduzidos em 40% e foram 
comercializadas, neste mês, 
por R$ 90. Em abril, o valor 

estava em R$ 160. A tendência 
é que até setembro recuem 
ainda mais, na medida em que 
a colheita avança.

Avicultura e Piscicultura
O registro em relação ao frango paranaense é de redução em 3,29% no 
custo de produção em abril, relativamente ao mês anterior, caindo de 
R$ 5,77 o quilo produzido para R$ 5,58. A alimentação, principal item, 

passou a representar 75,79% do custo de produção, uma queda de 
3,35% em relação a março. No entanto, se comparar com os últimos 12 

meses, houve aumento de 9,45%.  A atividade envolvendo pescados 
ainda é pequena no Paraná. Em 2020, atingiu R$ 1 bilhão em Valor 

Bruto de Produção, representando 0,8% do VBP total do Estado. Mas o 
boletim acentua que a atividade está em expansão, sobretudo em rela-

ção à tilápia, com expectativa de crescimento acima de 20% ao ano.

O frio pode até ser benéfico em alguns casos, como no trigo, por exemplo

JAELSON LUCAS/AEN

PM apreende mais de meia tonelada de
maconha após perseguição na PR-323

Uma mulher que é mora-
dora de Umuarama, foi presa 
transportando mais de meia 
tonelada de maconha na 
manhã de ontem (quinta-
-feira, 19). A ação foi desen-
volvida por uma das equipes 
Rotam (Rondas Ostensivas) da 
Polícia Militar. No total, foram 
apreendidos exatos 535 quilos 
do entorpecente.

A droga estava sendo trans-
portada em um veículo GM 
Cruze de cor prata e, de acordo 
com os policiais militares, a 
equipe recebeu informações 
anônimas, dando conta de 

Gado furtado em 
Campina da Lagoa é

localizado em pasto de 
Maria Helena

A Polícia Militar recuperou 
em Maria Helena 61 cabeças de 
gado que haviam sido roubadas 
em Campina da Lagoa. A locali-
zação dos animais aconteceu na 
noite da quarta-feira (18) depois 
que os policiais verificaram uma 
denúncia anônima de que o reba-
nho estaria em uma propriedade 
rural dentro dos limites do muni-
cípio de Maria Helena.

Um homem de 39 anos, mora-
dor da área rural de Maria Helena, 
informou que desconhecidos 
descarregaram o gado no curral 
de sua propriedade e não volta-
ram para retirar. Ele ainda contou 
que emprestou o espaço por um 
determinado tempo.

Os policiais constataram, 
pelas marcas de identificação, 
que seriam os animais furtados 
em Campina da Lagoa. O caso 
foi repassado à Polícia Civil.

que o veículo Cruze sairia de 
Iporã transportando um car-
regamento ilícito. O destino 
seria estado de São Paulo. 
Durante a manhã de ontem, 
os policiais observaram o veí-
culo suspeito trafegando pela 
rodovia PR-323, chegando em 
Umuarama.

Os militares tentaram rea-
lizar a abordagem, porém o 
condutor empreendeu fuga e 
ainda colocou em risco usuá-
rios da via. Na tentativa de 
fugir dos policiais, o motorista 
acessou a Estrada São Tomé, 
onde perdeu o controle da 

direção e colidiu contra a placa 
de sinalização com o nome da 
estrada rural.

Em seguida, o motorista 
fugiu, mas a mulher que o 
acompanhava acabou sendo 
presa em flagrante por tráfico 
de drogas.

Ela informou aos policiais 
que saiu de Umuarama com 

destino a Iporã na madrugada 
de ontem e faria o transporte 
do entorpecente até São Paulo. 
A mulher revelou também que 
ganharia a quantia de R$ 3 mil. 
Após uma checagem, foi verifi-
cado que o carro usado pelos 
traficantes havia sido roubado 
no ano passado em Farol na 
região de Campo Mourão.

DROGA estava em um carro roubado e seria levada para o interior do estado de São Paulo

DIVULGAÇÃO

Um homem de 27 anos foi 
preso por policiais militares de 
Umuarama após ter praticado o 
furto de três barras de chocolate, 
de um condicionador da marca 
Dove, outro condicionador da 
marca Pantene, de um frasco de 
óleo corporal da marca Paixão, 
de um frasco de creme corporal 
Monage, e ainda 1,718 quilos 
de costela ripa. O furto acon-
teceu em um supermercado no 
centro da cidade. Os policiais 
foram acionados por um fiscal da 
loja que abordou o suspeito e 

confirmou o crime. No local, os policiais deram voz de prisão ao autor que, foi 
encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO
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Educação prepara investimento de
R$ 2,5 milhões em kits escolares

A Secretaria de Educação 
vai contratar, por meio do pre-
gão eletrônico, empresa para 
o fornecimento de materiais 
escolares que farão parte de 
um kit escolar que será distri-
buído para os alunos da Rede 
Municipal. O valor máximo do 
processo é de R$ 2.570.394,07 
e as propostas serão recebidas 
até as 8h do dia 1 de junho. A 
abertura e julgamento das pro-
postas ocorre entre as 8h e 9h 
e a partir desse horário inicia 
a sessão de disputa de preços.

O edital estará disponível 
no site do município no campo 
Licitações, diretamente no 
setor de Licitações e Contratos 
da Prefeitura (Av. Rio Branco, 
3717, fone 44 3621-4141 ramais 
127 ou 129).

Segundo a secretária da 
Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, a distri-
buição do kit de materiais 

sustenta a missão de forma-
ção humanizadora e equita-
tiva do município.

Todos os mais de 9 mil estu-
dantes da rede municipal rece-
berão um kit de material para 
utilizar durante o ano letivo de 
2022. O kit inclui materiais 
como estojo, mochila, lápis, 
caneta hidrográfica, lápis de 
cor, giz de cera, apontador, 
borracha, tesoura, régua, 
cola, caneta esferográfica, 
cadernos e até uma calcula-
dora, que auxiliarão na reali-
zação das atividades pedagó-
gicas diárias.

Está prevista a compra 
de 4.070 unidades de mala 
escolar com carrinho, ideal 
para levar os materiais para 
escola de forma confortável, 
com segurança e praticidade; 
6.335 mochilas escolares para 
o Ensino Fundamental com 
três compartimentos para 

acomodação dos materiais; 
8.760 unidades de porta mate-
rial escolar em tecido tactel 
escamado; 10.398 agendas 
personalizadas para os alunos; 

TODOS os mais de 9 mil estudantes da rede municipal receberão um kit de material para utilizar durante o ano letivo de 2022

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Produção de Umuarama também não
foi prejudicada com a chegada do frio

A onda de frio dos últimos 
dias ainda não trouxe prejuízos 
sensíveis ao setor agropecuá-
rio em Umuarama, de acordo 
com a avaliação do secretá-
rio municipal da Agricultura, 
Cleverson Alvarenga, com base 
em dados colhidos no campo 
por agrônomos e técnicos. 
Mesmo as culturas mais sensí-
veis, como hortaliças folhosas, 
não foram afetadas.

O agrônomo Márcio Rezende 
está em campo, visitando os 
canteiros de hortaliças dos pro-
dutores acompanhados pelo 
município, e notou que não 
houve geadas expressivas. “Por 
sorte a previsão de geada negra 
não se confirmou. Tivemos 

apenas uma onda de frio que 
não causou grandes danos nos 
cultivos. A temperatura não che-
gou perto de 0°C, que é quando 
começa a queimar as folhas das 
plantas”, avaliou

De acordo com o agrô-
nomo, há previsão de geadas 
mais intensas a partir do início 
do inverno, em junho, “aí sim 
podem ocorrer prejuízos, prin-
cipalmente na alface, no almei-
rão e na couve, além de tem-
peros, que são culturas mais 
sensíveis, e também nas pas-
tagens, dependendo da inten-
sidade do frio”, considerou. 
Confirmando-se quebras na 
produção, e consequente redu-
ção da oferta, seria inevitável 

um impacto no preço das hor-
taliças e do leite.

Nesta semana, a Secretaria 
de Agricultura tem apoiado 
os pecuaristas na colheita e 
preparo de silagem, já anteci-
pando a possível redução na 
qualidade das pastagens.

De acordo com o agrônomo 
Márcio Rezende, quando a tem-
peratura cai abaixo de 10°C o 
produtor deve tomar alguns 
cuidados e um deles é evitar a 
pulverização nas plantas, pois 
a absorção se torna lenta e não 
o produto pode não ter o efeito 
desejado, “a não ser nos casos 
de extrema necessidade, pois aí 
temos métodos específicos para 
fazer a aplicação”, comentou.

Mais de mil peças de roupas foram distribuídas na tarde de ontem (19) a 
moradores dos bairros Parque Industrial e Arco-Íris, fruto da Campanha do 
Agasalho. O Varal Solidário foi coordenado pela Aceru. Flávio dos Reis, 
presidente da Associação, conta que o Varal Solidário chega em boa hora, 
em que as temperaturas na cidade despencaram. “Muitas famílias comparece-
ram aqui na Associação Vida e Solidariedade (Dona Maria da Sopa) para 
receber algumas peças de roupas. São calças, blusas, vestidos, camisas, enfim, 
agasalhos doados por toda a sociedade e que agora chegam até aqui para 
socorrer muita gente”, comentou. “Estamos sempre atentos às necessidades 
dos moradores e temos a alegria de contar com a boa vontade de instituições 
parceiras, como o Sesc e a RPC, além de todo o apoio que recebemos da 
sociedade umuaramense”, declara.

1.350 calculadoras eletrôni-
cas; 8.758 caixas de lápis de 
cor; 17,5 mil tubos de cola; e 

62 mil cadernos diversos, entre 
outros itens de grande utiliza-
ção pelos alunos.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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MPPR requisita interdição de hospital
que apresenta diversas irregularidades

O Ministério Público do 
Paraná, no Noroeste do 
estado, requisitou ao secre-
tário municipal de Saúde e à 
diretora da 12ª Regional de 
Saúde diligências imediatas 
e em conjunto para a inter-
dição e/ou suspensão das 
atividades de um hospital 
da cidade. A determinação 
decorre de procedimento 
administrativo instaurado 
pela 4ª Promotoria de Justiça 

O Jornal Tribuna Hoje News 
teve acesso ao procedimento 
administrativo instaurado 
pelo MP, com a identificação 
do hospital citado. Consta que 
foi marcado pelas informações 
a respeito do cancelamento 
súbito de cirurgias eletivas pre-
viamente agendadas, por falta 
de insumos necessários para 
contemplação dos processos, 
inclusive o próprio diretor clí-
nico da unidade hospitalar 
relatou que a dificuldade na 
compra dos materiais residia 
no atraso de repasse de verba.

O promotor diz ainda, que 
foram encartadas respostas 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, que apesar de ter rea-
lizado a vistoria, não pontuou 
objetivamente sobre o que foi 
determinado.

A 12ª Regional de Saúde não 
atendeu à deliberação ministe-
rial e o Conselho Municipal de 
Saúde foi demandado a consti-
tuir uma Comissão e averiguar 
a tribulação instalada no hos-
pital, bem assim para assina-
lar sobre a viabilidade de con-
tinuar credenciado ao SUS.

No dia 11 de março, a 
Secretaria de Saúde comuni-
cou o MP que instauraria um 
Procedimento Administrativo 
em face da unidade de saúde, 
devido às irregularidades 
encontradas por enfermeiro 
auditor dois dias antes.

Por outro lado, a 12ª RS 
informou também que o res-
ponsável pela auditoria seria 
o Departamento Nacional de 
Auditoria do SUS e ainda que 
os auditores da Regional de 
Umuarama não se sentem 

da comarca para apurar notí-
cias de irregularidades no 
estabelecimento, que aca-
baram confirmadas.

O MPPR verificou que o 
local está há mais de seis 
meses em condições de fun-
cionamento precárias, tendo 
havido inclusive o cancela-
mento de cirurgias eletivas 
previamente agendadas por 
falta de insumos. Relatório 
de inspeção realizada no 

hospital  pela Vigi lância 
Sanitária municipal consta-
tou diversas irregularidades, 
concluindo pela necessidade 
de interdição do local, que, 
conforme o Ministério Público, 
“segue prestando seus ser-
viços aos usuários de forma 
arriscada e deficitária, colo-
cando em risco não só a saúde 
dos pacientes, mas também 
de seus próprios funcioná-
rios”. Entre as irregularidades 

encontradas, está, por exem-
plo, o fato de a Central de 
Material Esterilizado não fun-
cionar adequadamente, de 
modo que estariam sendo uti-
lizados materiais sem a assep-
sia necessária.

A determinação do MPPR, 
emitida na última quarta-feira, 
18, deu prazo de 48 horas para 
que as autoridades destinatá-
rias comuniquem as providên-
cias adotadas.

CONDIÇÕES PRECÁRIAS
De acordo com o Promotor 

Marcos Antonio de Souza, foi 
instaurado um procedimento 
administrativo pelo MPPR, 
com o objetivo de averiguar 
a viabilidade do hospital 
permanecer credenciado 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), haja vista as condi-
ções precárias de seu funcio-
namento, que se arrastam há 
mais de seis meses.

Procedimento foi instaurado devido ao
cancelamento das cirurgias agendadas

“confortáveis” para auditar tal 
hospital.

Já o Relatório Técnico de 
Inspeção do MP roteiriza as 
ações da vigilância sanitária 
municipal entre os dias 7 e 
18 de março deste ano, para 
concessão de licença sanitá-
ria anual. “De modo que seus 
apontamentos causam certo 
espanto, frente a tamanha 
desídia, que segue prestando 
serviços aos usuários de forma 
arriscada e deficitária, colo-
cando em risco não só a saúde 
dos pacientes, mas também 
de seus próprios funcionários, 
haja vista as irregularidades 
verificadas, em completo desa-
cordo com a Resolução SESA 
nº 165/2016”.

NOTA PÚBLICA
E m  n o ta  e n v i a d a  à 

imprensa na tarde de ontem 

(19), a Secretaria Municipal de 
Saúde, através da Secretaria 
de Comunicação, informou 
que está estudando os pro-
cedimentos necessários para 
atender à recomendação do 
Ministério Público do Paraná, 
de interdição ou suspensão das 
atividades de um hospital da 
cidade em decorrência de pro-
cedimento administrativo ins-
taurado pela 4ª Promotoria de 
Justiça da Comarca, que apura 
notícias de irregularidades no 
estabelecimento, que teriam 
sido confirmadas no processo. 
Uma reunião está prevista ainda 
para esta tarde, a fim de discutir 
as medidas adequadas.

A reportagem do Jornal 
Tribuna Hoje News tentou 
manter contato, por telefone, 
com os administradores do 
hospital, na tarde de ontem, 
mas não foi atendida.

Depois de uma longa pausa 
devido às restrições da pande-
mia de coronavírus, o Comitê 
de Combate à Dengue voltou 
às reuniões presenciais. Ontem 
(19), o presidente, empresário 
João Luiz Bortolato, conduziu 
a discussão dos temas relacio-
nados à doença em encontro 
no anfiteatro da Prefeitura. A 
pauta foi aprovação da ata da 
reunião de abril, apresentação 
do relatório ambiental com as 
ações realizadas no mês pas-
sado, aplicação do fumacê 
para combater o mosquito da 
dengue e assuntos gerais.

Os agentes da Vigilância 
Ambiental apresentaram as 
diversas ações realizadas pela 
equipe, que vão além do enfren-
tamento ao Aedes aegypti.

A equipe também preenche 
ocos de árvores para eliminar 
criadouros do mosquito da 

Comitê de Combate à 
Dengue volta a se reunir

dengue, realiza vistorias de 
telhados, calhas, piscinas e cai-
xas d’água em locais fechados 
– com uso de drone –, monitora 
grupos de macacos em matas 
e realiza análise semanal da 
água consumida pela popula-
ção com amostras de seis dife-
rentes pontos da cidade. Outro 
serviço é orientar sobre os cui-
dados com insetos e animais 
peçonhentos.

O relatório de atividades da 
Vigilância em Saúde Ambiental 
apontou que 23.564 imóveis 
foram visitados pelos agentes e 
1.468 depósitos foram tratados 
em 715 localidades no mês pas-
sado. Foram eliminados 1.468 
possíveis focos de reprodução 
do mosquito transmissor da 
dengue e coletados 428 tubitos 
com larvas, para análise.

Os agentes recolheram ainda 
156 pneus velhos, atenderam 41 
reclamações e produziram 244 
relatórios, além de partici-
par de quatro ações integra-
das com alunos da Unipar, 
atiradores do Tiro de Guerra, 
equipe do Sesc/Umuarama 
e estudantes do curso de 
Técnico em Enfermagem do 
Colégio Hilda Kamal.

“No acumulado do ano, 
os agentes já realizam mais 
de 99,8 mil visitas a imóveis. 
Importante reforçar que, ape-
sar de todo esse trabalho, os 
resultados do combate à den-
gue dependem do cuidado 
que os moradores precisam 
tomar com os seus quintais, 
realizando vistorias perió-
dicas e eliminando poten-
ciais criadouros”, completou 
Renata Ferreira.

Mais 24 casos de covid-19 foram 
confirmados ontem na cidade. 
São 15 mulheres, oito homens e 
uma criança de 10 anos, que não 
tomou nenhuma dose da vacina, 
que foram infectados pela doença. 
O homem de 90 anos que estava 
internado na UTI do Cemil teve 
melhoras em seu quadro clínico e 
agora está internado em enfermaria. 
Nenhuma morte pela doença é 
oficialmente registrada na cidade há 
87 dias e o total de óbitos em 
pouco mais de 26 meses de pan-
demia de coronavírus é de 339. 
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”. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 37.605 pessoas foram diagnos-
ticadas com Covid em Umuarama e deste total 36.944 se recuperaram. Existem hoje 370 pessoas em isolamento 
domiciliar, considerando que o total de casos ativos é de 322 e o número de casos suspeitos é de 48.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Palavras cruzadas

Aquilo que lhe prejudicava tanto já não 
irá mais lhe fazer mal neste momento de 
grande superação. Alguns itens dos quais 
são fundamentais para você irão entrar em 
um grande conflito. A eficiência deve ser a 
palavra-chave do seu dia.

Em alguns momentos você poderá verificar uma 
forte influência naquilo que julgava ser o ideal 
em um momento tão especial. Nada de fora irá 
prejudicar o andamento do seu dia neste período 
tão interessante. Excelente momento para resol-
ver problemas com parentes.

Você conseguirá agir de forma muito mais ativa 
nesta sua jornada especial para o crescimento. 
Com bastante vigor, poderá chegar àquilo que 
pretende se basear para ir além. Caso o seu 
comportamento transpareça bem, terá bastante 
sucesso.

Tende a não ser uma pessoa tão exagerada, 
tudo indica que você conseguirá alcançar 
o sucesso esperado para seguir em frente. 
Aquilo que você almeja estará muito mais 
próximo neste dia, então não desista. Só pro-
cure gastar menos dinheiro.

Recairá sobre uma reflexão um tanto quanto mais 
obscura do que você pode realmente imaginar 
nesta jornada. O planeta Urano alimentará algo 
bem mais legal dentro da sua vida, devido à sua 
boa imaginação. Você trará mais oportunidades 
para ir bem mais além.

Galgará alguns patamares diferenciados e assim 
tudo pode ocorrer de forma bem mais leve do 
que imaginava, e, assim, Netuno fará com que 
suas oportunidades sejam mais bem aprovei-
tadas. Deixe a sensação do amor invadir seu 
coração.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

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

Horóscopo nascido em 20 de maio

Caso você venha a intuir de uma maneira mais 
eficiente, conseguirá chegar aonde tanto quer. 
As pessoas que você conhece estarão um pouco 
mais distantes. Compartilhe com a pessoa amada 
os teus sentimentos para que se sinta um pouco 
mais aliviado.

Muita coisa irá acontecer neste dia, porém, tudo 
dependerá das suas ações para que evolua com 
grande credibilidade. Para que as coisas mais 
importantes ganhem corpo, você necessitará 
ter bastante cuidado. Deve pensar muito sobre 
mudar de emprego para não se arrepender.

Com algumas tristezas, você terá que lidar de 
forma mais branda. As suas perdas mais comple-
xas estarão ligados aos resultados do seu futuro. 
Não leve desavença a sério e seja um apazigua-
dor, se preciso, faça um diálogo mais aberto. A 
dois, relaxe mais neste momento.

Precisará ter uma forte e fundamental habilidade 
para lidar com coisas muito distintas daquilo 
que você imagina ser um comportamento ideal. 
Tudo o que está ligado aos números irá advir de 
Marte. Você poderá estar profundamente enga-
nado sobre determinadas situações.

Terá maior capacidade para efetivar tudo o que 
acontece nesta sua jornada mais interessante. 
Coisas boas do seu planeta regente irão te 
ajudar a ir muito mais longe do que imaginava 
ser possível. Na maior parte do tempo, tudo 
ocorrerá bem.

Você irá se sentir um pouco mais fraco neste 
dia, mas não se deixe influenciar por qualquer 
coisa. É extremamente importante que você 
alcance todos os níveis aceitáveis de concen-
tração. Para progredir, contará com a ajuda do 
elemento Fogo.
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Evento discute melhorias para o solo arenito caiuá
Profissionais e estudantes de agro-

nomia participam, desde ontem (19), de 
evento especial organizado pela Areau 
(Associação Regional de Engenheiros 
Agrônomos de Umuarama). Com o 
título ‘Manejo de Solos Arenosos – 
Conservar para Produzir’, o encontro 
acontece no auditório da Sociedade 
Rural de Umuarama e oferece palestras, 
fóruns, discussões e atividades práticas 
abordando o desenvolvimento de pro-
cessos de melhoria do arenito caiuá, solo 
típico da região Noroeste do Paraná.

O prefeito Hermes Pimentel participou 

da abertura dos trabalhos e destacou a 
importância de eventos como este.

O engenheiro agrônomo e empre-
sário Humberto Vingnoli, presidente 
da Areau, lembrou que há quase 60 
anos, quando estava na universidade, 
conheceu um grupo de agrônomos 
de Israel que tinha vindo ao Paraná 
para estudar o solo. “Quando viram 
a terra roxa da região de Apucarana e 
Londrina, ao contrário do acreditáva-
mos, eles não se animaram. Quando 
se depararam com o arenito caiuá, 
ficaram empolgadíssimos, por ver 

as grandes possibilidades de produ-
ção, caso recebesse o correto trata-
mento tecnológico. Vejam bem: há 
quase seis décadas esses agrônomos 
israelenses já sabiam que, lançando 
mão de tecnologias acertadas, a pro-
dução seria excelente”, pontuou.

A primeira palestra do dia foi 
apresentada pelo engenheiro agrô-
nomo Cleverson Andreoli, com o tema 
‘Sustentabilidade do Agronegócio’. A 
zootecnista Katia Fernanda Gobbi 
falou sobre ‘Sistemas integrados de 
produção agropecuária em solos 

arenosos’ e o engenheiro agrônomo 
Mario Takahashi abordou os princi-
pais avanços e desafios para a cul-
tura da mandioca em solos arenosos 
– ambos são do IDR-PR (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná).

Encerrando os trabalhos no final 
da quinta, o coordenador do pro-
grama de fiscalização do uso do solo 
agrícola, engenheiro agrônomo Luiz 
Renato Barbosa, apresentou os pro-
gramas para conservação de solos 
arenosos da Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná).
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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

Durante a cúpula Change-
NOW, em Paris, a Renault reve-
lou seu novo carro-conceito 
Scénic Vision em estreia mun-
dial. Em linha com os objetivos 
de seu plano estratégico, este 
modelo representa os compro-
missos da Renault em matéria 
de desenvolvimento sustentá-
vel, materializando o plano de 
descarbonização da marca em 
todo seu ciclo de vida.

A Renault está escrevendo 
um novo capítulo de sua his-
tória com um carro-conceito 
inovador, precursor e visio-
nário. Sua aparência externa 
prefigura o futuro veículo 100% 
elétrico para a família da gama 
Renault. O interior e o projeto 
tecnológico são convites a 
uma viagem a outra tempora-
lidade, em um futuro onde as 
tecnologias e inovações ser-
virão a um mundo mais sus-
tentável e com mais respeito 
pelo meio ambiente.

“Nenhum dos nossos com-
promissos como empresa será 
suficiente se não os aplicar-
mos totalmente em nossos 

veículos. Por isso, pedi para 
que as equipes da Renault 
desenvolvessem o primeiro 
carro-conceito que represen-
tasse plenamente nossa nova 
estratégia ESG e seus três pila-
res: meio ambiente, segurança 
e inclusão. Nós o chamamos 
de Scénic Vision. Scénic, que 
remete ao nosso icônico “carro 
para viver”, e Vision porque ele 
corresponde às novas expec-
tativas das pessoas”, declarou 
Luca de Meo, CEO do Renault 
Group e da marca Renault.

O Scénic Vision inicia uma 
nova jornada, a de uma mobili-
dade mais sustentável, segura 
e inclusiva. Visionário e explo-
ratório, ele concretiza as visões 
tecnológicas mais avançadas 
em matéria de descarboni-
zação, representando os três 
pilares da estratégia de desen-
volvimento sustentável do 
Renault Group: meio ambiente, 
segurança e inclusão:

O ecodesign e as inovações 
em matéria de economia cir-
cular, ao integrar mais de 70% 
de materiais reciclados em 
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Renault revela carro-conceito Scénic Vision

vários ciclos fechados, sendo 
95% reciclável e contribuindo 
diretamente para a proteção 
dos recursos naturais.

A motorização híbrida, elé-
trica e a hidrogênio, para redu-
zir o tempo ocioso durante 
a recarga de energia, dimi-
nuindo a pegada de carbono, 
inclusive da bateria. O Renault 
Scénic Vision é zero emissão na 
produção e no uso, diminuindo 

em 75% sua pegada de car-
bono em comparação com um 
carro elétrico convencional.

As tecnologias embarca-
das oferecem uma segurança 
reforçada para o condutor e os 
passageiros, permitindo redu-
zir o número de acidentes em 
até –70%. Devido ao seu pro-
jeto, este carro-conceito traduz 
também a vontade das equi-
pes de criar um carro único, 
accessível e adaptado a todos.

“O carro-conceito Scénic 
Vision representa a trans-
formação do plano estraté-
gico Renaulution para uma 
empresa mais verde e tecno-
lógica, com foco em dados, 
energia e serviços. Ele abraça 
os desafios do clima, preserva-
ção dos recursos naturais, segu-
rança e saúde de seus usuários 
e acessibilidade. O modelo abre 
um novo capítulo no desenvol-
vimento dos nossos veículos, 
pensado de forma ecossistê-
mica desde a concepção até o 
fim do ciclo de vida. Além de 
ser um objeto de design, ele 
representa uma série de obje-
tivos que o Grupo definiu e que 
serão progressivamente intro-
duzidos nas próximas gerações 

de veículos”, declarou Cléa 
Martinet, VP de Sustentabili-
dade do Renault Group.

NOVAS PERSPECTIVAS
Representante do plano 

estratégico Renaulution e da 
“Nouvelle Vague” da marca 
Renault, o carro-conceito 
Scénic Vision é resultado de 
um profundo exercício de 
design, com escolhas estéti-
cas ousadas. Assim, seu design 
prefigura horizontes temporais 
diferentes para a gama de veí-
culos Renault. O exterior revela 
as formas e o estilo de um novo 
modelo para a família, que 
será comercializado em 2024, 
enquanto o design interno é 
um estudo prospectivo sobre 
as futuras cabines dos veícu-
los da Renault.

Sua motorização híbrida, 
elétrica e a hidrogênio, tra-
duz a vontade da Renault de 
dar uma resposta para todos 
os usos, que se insere em uma 
visão mais distante, para além 
de 2030. Um design que abre 
caminho para novas perspecti-
vas, um mundo onde os carros 
e os seres humanos convergem 
para os mesmos valores. 
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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

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 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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“Alinhar pensamentos positivos 
aos desejos, nos coloca num grau 
de realização superior ao de ape-
nas planejar.” Pedro Felipe Silva

EM BAIXA
E o streaming (Netflix e etc) estão na berlinda também em Hollywood. A Academia de Artes de Ciências Cinema-
tográficas instituiu para o Oscar 2023 a exigência de que os filmes concorrentes tenham estreado em cinemas.

PALESTRA
Com o tema  ‘A Nova Inteligên-
cia’ a Mentora e Hipnoterapeuta 
Sandra Freitas ministra palestra 
neste sábado (21), às 8h30, no 
auditório da ACIU onde serão 

abordados assuntos como comuni-
cação assertiva, desenvolvimento 
emocional e saúde mental. Entra-
da 1kg de alimento não perecível.  

Maiores informações - 
(44) 99144-5994

 EM PAUTA
O ex-presidente  Lula e a soció-
loga Rosângela Silva, a Janja, se 
casaram na noite de quarta-feira, 

em São Paulo.   Para manter o 
evento discreto, os próprios con-
vidados só tiveram a confirmação 
do local, na manhã do evento. À 
exceção de três médicos, todos os 
convidados tiveram os celulares 

confiscados na entrada da casa de 
festas. (UOL)

ALINHAR & PLANEJAR
Estratégias e oportunidades ganham pauta 
na reunião do Grupo Uvel, em Santa Catarina, 
nesta semana de frio intenso. Os diretores das 
várias concessionárias do grupo -. Joaquim 
Costa Pereira, Ivanildo Coutinho, Realdir Fur-
tado, José Machado da Silva, Bruno Zaninot-
to, Homero Zaninotto e Roberto Zanatto esti-
veram reunidos para alinhar, planejar e visitar 
as empresas no vizinho Estado.  No detalhe: 
sendo recepcionados na chegada, a viagem 
foi realizada de motocicleta pelos diretores 
Ivanildo Coutinho e Joaquim Pereira.

Homero, Joaquim, Ivanildo e Roberto

Grupo Uvel reunido em Santa Catariana, com parceiros

ARQUIVO ZC
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