
Dentro das ações da campanha Maio Amarelo – um movimento internacional de conscientização para 
redução de acidentes de trânsito – o inspetor Thiago Neri, da Guarda Municipal, ministrou uma palestra 
sobre o tema para os 150 atiradores do Tiro de Guerra, ontem. Depois o inspetor realizou uma aula prá-
tica. A instrução aos atiradores é importante pois boa parte dos jovens, com idade entre 18 e 19 anos, 
já possui permissão provisória para dirigir. “A maioria destes jovens ainda iniciarão o curso para tirar a 
CNH e em breve serão 150 novos motoristas trafegando pelas ruas da cidade”, pontuou o inspetor.
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Hospital Nossa Senhora Aparecida é
interditado pela Vigilância Sanitária
O Serviço de Vigilância Sanitária realizou inspeção na tarde de ontem, 
após reunião com a direção do Instituto Nossa Senhora Aparecida, e 
decidiu pela interdição do centro de esterilização até que seja apre-
sentado um plano de adequação do setor, que deve ter a aprovação do 

Ministério Público, firmado em um TAC (Termo de Ajuste de Conduta). 
Desta forma, o hospital deixa de receber novos pacientes e a Central 
de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde avaliará a necessidade 
de transferência dos internados. l 6

Vou de bike no domingo

l 7

Agressores
podem ter que

pagar tratamento
de animais

l 2

Presidente cogita
reestruturar as

carreiras da
PRF e Depen

l 3

ASSESSORIA/SECOM

Projeto do
Homeschooling
é encaminhado

ao Senado
l 4

Assaltante é
flagrado pela
PC roubando
panificadora

l 5

Prefeitos de Lunardelli e 
Rio Branco do Ivaí, esti-
veram ontem em Umu-
arama, acompanhados 
de técnicos, gestores e 
agentes públicos, para 
conhecer o Programa 
Lixo que Vale, um dos 
mais importantes ins-
trumentos de promoção 
social e econômica da 
administração municipal.   
l 9

‘Lixo que Vale’

Aula na alvorada

l 8
JOSÉ A. SABINO/SECOM
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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

20/4 a 20/5 0,6308 0,6308 0,1301
21/4 a 21/5 0,6309 0,6309 0,1302
22/4 a 22/5 0,6309 0,6309 0,1302
23/4 a 23/5 0,5973 0,5973 0,0968
24/4 a 24/5 0,6215 0,6215 0,1209

Ações % R$
Petrobras PN +1,93% 34,83 
Vale ON +1,77% 81,26 
ItauUnibanco PN +1,25% 25,13 
Bradesco PN +1,34% 19,67 
Magazine Luiza ON -1,61% 3,67 
IR Brasil ON +6,56% 2,60

IBOVESPA: +1,39% 108.487 pontos

Iene 127,87
Libra est. 0,80
Euro 0,95
Peso arg. 118,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 4,8730 4,8740 -1,4%

PTAX  (BC) -0,9% 4,8771 4,8777 -0,8%

PARALELO -1,0% 4,7700 5,1900 -1,9%

TURISMO -1,0% 4,7700 5,1700 -1,9%

EURO -1,1% 5,1492 5,1504 -0,7%

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 20/05

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,09
Peso arg. R$ 0,041
R$1: 1.399,97 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/05 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 1.705,25 14,75 -0,7%
FARELO jul/22 429,90 4,60 -7,8%
MILHO jul/22 778,75 -4,50 -3,9%
TRIGO jul/22 1.168,75 -31,75 6,5%

SOJA 180,01 0,4% 3,5% 179,00
MILHO 82,40 -0,3% 4,5% 82,00
TRIGO 100,61 -0,3% 7,4% 104,00
BOI GORDO 301,69 -0,4% -2,2% 295,00
SUINO 5,32 0,0% 0,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 20/05 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 20/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 190,00 -0,5% 3,8%
SOJA Paranaguá 196,50 -1,3% 4,0%
MILHO Cascavel 88,00 -3,3% 1,1%

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

Solução anterior

A semana traz notícias inesperadas. Busque a diplomacia 
e o diálogo, pois pode enfrentar situações de oposição 
às suas ideias. Atrasos podem acontecer, portanto tenha 
paciência. A sua saúde pode ser recuperada após um 
longo período de altos e baixos. Alguma novidade está 
chegando. Fique atento.

Pode ser uma semana cansativa, na qual você precisa 
recuperar a saúde ou o fôlego, portanto não se cobre 
tanto. Vá devagar e priorize a organização e a atenção 
aos detalhes, mas o eclipse ainda pode te deixar dis-
perso, especialmente com Mercúrio retrogradando no 
seu signo. 

Os astros vão te desafiar a confiar mais em si mesmo e a 
perder o medo de se expressar, decidindo-se pelo que te 
faz feliz. Tome cuidado com barganhas e migalhas. Saiba 
ser inteiro e merecedor do melhor. Acreditar que é capaz 
é a chave para uma semana promissora.

Seu signo pode afetar muito a sua vitalidade nesta 
semana, portanto você pode se sentir com menos ener-
gia e mais vontade de descansar. Sua criatividade e sua 
imaginação podem imperar. É importante fazer uma rea-
valiação sobre seu passado e perceber o que quer levar 
adiante e o que não quer. 

A semana pode trazer certa confusão de pensamentos e 
sentimentos. O ideal é moderar o ritmo e fazer as coisas 
com calma, já que a impaciência pode imperar. Tome 
cuidado com brigas e desentendimentos. Momento de 
prosperar e seguir firme em direção a uma meta ou um 
objetivo.

A semana pode trazer um excesso de afazeres, caos e 
extremo cansaço, solicitando mais que você cuide de si 
mesmo, saiba relaxar e viver a vida com mais leveza. Novas 
oportunidades virão. Seus caminhos estão abertos, mas é 
preciso se reinventar e equilibrar as coisas: construa sem 
apego e sem tanta necessidade de controle. 

A semana vai trazer expansão mental, mas antes você 
pode se sentir irritado, confuso, portanto, tome cuidado 
com grosserias e situações de confronto. O passado pode 
voltar, trazendo situações desagradáveis. Cuide mais da 
sua saúde, saiba fazer pausas e abandone um pouco o 
controle. Medite.

Horóscopo semanal do dia 21 ao dia 27 de maio

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

O último eclipse passou pelo seu signo, e talvez trouxe 
abatimento, cansaço e até certa depressão. O lado emo-
cional fica remexido e é preciso ter paciência consigo 
mesmo e ouvir os sinais da intuição. Você pode querer 
cuidar melhor de si mesmo, e é recomendado que o faça 
isso essa semana.

Tome cuidado com falsas promessas e não caia em ilu-
sões: certifique-se de tudo antes de se comprometer. 
Algumas pessoas falsas podem querer te manipular. É 
importante manter a autoconfiança, e isso será desafia-
dor. Enumere seus desejos e suas capacidades e alinhe 
a forma como vem atuando em sua vida.

A semana vai te fazer encarar seus medos e abraçar 
sua intuição e suas emoções, por isso você pode ficar 
muito sensível. O momento é ideal para curas físicas, 
emocionais e mentais. Você pode descobrir muito sobre 
si mesmo nesse período, saindo de situações limitantes 
e vivendo a vida.

Você tem se sentindo inspirado e poético nesta semana, 
e isso facilita a vida de quem precisa ser mais criativo ou 
deseja iniciar coisas novas. A ausência de medo pode te 
ajudar a ir além. Existe possibilidade de ser convidado a fazer 
algo diferente. Acredite no seu progresso e seja espontâneo.

A semana pode trazer insights importantes. Além disso, 
pode ser uma ótima semana para estudar e organizar coi-
sas pendentes: de assuntos de família a arquivos, caixas 
e gavetas. Existe uma grande mudança acontecendo em 
sua vida e uma felicidade pode chegar até você.

Horóscopo nascido em 21 de maio

Horóscopo nascido em 22 de maio

Horóscopo nascido em 23 de maio

Os nascidos a 22 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. São elegantes, vai-
dosos, inteligentes e diplomáticos. Eles podem ter algo de genialidade em tudo o que dizem, e pensam. 
Apreciam também as Artes e tudo o que for Belo.  Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e 
de 5. Juntos formam o 7, de Netuno, que simboliza a intuição e os dons para normais em geral. Revela 
segredos e mistérios. Mas dá vocação artística e musical.

Os nascidos em 21 de maio são de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São do primeiro deca-
nato, considerado o decanato dos gênios. São engenhosos e podem aperfeiçoar seus conhecimentos 
e captação nesta ou naquela área. Assim, podem se destacar na profissão que abraçarem. Seu número 
principal é o 24, formado de 2, Lua, e 4 de Urano. Eles desenvolvem a imaginação e a capacidade de 
sonhar e de fantasiar em favor do seu trabalho e na profissão. A soma dá o 6, de Vênus, que inspira 
para as Artes e para a Beleza.

Os nascidos em 23 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. Inteligentes, 
espertos e podem vencer na vida sem fazer muito esforço. Encontram apoio para aquilo que desejam. 
Terão sorte com vendas. Seu número principal é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus; dois astros de 
natureza feminina, que os tornam sensíveis. A soma dá o 8, de Saturno, que supera sua fragilidade e 
falta de confiança em si. 
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Muitas nuvens

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
16/05 - 01h15

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 22
min 12

max 21
min 8

Cascavel
max 18
min 6

Foz do Iguaçu
max 21
min 8

max 20
min 6

Curitiba
max 18
min 7
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Domingo 22/5/2022
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4/frog — mosa. 5/école. 7/conacri — têmpera. 15/alfredo andersen.
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estudo de

Freud
(Psican.)

"Incidente
em (?)", 

romance de
Verissimo

Primitivo
modo de
comércio

Caráter 
do crime 
de latro-

cínio

Pássaro
pardo das
Américas

Primata
comum 
em todo
o Brasil

(?) 
Frehley,

guitarrista
dos EUA

Xico (?),
jornalista
cearense

Senhor 
do Japão

feudal

O maior
vulcão 

ativo da
Europa

Sociólogo
francês

de "Terra-
Pátria"

Recipiente
eleitoral

(pl.)

Estudo da
origem das
palavras

Matéria 
de jornais
Validade

da folhinha

Eu, em
francês
Capital

timorense

Dente que nasce
na vida adulta 

Fonte da
morfina

Modalidade que per-
mite aos colaborado-

res receberem pelas horas tra-
balhadas mas ainda não pagas

Constela-
ção boreal
Moléstia;
doença

Aparelho 
da padaria

Braço, 
em inglês

Equipar,
em inglês
"Global",
em GPS

Carga;
peso

Tenro;
macio

Massagem
oriental

Pôr;
depositar

Arco, em
francês 
Enseada
pequena

Imposto
federal
Artigo;

cláusula

2/je. 3/ace — arc — arm — rig — run. 4/dili. 10/edgar morin.

NubladoMuitas nuvens Sol

Agressores podem ter
que pagar o tratamento
de animais maltratados

Os deputados votam, na 
sessão plenária de segun-
da-feira (23) na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), a 
redação final da proposta que 
determina que nos crimes de 
maus-tratos cometidos contra 
animais no estado as despe-
sas de assistência veterinária 
e demais gastos decorrentes 
da agressão serão de respon-
sabilidade do agressor.

O projeto de lei 351/2021, 
assinado pelo deputado Paulo 
Litro (PSD), prevê que o agressor 
deverá ressarcir a Administração 
Pública Estadual, as Associações 
e Organizações de todos os 
custos relativos aos serviços 
de saúde veterinária presta-
dos para o total tratamento do 
animal.

“Buscamos com esse pro-
jeto contribuir para o fortaleci-
mento dos trabalhos promovi-
dos pelas entidades protetoras 
dos animais no Estado, bem 
como ampliar as ações de 
conscientização e mudança de 
comportamento dos agresso-
res”, explica Paulo Litro.

O projeto prevê que o agressor deverá ressarcir a Administração Pública Estadual, Associa-
ções e Organizações dos custos relativos aos serviços de saúde veterinária

ALEX MIRANDA

CONSCIENTIZAÇÃO
Está pautado para ser votado 

em redação final o projeto 
de lei 264/2021, assinado por 
diversas deputadas e deputa-
dos, que institui a Semana de 
Conscientização sobre o Ciclo 
Menstrual. De acordo com a pro-
posição, a data será celebrada 
na semana que compreende 
o dia 28 de maio, que é o Dia 
Internacional da Menstruação. 
Os autores destacam que a ini-
ciativa pretende garantir dig-
nidade às adolescentes nas 

escolas públicas e mulheres 
que procuram atendimento de 
saúde, uma vez que é destinado 
às cidadãs em vulnerabilidade 
social e econômica.

O projeto é assinado 
pelas deputadas Cristina 
Silvestri (PSDB), Mabel Canto 
(PSDB), Cantora Mara Lima 
(Republicanos),  Luciana 
Rafagnin (PT), e pelos deputa-
dos Boca Aberta Junior (PROS), 
Goura (PDT), Luiz Claudio 
Romanelli (PSD) e Michele 
Caputo (PSDB).
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Presidente cogita
reestruturar carreiras
da PRF e Depen

O presidente Jair Bolsonaro 
sinalizou que existe possibili-
dade de criar uma proposta 
para reestruturar as carrei-
ras dos agentes da Polícia 
Rodoviária Federal e do 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen). A ideia é 
equiparar essas carreiras à 
de agente da Polícia Federal 
(PF), que ganha atualmente 
cerca de R$ 12,5 mil por mês 
de salário inicial.

“Esse é o impasse que está 
acontecendo. Não tem recurso, 
é o que a gente pode fazer de 
diferenciado para o pessoal do 
Departamento Penitenciário 
[Depen] e a Polícia Rodoviária 
Federal”, afirmou.

No fim do ano passado, 
Bolsonaro tinha prometido 
destinar uma verba já pre-
vista de R$ 1,7 bilhão para 
reajustar salários dos agentes 
federais de segurança, que são 
justamente os policiais fede-
rais, agentes penitenciários e 

Juiz ligado ao STJ é alvo da PF que
mira fraudes em execuções fiscais

A Polícia Federal no Ceará 
deflagrou na manhã de ontem 
(20), uma Operação batizada 
Skiagraphia contra suposto 
esquema de corrupção com 
atuação de juízes federais, 
advogados, empresários e ser-
vidores públicos em Fortaleza. 
De acordo com o delegado 
regional de investigação e com-
bate ao crime organizado da PF 
do Ceará Alan Robson, estão 
entre os alvos da ofensiva um 
juiz assessor da presidência do 
Superior Tribunal de Justiça e 
um magistrado aposentado.

Cerca de 90 agentes cum-
priram 19 ordens judiciais de 
busca e apreensão em resi-
dências de investigados nas 
cidades de Fortaleza (CE), 
Brasília (DF), São Paulo (SP), 
Recife (PE) e Dourados (MS). 
As ordens foram expedidas 
pelo Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região. A ofensiva apura 
supostos crimes de corrup-
ção, lavagem de dinheiro e 

policiais rodoviários federais. 
No entanto, os servidores de 
outras carreiras reagiram mal 
ao aumento de salário exclu-
sivo para as forças de segu-
rança e o governo reavaliou 
a proposta.

Por causa da indefinição 
em torno de quem receberá 
reajuste, diversas categorias 
têm promovido paralisações e 
operações-padrão desde o fim 
do ano passado, incluindo ser-
vidores do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), do 
Banco Central, da Receita 
Federal, entre outros.

Nos últimos meses, a pro-
posta do governo federal pas-
sou a ser um reajuste linear 
de 5% para todos as carreiras 
do serviço público federal, o 
que deve custar cerca de R$ 
6,3 bilhões do orçamento, 
que precisará ser remanejado 
de outras áreas para que se 
cumpra a regra constitucional 
do teto de gastos públicos. 

Bolsonaro voltou a citar essa 
proposta, mas ponderou 
que a decisão ainda não está 
tomada.

“A gente se esforça pra dar 
um reajuste, que eu sei que é 
pequeno, para os servidores. 
Uma sugestão, não está batido 
o martelo, deixo claro, é de 5%. 
Isso equivale a mais cortes nos 
ministérios”, explicou.

Nos próximos dias, infor-
mou o presidente, negocia-
dores do governo federal 
deverão se reunir com repre-
sentantes de sindicatos de 
servidores para discutir a 
possibilidade do reajuste 
linear de 5% para todos os 
servidores, além da reestru-
turação específica das carrei-
ras do Depen e da PRF.

Para o ano que vem, 
Bolsonaro informou que o pro-
jeto de lei orçamentária prevê 
recursos para reajustes sala-
riais e reestruturação de outras 
carreiras no serviço público.

organização criminosa.
Em um escritório 

de advocacia em São 
Paulo, a PF apreendeu 
R$ 930 mil em espécie, 
com suspeitas de ori-
gem ilícita, segundo a 
corporação.

As investigações 
começaram em 2019, 
com base em notícia-
-crime da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, 
que representa a União 
em processos de exe-
cuções judiciais.

De acordo com o 
delegado regional de 
investigação e com-
bate ao crime orga-
nizado da PF do Ceará Alan 
Robson, a Procuradoria da 
Fazenda apontou “circunstân-
cias, indícios de ilicitudes, prá-
ticas criminosas”, em proces-
sos que tramitaram na Justiça 
Federal do Ceará.

Os investigadores veem 

indícios de participação de 
magistrados, advogados e 
empresários devedores do 
Fisco Federal em supostas 
irregularidades “em ações em 
curso na Justiça Federal entre 
2012 a 2016 e que resultaram 
em prejuízo bilionário aos 
cofres da União”.

Aperto de mãos

Na cerimônia de posse de novos ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), no fim da tarde da quinta-feira 

(19) em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes se 

cumprimentaram. Bolsonaro vem fustigando o ministro com 
sucessivos ataques. Na terça (17), o presidente apresentou uma 

notícia-crime contra o magistrado, na qual pedia investigação 
de suposto abuso de autoridade de Moraes no chamado 

inquérito das fake news, do qual o ministro é relator. Na quarta, 
o ministro do STF Dias Toffoli rejeitou a ação. Nessa mesma 

quarta, o presidente acionou a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) contra Moraes.

Fôlego
Na manhã de ontem (20), a 
Câmara Municipal de Curitiba 
ingressou com um agravo 
de instrumento no Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR), 
pedindo a reconsideração 
da decisão liminar que 
suspendeu a submissão ao 
plenário da perda do mandato 
do vereador Renato Freitas 
(PT). Na justificativa, a CMC 
compartilhou com o TJ-PR 
resultados preliminares da 
sindicância interna aberta pela 
Corregedoria para investigar 
suposto uso indevido de 
e-mail institucional para 
ofensas racistas.

Baixo carbono
O governo federal publicou ontem (20) Diário Oficial da 
União um decreto para regulamentar as regras do mercado 
de baixo carbono no país. Ele estabelece procedimentos para 
a elaboração de planos setoriais de mitigação das mudanças 
climáticas para diversos setores da economia e também 
institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa. A medida atende a uma determinação da 
legislação ambiental.

Doação de vacinas
O Congresso Nacional autorizou o governo a doar 
imunizantes contra a covid-19 a outros países afetados pela 
pandemia, em caráter de cooperação humanitária. Caberá 
ao Ministério da Saúde intermediar as doações, bem como 
definir quantitativos e destinatários dos imunizantes doados, 
desde que “ouvido o Ministério das Relações Exteriores”. As 
despesas com transporte ficarão a cargo do país destinatário 
da doação ou à conta de dotações orçamentárias do governo 
federal ou de outros colaboradores. A doação dependerá da 
manifestação de interesse e da anuência de recebimento do 
imunizante pelo país beneficiado.

Julgamento suspenso
Ao deferir parcialmente o 
pedido de tutela na ação 
anulatória movida por Freitas, 
a juíza da Fazenda Pública 
suspendeu a sessão de 
julgamento até a conclusão 
da sindicância interna da 
CMC a respeito do e-mail 
racista. Ela entendeu que, 
se fosse confirmado que o 
relator do PED 1/2022 enviou 
o e-mail, haveria justificativa 
para considerar a nulidade 
do processo por falta de 
imparcialidade. No agravo de 
instrumento, a CMC argumenta 
que os resultados preliminares 
não confirmam a tese.

DIVULGAÇÃO

POLICIAIS Federais apreenderam R$ 
930 mil em espécie, sob suspeita de 
origem ilícita

DIVULGAÇÃO
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Projeto que permite a
educação dos filhos
em casa vai ao Senado

A Câmara dos Deputados 
concluiu a votação do projeto 
de lei que regulamenta a prá-
tica da educação domiciliar no 
Brasil, prevendo a obrigação 
do poder público de zelar pelo 
adequado desenvolvimento da 
aprendizagem do estudante. 
A matéria será enviada ao 
Senado.

Para usufruir da educação 
domiciliar (também chamada 

Pacheco articula desoneração
do ICMS dos combustíveis

Enquanto a Câmara dos 
Deputados prepara a votação 
em regime de urgência do pro-
jeto que estabelece um teto de 
cobrança do ICMS para com-
bustíveis e energia elétrica, o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, já articula a votação 
da proposta na Casa.

Por meio de uma rede 
social, Pacheco relatou que 
discutiu o projeto com o pre-
sidente da Câmara, deputado 
Arthur Lira (PP-AL), e que pre-
tende reunir os líderes partidá-
rios do Senado para reduzir o 
impacto dos tributos nos pre-
ços dos combustíveis. 

O PLP classifica combustí-
veis, energia elétrica, teleco-
municações e transportes como 
bens e serviços essenciais, com 

STF mantém a validade da multa a
motorista que recusar o bafômetro

pelo termo em inglês, homes-
chooling), o estudante deve 
estar regularmente matricu-
lado em instituição de ensino, 
que deverá acompanhar a evo-
lução do aprendizado.

Pelo menos um dos pais ou 
responsáveis deverá ter escola-
ridade de nível superior ou em 
educação profissional tecnoló-
gica em curso reconhecido. A 
comprovação dessa formação 

deve ser apresentada perante 
a escola no momento da matrí-
cula, quando também ambos 
os pais ou responsáveis terão 
de apresentar certidões crimi-
nais da Justiça federal e esta-
dual ou distrital.

Nas votações desta quinta-
-feira, o Plenário rejeitou todos 
os destaques apresentados 
partidos na tentativa de mudar 
trechos do texto.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) validou a regra do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) que 
impõe a aplicação de multa, a 
retenção da CNH e a apreen-
são, por um ano a motoristas 
que se recusem a fazer teste do 
bafômetro, exames clínicos ou 
perícias visando aferir even-
tual influência de álcool ou 
outra substância psicoativa. 
O colegiado também man-
teve a proibição de venda de 
bebidas alcoólicas em esta-
belecimentos nas margens 
das rodovias federais.

Por unanimidade, pre-
valeceu o entendimento do 

ministro Fux no sentido de 
que, como a recusa à reali-
zação de testes não constitui 
crime e implica apenas sanção 
administrativa, não há viola-
ção ao princípio da não autoin-
criminação, regra utilizada em 
procedimentos penais.

Segundo o colegiado, a 
tolerância zero é uma opção 
razoável, proporcional e legí-
tima do legislador para enfren-
tar o perigo da direção sob os 
efeitos do álcool, e a sanção 
à recusa aos testes é um meio 
eficaz de garantir o cumpri-
mento da proibição. Com isso, 
foi cassada a decisão do TJ-RS e 

restabelecido o auto de infração.

VENDA DE BEBIDAS
A proibição da comercia-

lização de bebidas alcoólicas 
em rodovias federais era dis-
cutida em Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade, ajui-
zadas pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC) e 
pela Associação Brasileira de 
Restaurantes e Empresas de 
Entretenimento (Abrasel), res-
pectivamente. Para o Plenário, 
a vedação não viola os princí-
pios da isonomia ou da livre 
iniciativa e segue proibida a 
comercialização.

alíquota máxima de ICMS de 
17%. A ideia é impedir que eles 
sejam considerados equiva-
lentes a outros produtos com 

alíquotas maiores de tributos 
por serem supérfluos. Lira afir-
mou que pretende colocar em 
votação na terça-feira (24).

O projeto classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens 
e serviços essenciais, com alíquota máxima de ICMS de 17%

DIVULGAÇÃO

Heroína da Pátria
A Comissão de Educação do 
Senado aprovou em caráter 
terminativo o projeto de 
lei que  incluiu a médica 
paranaense fundadora 
da Pastoral da Criança 
no registro em que estão 
Tiradentes, Chico Mendes, 
Machado de Assis, Santos 
Dumont e Zuzu Angel. 
Zilda Arns morreu em 
2010 durante o terremoto 
que atingiu o Haiti. Ela foi 
indicada em 2001 ao Prêmio 
Nobel da Paz pelo seu 
trabalho em prol das crianças 
e é cidadã honorária de 11 
estados e 32 municípios 
brasileiros.

Reforma tributária
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos) 
adiantou que a votação da 
reforma tributária voltará a 
ser discutida no Congresso 
Nacional. “Sou a favor de 
uma reforma que beneficie, 
de verdade, o setor produtivo 
e o consumidor. A PEC 
110/2019 não cumpre esse 
papel. Precisamos de uma 
reforma que traga segurança 
ao contribuinte, que possa 
ser entendida por todos e 
passe a ter efeito”, disse.

Enem 2022
Os interessados em participar 
do Enem têm até hoje para 
fazer a inscrição às provas 
que serão aplicadas nos dias 
13 e 20 de novembro. A taxa 
é de R$ 85, e poderá ser paga 
via PIX, cartão de crédito ou 
por boleto bancário até o dia 
27 deste mês.

Safra do café
As condições climáticas 
registradas durante o 
desenvolvimento da cultura 
do café são determinantes 
para a estimativa de produção 
de 53,4 milhões de sacas. 
De acordo com o segundo 
levantamento Conab, o 
volume representa um 
acréscimo de cerca de 5,7 

“Livro de Aço”
A médica sanitarista Zilda Arns vai entrar no Livro dos Heróis e 

Heroínas da Pátria, também conhecido como o “Livro de Aço”, que 
reúne nomes de personagens importantes da história do país e fica 

exposto no Panteão da Pátria, inaugurado em 1989 em Brasília.

milhões de sacas em relação 
ao ciclo anterior. Se comparado 
com a colheita de 2020, último 
ano de bienalidade positiva, 
a produção esperada para 
este ano é 15,3% inferior, o 
que representa 9,65 milhões 
de sacas.

Na JUB
O deputado Felipe 
Francischini convidou Débora 
Carvalho para a secretaria 
geral de Juventude do União 
Brasil. Com graduação em 
gestão pública, e fazendo um 
MBA na área, Débora pediu 
exoneração na Secretaria 
do Meio Ambiente de Ponta 
Grossa para percorrer o 
Paraná em busca de jovens 
lideranças que serão a aposta 
do partido no futuro 
da legenda.

Vagas
A Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho lançou a 
segunda etapa do programa 
Recomeça Paraná, que vai 
ofertar 4.500 vagas para 
aperfeiçoar as habilidades 
empreendedoras. O 
programa é uma parceria 
com as prefeituras e o 
Sebrae.Os interessados 
devem se inscrever nas 216 
Agências do Trabalhador ou 
postos avançados da Rede 
Sine no estado.

PlanificaSUS
O acesso à rede de atenção 
à saúde foi o tema principal 
debatido no 4º Encontro 
de Formação de Tutores 
Regionais do PlanificaSUS 
Paraná. O evento da 
Secretaria Estadual da 
Saúde, o evento reuniu 
em Curitiba, 75 tutores da 
Atenção Primária à Saúde 
e da Atenção Ambulatorial 
Especializada das 21 regionais 
da pasta. Entre os temas 
trabalhados foram debatidos 
também a identificação de 
barreiras de acesso, os fluxos, 
índices de absenteísmo e as 
estratégias para melhoria da 
organização dos serviços.
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Open Innovation
E é pensando neste potencial 
a ser explorado que a ACIU irá 
promover a palestra sobre Open 
Innovation, a ser realizada na 
próxima quarta (25), das 8h às 
9h (no auditório da entidade). 
O conteúdo será disponibilizado 
pela parceria Sebrae/Aciu e 
terá como palestrante Nickolas 
Zeni Kretzmann, gestor regional 
de programas para startups, 
empresas de tecnologia e 
inteligência digital do Sebrae. As 
vagas são limitadas. Assegure 
já a sua acessando https://bit.
ly/3FGoRCm.

Cresol
O presidente Orlando Luiz Santos 
e Miguel Fuentes Romero, 
que assumirá a entidade no 
dia 2 de junho, prestigiaram a 
solenidade de inauguração da 
agência de relacionamento da 
Cresol em Umuarama. Localizada 
no cruzamento da avenida 
Paraná com rua Aricanduva, 
a estrutura oferece conforto, 
comodidade e segurança aos 
cooperados, contando com todos 
os produtos e serviços de uma 
instituição financeira cooperativa. 
Os representantes da Cresol 
enalteceram a parceria com 
a Aciu e agradeceram o apoio 
do Poder Executivo Municipal, 
bem como a receptividade no 
município, com a adesão de um 
fluxo considerado satisfatório de 
sócios-fundadores.

Conhecimento
Os colaboradores Charles Furlan, 
Camila Andressa e Edson Oliveira 
participaram nesta quinta 
(19), em Londrina, do evento 
Mercado em Foco - Especial 
Varejo - Acompanhando as 
Transformações do Mercado. 
A programação, desenvolvida 
no Centro de Eventos do 
Aurora Shopping, contemplou 
Transformação para o Comércio: 
Governança; Modelo Disney 
para encantamento do Cliente, 
cases de sucesso, perfil dos 
consumidores dos dias atuais e 
outros temas.

Palestra imperdível
A mentora e hipnoterapeuta 
Sandra Freitas tem um convite 
especial pra você. Acontecerá 
neste sábado (21), no auditório da 
Aciu, às 8h30, a palestra A Nova 
Inteligência.  Serão abordados 
assuntos como comunicação 
assertiva, desenvolvimento 
emocional e saúde mental. As 
vagas são limitadas. A entrada será 
um quilo de alimento não perecível. 
Para assegurar a participação 
basta acessar https://forms.gle/
m9YweqWGi38gfQgx9.

Inovação & Negócios
Em um mundo cada vez mais dinâmico, competitivo e veloz, deter 
novos conhecimentos e possibilidades para manter uma empresa 

competitiva e sustentável acaba sendo o maior desafio de todo 
gestor e empresário. Nesse viés, explorar a cultura de inovação e 
as possibilidades ofertadas por metodologias ágeis conectadas ao 

movimento da Inovação Aberta é certamente o melhor caminho para 
empresas que desejam se manter competitivas no mercado.

Solidariedade
Ainda dá tempo de destinar parte 
do Imposto de Renda devido para 
ampliar o trabalho das entidades 
assistenciais que atendem 
crianças, adolescentes e idosos de 
Umuarama – o prazo para enviar 
o documento (sem multa) termina 
em 31 de maio. As doações diretas 
de contribuintes – tanto pessoa 
física quanto jurídica – para os 
fundos municipais estão bem 
abaixo do potencial. Pessoas físicas 
podem doar até 3%, enquanto as 
empresas podem repassar até 1%.

Opções para ajudar
Considerando a população e a 
economia de Umuarama, os fundos 
municipais poderiam receber mais 
de R$ 1 milhão em doações do 
IR. Os interessados podem doar 
através do programa da Receita 
diretamente na declaração; solicitar 
um boleto na Secretaria Executiva 
dos Conselhos (Av. Presidente 
Castelo Branco, 3370) ou por 
e-mail (cmdca@umuarama.pr.gov.
br); ou ainda realizar depósito 
identificado na conta do FMDCA, 
CNPJ 14.782.941/0001-39, Caixa 
Econômica Federal, agência 0570, 
operação 006 e conta número 
100248-0.

Luto
O presidente da Câmara de 
Vereadores de Umuarama, 
Fernando Galmassi, decretou 
luto oficial de três dias no âmbito 
do Legislativo pelo falecimento 
de Thaiana Carvalho, filha do 
assessor de gabinete parlamentar 
da vereadora Cris das Frutas, 
Jurandir de Carvalho (Zinho). 
Thaiana, de 24 anos, sofreu 
um infarto e não resistiu. “O 
falecimento deixou a comunidade 
consternada e e sensibilizou 
todos os servidores e vereadores 
do Poder Legislativo Municipal”, 
diz nota emitida pela Câmara.

Feirinha de adoção
A Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama - Saau - 
realizará no próximo domingo 
(22), das 14h às 17h, no Lago 
Aratimbó, mais uma edição da 
feirinha para adoção de animais. 
A Saau comunica que os animais 
disponibilizados estão vacinados e 
castrados. Os interessados devem 
ter acima de 18 anos, apresentar 
RG, CPF e comprovante de 
residência. A Saau atua no limite, 
abrigando cerca de 1,3 mil 
animais (cães e gatos).

“O homem torto não pode pensar 
reto” - Khalil Gibran

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Assaltante é preso após
roubo em panificadora

A Polícia Civil de Umuarama 
prendeu um homem de 35 anos, 
suspeito de roubar uma panifi-
cadora no Jardim Panorama 
e tentar assaltar um posto 
de combustíveis, que fica na 
Avenida Presidente Castelo 
Branco. A prisão aconteceu 
logo após o crime na manhã de 
ontem (sexta-feira, 20).

De acordo com a vítima, um 
homem de 41 anos, o suspeito 
chegou armado com duas 
facas e anunciou o assalto 
na padaria. Ele conseguiu 
roubar aproximadamente 
R$ 300 em notas trocadas. 
Mas o que ele não esperava 
é que, durante a fuga daria 
de cara com a polícia.

O s  p o l i c i a i s  h a v i a m 

PF desenvolve operação de combate a
fraudes no financiamento de veículos

O dinheiro foi recuperado e as facas usadas pelo criminoso foram apreendidas pelos inves-
tigadores

DIVULGAÇÃO

Agentes da Polícia Federal 
desencadearam ontem (sexta-
-feira, (20) a Operação Ninja, 
visando desarticular uma 
organização criminosa res-
ponsável por pelo menos três 
financiamentos fraudulentos 
de veículos.

Foram mobilizados 20 poli-
ciais federais que cumprem 
cinco mandados de busca e 
apreensão e dois mandados 
de prisão preventiva expe-
didos pela 23ª Vara Federal 
de Curitiba nas cidades de 
Maringá e Mandaguaçu.

A investigação é derivada 
da Operação Acesso Soturno, 
deflagrada no início de dezem-
bro de 2021, desenvolvida para 
apurar o roubo à residência 
de uma servidora da Justiça 
Federal de Maringá. Com o 
avanço dos trabalhos, detec-
tou-se também as manobras 

recebido informações sobre a 
suposta tentativa de roubo no 
posto de combustíveis e esta-
vam pela região em busca ao 
acusado. Logo após roubar a 

padaria, o homem foi preso 
em flagrante e encaminhado 
à delegacia de Polícia Civil.

Foram apreendidas duas 
facas e o dinheiro recuperado.

Uma mulher de 68 anos ficou ferida em 
um acidente registrado na tarde de on-
tem (20) no cruzamento das Avenidas 
Tiradentes e Presidente Castelo Branco, 
perto do Posto Tamoyo, em Umu-
arama. A colisão envolveu entre um 
Volkswagen Crossfox e um GM Astra. 
O motorista do Astra, de 22 anos, 
disse que seguia pela Castelo Branco 
no sentido ao Bosque dos Xetá, quan-
do o condutor do outro carro avançou 
e houve a colisão. O sinal estava 
aberto para os dois motoristas, porém 

a preferencial é de quem segue no sentido ao bosque. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Agentes de 
Trânsito e Samu foram mobilizadas para atendimento à ocorrência. A Polícia Militar apurar as circunstâncias da colisão.

do mesmo grupo para reali-
zar financiamentos fraudu-
lentos em nome de “laranjas”. 
Somente nestas fraudes, a 
organização criminosa obteve 
R$ 256 mil.

Os envolvidos responde-
rão por crime contra o sistema 
financeiro nacional – na moda-
lidade de obtenção de finan-
ciamento fraudulento – e orga-
nização criminosa.

Tra ta - s e  d a  t e r ce i ra 
Operação decorrente da 
A c e s s o  S o t u r n o .  A l é m 
dela, foram deflagradas as 
Operações Século (em 03 de 
maio deste ano) e Cannabis 
Furari, no último dia 12 de 
maio, visando responsabilizar 
o mesmo grupo pelo roubo de 
caminhões carregados com 
cigarros de origem estrangeira 
e maconha, respectivamente.

A Cannabis Furari cumpriu 

mandados de prisão e de busca 
em Maringá, Sarandi, Londrina 
e também em Umuarama.

Embriagado
Um homem de 32 anos foi 
preso por embriaguez ao 
volante na noite da última 
quinta (19) na rodovia PR-323, 
entre Umuarama e Perobal. 
A prisão aconteceu depois 
que o motorista se envolveu 
em uma colisão. O acidente 
envolveu um VW Gol e um GM 
Corsa. Apenas danos materiais 
foram registrados, mas durante 
o atendimento, os policiais 
rodoviários identificaram forte 
odor etílico. O condutor do Gol 
foi convidado a realizar o teste 
do etilômetro, e informou aos 
militares que havia ingerido 
duas doses de conhaque e uma 
cerveja. Em seguida, recebeu 
voz de prisão e foi encaminhado 
para a Delegacia de Polícia Civil 
em Umuarama.

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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Hospital Nossa Senhora Aparecida é
interditado pela Vigilância Sanitária

O Serviço de Vigilância 
Sanitária realizou inspeção na 
tarde de ontem (sexta-feira, 
20), após reunião com a dire-
ção do Instituto Nossa Senhora 
Aparecida, e decidiu pela inter-
dição do centro de esteriliza-
ção até que seja apresentado 
um plano de adequação do 
setor, que deve ter a aprova-
ção do Ministério Público do 
Paraná, firmado em termo 
de ajuste de conduta (TAC). 
Desta forma, o hospital deixa 
de receber novos pacientes e a 
Central de Leitos da Secretaria 
de Estado da Saúde avaliará a 
necessidade de transferência 
dos internados.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, com a interdição, além 
do setor administrativo o hos-
pital poderá realizar apenas 
consultas clínicas. Os demais 
procedimentos ficam restritos. 
A direção do Instituto Nossa 
Senhora Aparecida informou 
ter firmado convênio com 

a Universidade Paranaense 
para terceirizar os serviços de 
esterilização de materiais e 
lavanderia, porém a Vigilância 
Sanitária aguarda a apresen-
tação dos documentos e pro-
tocolos para a adequação das 
irregularidades, a fim de que 
uma nova vistoria seja reali-
zada visando a liberação do 
estabelecimento. A Secretaria 
de Saúde assegurou que os 
pacientes internados não 
ficarão desassistidos e que 
vai acompanhar o atendi-
mento prestado.

A interdição aconteceu 
depois que o Ministério Público 
requisitou ao secretário muni-
cipal de Saúde e à diretora da 
12ª Regional de Saúde diligên-
cias imediatas e em conjunto 
para a interdição e/ou suspen-
são das atividades.

A determinação foi decor-
rente de procedimento admi-
nistrativo instaurado pela 
4ª Promotoria de Justiça da 

comarca para apurar notícias 
de irregularidades no esta-
belecimento, que acabaram 
confirmadas.

O MPPR havia verificado 
que o local está há mais de 
seis meses em condições de 
funcionamento precárias, 
tendo havido inclusive o can-
celamento de cirurgias eletivas 
previamente agendadas por 
falta de insumos.

Relatório de inspeção reali-
zado pela Vigilância Sanitária 
já havia constatado diversas 
irregularidades, concluindo 
pela necessidade de interdi-
ção do local, que, conforme 
o Ministério Público, “segue 
prestando seus serviços aos 
usuários de forma arriscada 
e deficitária, colocando em 
risco não só a saúde dos 
pacientes, mas também de 
seus próprios funcionários”.

CONDIÇÕES PRECÁRIAS
De acordo com o Promotor 

Marcos Antonio de Souza, o 
procedimento foi instaurado 
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.

HOSPITAL passou por vistoria de agentes da Vigilância Sanitária na tarde de ontem que 
levou à interdição

ALEX MIRANDA
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Circuito Vou de Bike deve reunir
cerca de 500 ciclistas no domingo

A terceira etapa do Circuito 
Vou de Bike 2022, que acontece 
em Umuarama neste domingo, 
22, terá quase 500 participan-
tes de 37 municípios do Estado. 
O trajeto, de pouco mais de 45 
km, será percorrido por estra-
das rurais do município com 
pontos de apoio a cada 5 km, 
onde os participantes terão 
água, frutas e alguns quitutes. 
O prefeito Hermes Pimentel 
decidiu encarar o desafio e tam-
bém confirmou participação no 
evento, que terá largada às 8h 
no campus 3 da Universidade 
Paranaense (Unipar).

A organização do passeio 
é do Moutain Bike Club de 
Umuarama, em parceria com 
a Prefeitura e parceiros. A pri-
meira etapa foi realizada em 
Ubiratã e a segunda aconte-
ceu em Toledo. “Chegou a vez 
de Umuarama. O ciclismo está 
ganhando força na cidade tanto 
em trajetos curtos como nesses 
roteiros mais longos, com cada 
vez mais adeptos. Atividade 

física é saúde e qualidade de 
vida, sem falar no passeio para 
conhecer as belezas da área 
rural de nossa cidade”, convida 
o secretário de Esportes e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

O prefeito Hermes Pimentel, 
que é adepto do ciclismo, desta-
cou que a administração incen-
tiva a prática esportiva entre a 
população, pelos efeitos bené-
ficos que a atividade física pro-
porciona à saúde e à qualidade 
de vida. Pontuou ainda a impor-
tância da conscientização para o 
trânsito, foco da campanha Maio 
Amarelo. “O ciclista faz parte do 
trânsito, com direitos e deveres, 
e muitas vezes também é vítima. 
É preciso respeitar a sinalização 
e pedalar com atenção, para 
garantir a segurança”, afirmou.

A programação inicia com 
café da manhã e retirada dos 
kits a partir das 7h, no campus 
3. As 7h45 ocorre a concentra-
ção para a largada, prevista 
para 8h. O percurso inicia pelas 
avenidas Tiradentes e Alexandre 

Ceranto até os ciclistas entra-
rem pela Estrada Canelinha, 
no Jardim São Cristóvão. De 
lá seguirão até a Estrada Velha 
do Aeroporto e passarão pelas 
estradas Primavera, Amarela, 
Pavão e Dias, depois pelas ave-
nidas Presidente Castelo Branco 
e Tiradentes, encerrando no 
mesmo local da largada.

O almoço será churrasco 
de costela ao chão, por volta 
das 12h30. A prova também 
terá uma ação da campanha 
Maio Amarelo, com distribui-
ção de material orientativo 
sobre segurança no trânsito. 
O evento é muito bem estru-
turado. “Além de água e frutas 
nos pontos de apoio teremos 
sinalização nas trilhas, carros 
de apoio, acompanhamento 
da Polícia Rodoviária Estadual, 
camisetas de ciclismo para os 
primeiros inscritos e sorteio de 
sete bicicletas aro 29 no final, 
além de diversos brindes para 
os participantes”, acrescentou 
o secretário Jefinho.

Na decisão 
do título 
mundial na 
categoria até 
60 quilos, 
a brasileira 
Beatriz Ferreira 
foi prata em 
Istambul (Tur-
quia) ontem 
(20), após 

ter sido superada pela norte-americana Rashida Ellis, em decisão dos juízes, 
por 3 a 2. Bia defendia o bicampeonato, já que vencera a última edição 
em 2019. A baiana entrou para a história do boxe brasileiro ao se tornar a 
primeira pugilista com duas medalhas mundiais na carreira.

DEPOIS de Umuarama, a quarta etapa será em São Jorge do Patrocínio e ainda passará por 
Cidade Gaúcha, Assis Chateaubriand, Iporã, Pérola e Formosa do Oeste
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Números da dengue disparam e cidade
enfrenta surto em 13 unidades de saúde

Os números dispararam e 
Umuarama enfrenta um surto 
crescente de dengue. O bole-
tim semanal de acompanha-
mento da doença, emitido 
pelo Serviço de Vigilância em 
Saúde Ambiental, revelou que 
167 casos foram confirmados 
desde o último domingo, 15, 
elevando o acumulado do 
ano epidemiológico para 
776. Há ainda 118 suspeitas 
em investigação, que podem 
tornar ainda mais grave o 
quadro da doença.

No mesmo período, 81 sus-
peitas foram descartadas (736 
no total) e três casos foram 
considerados inconclusivos, 
enquanto as notificações agora 
somam 1.633 desde agosto 
do ano passado. Ainda não 
houve óbitos confirmados em 
Umuarama, até o momento, e 

Capacitação
Médico infectologista da Secretaria de Saúde de Umuarama, 

Dr. Ricardo Delfini Perci realizou uma capacitação especial so-
bre dengue para médicos e enfermeiros de todas as unidades 
básicas de saúde do município. O encontro, realizado ontem 
(20), chega em um momento em que os casos da doença au-
mentam consideravelmente na cidade. Ele chamou a atenção 

para a diversidade de sinais e sintomas apresentados por 
pessoas que estão com dengue, como dor abdominal intensa 
e contínua e vômito persistente. Dentre as indicações feitas 

pelo infectologista, destaque para a necessidade de realização 
da prova de lastro, que indica facilmente que uma pessoa foi 

contaminada. É fundamental identificar o primeiro dia que 
o paciente ficou doente. “Entre o 4° e o 7° dia após ter sido 

contaminado, o paciente tem grande chance de piorar, de ter 
uma queda de plaquetas absurda, de se desidratar, enfim, de 
morrer. Acompanhar muito de perto esse paciente, fazendo 

hemogramas constantemente e cuidando de sua hidratação é 
muito importante”, pontuou.

Crianças a partir de 10 anos, adolescentes e 
jovens até 17 anos já podem se matricular nas 
oficinas oferecidas pelo município por meio do 
Centro da Juventude, que está retomando suas 
atividades a partir da segunda (23). Desde o 
início do ano, a estrutura do CeJu estava cedi-
da para a Tenda Covid. Com a pandemia mais 
controlada, o espaço foi devolvido à Secretaria 
de Assistência Social. A chefe da Divisão da 
Juventude, Bruna Daiane de Lima, informa que 
neste ano haverá novidades. “Vamos voltar a 
atender o público com oficinas de artesanato, 
informática, violão, caratê, práticas recreativas, 
ginástica aeróbica e futebol de salão. Nossa 
equipe está há duas semanas reorganizando o 
espaço para recebermos os usuários com novas 
atividades”, afirmou.

cinco pacientes tiveram den-
gue com sinais de alarme.

Os casos de dengue já apa-
recem em 87 localidades do 
município. A situação mais 
crítica continua na região do 
Centro de Saúde Escola (CSE), 
agora com 242 positivos, no 
Jardim Panorama (112), nos 
bairros Anchieta e Guarani (72), 
no Posto de Saúde Central (66) 
e no Jardim Cruzeiro (54).

Aumentou para 13 o total 
de unidades de saúde em 
surto de dengue (Jardim 
Cruzeiro, Jabuticabeiras, 
Lisboa, Guarani/Anchieta, CSE, 
Panorama, Posto Central, San 
Remo, 26 de Junho, Jardim 
União, Ouro Branco, Vitória 
Régia e Sonho Meu), além 
de Vila Nova Jerusalém, e 
quatro UBS estão em situa-
ção de alerta (1º de Maio, 
Cidade Alta, São Cristóvão e 
Industrial) e apenas a região 
da UBS Bem-Estar têm baixa 
incidência da doença.

Os distritos de Serra dos 
Dourados, Vila Nova União 
e Roberto Silveira ainda não 
tiveram casos positivos e em 
Lovat e Santa Eliza a situa-
ção é de baixa incidência. A 
população precisa contribuir 
para o controle do mosquito 
transmissor da dengue elimi-
nando criadouros em casa e 
no local de trabalho, dando 
destinação adequada ao lixo 
e aos materiais inservíveis e 
recicláveis.

“Precisamos eliminar qual-
quer recipiente que possa acu-
mular água, por menor que 
seja”, alerta a coordenadora da 
Vigilância Ambiental, Renata 
Luzia Ferreira. Os criadouros 
mais comuns do mosquito 
são pneus, calhas, vasos, pra-
tos de vasos, garrafas, caixas 
d’água sem tampa ou com a 
tampa quebrada, latas, lonas, 
plásticos, ralos, piscinas sem 
tratamento, banheiros em 
desuso, cisternas sem vedação 

adequada e recipientes.
Os principais sintomas de 

dengue são febre alta (acima 
de 38,5ºC), dores musculares, 
dor ao movimentar os olhos, 
mal-estar, falta de apetite, dor 
de cabeça e manchas verme-
lhas no corpo. Pode ocorrer 
ainda dor abdominal intensa, 
vômito persistente, tontura, 

Casos de Covid-19
 O Boletim Covid, emitido 

diariamente pela Secretaria 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama, informou ontem 
(sexta-feira, 20), que mais 24 
novos casos foram confirma-
dos, sendo 14 mulheres, 12 
homens e nenhuma criança. 
Nenhuma morte pela doença 
é oficialmente registrada na 
cidade há 88 dias e o total de 
óbitos em pouco mais de 26 
meses de pandemia de coro-
navírus é de 339.

De acordo com relatório 
emitido pelas próprias insti-
tuições hospitalares credencia-
das pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde), há um homem de 
90 anos internado na enfer-
maria do Cemil (ele tomou 
as doses 1 e 2 da vacina) e 
nenhum paciente está inter-
nado em UTI. O número de 
casos ativos é de 313 e o de 
suspeitos 54, indicando que 
367 pessoas estão em isola-
mento domiciliar.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 37.631 
pessoas foram diagnostica-
das com covid-19 e deste total 
36.979 pessoas se recupera-
ram. Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de inter-
namentos classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

diminuição da urina e can-
saço. Os sintomas aparecem 
de 3 a 15 dias após a picada 
do mosquito infectado. “Logo 
que iniciarem os sintomas o 
paciente deve procurar a uni-
dade de saúde. Busque aten-
dimento médico sempre que 
houver qualquer tipo de sinal 
ou sintomas”, orienta Renata.

O inspetor Thiago Neri, da GM, 
ministrou ontem (20) palestra sobre 
o trânsito aos 150 atiradores do 
Tiro de Guerra de Umuarama. Em 
seguida realizou uma aula prática de 
condução de motocicleta em uma 
pista montada no pátio da corpora-
ção. “Esses jovens iniciarão o curso 
para tirar a Carteira Nacional de 
Habilitação e em breve serão 150 
novos motoristas trafegando pelas 
ruas da nossa cidade. Se forem bem 
orientados, se tornarão condutores 
responsáveis, fazendo a diferença no 
nosso trânsito e evitando acidentes ao 
praticar a direção defensiva”, avaliou a 
diretora da Umutrans Dianês Piffer.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A semana traz notícias inesperadas. Busque a diplomacia 
e o diálogo, pois pode enfrentar situações de oposição 
às suas ideias. Atrasos podem acontecer, portanto tenha 
paciência. A sua saúde pode ser recuperada após um 
longo período de altos e baixos. Alguma novidade está 
chegando. Fique atento.

Pode ser uma semana cansativa, na qual você precisa 
recuperar a saúde ou o fôlego, portanto não se cobre 
tanto. Vá devagar e priorize a organização e a atenção 
aos detalhes, mas o eclipse ainda pode te deixar dis-
perso, especialmente com Mercúrio retrogradando no 
seu signo. 

Os astros vão te desafiar a confiar mais em si mesmo e a 
perder o medo de se expressar, decidindo-se pelo que te 
faz feliz. Tome cuidado com barganhas e migalhas. Saiba 
ser inteiro e merecedor do melhor. Acreditar que é capaz 
é a chave para uma semana promissora.

Seu signo pode afetar muito a sua vitalidade nesta 
semana, portanto você pode se sentir com menos ener-
gia e mais vontade de descansar. Sua criatividade e sua 
imaginação podem imperar. É importante fazer uma rea-
valiação sobre seu passado e perceber o que quer levar 
adiante e o que não quer. 

A semana pode trazer certa confusão de pensamentos e 
sentimentos. O ideal é moderar o ritmo e fazer as coisas 
com calma, já que a impaciência pode imperar. Tome 
cuidado com brigas e desentendimentos. Momento de 
prosperar e seguir firme em direção a uma meta ou um 
objetivo.

A semana pode trazer um excesso de afazeres, caos e 
extremo cansaço, solicitando mais que você cuide de si 
mesmo, saiba relaxar e viver a vida com mais leveza. Novas 
oportunidades virão. Seus caminhos estão abertos, mas é 
preciso se reinventar e equilibrar as coisas: construa sem 
apego e sem tanta necessidade de controle. 

A semana vai trazer expansão mental, mas antes você 
pode se sentir irritado, confuso, portanto, tome cuidado 
com grosserias e situações de confronto. O passado pode 
voltar, trazendo situações desagradáveis. Cuide mais da 
sua saúde, saiba fazer pausas e abandone um pouco o 
controle. Medite.

Horóscopo semanal do dia 21 ao dia 27 de maio

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

O último eclipse passou pelo seu signo, e talvez trouxe 
abatimento, cansaço e até certa depressão. O lado emo-
cional fica remexido e é preciso ter paciência consigo 
mesmo e ouvir os sinais da intuição. Você pode querer 
cuidar melhor de si mesmo, e é recomendado que o faça 
isso essa semana.

Tome cuidado com falsas promessas e não caia em ilu-
sões: certifique-se de tudo antes de se comprometer. 
Algumas pessoas falsas podem querer te manipular. É 
importante manter a autoconfiança, e isso será desafia-
dor. Enumere seus desejos e suas capacidades e alinhe 
a forma como vem atuando em sua vida.

A semana vai te fazer encarar seus medos e abraçar 
sua intuição e suas emoções, por isso você pode ficar 
muito sensível. O momento é ideal para curas físicas, 
emocionais e mentais. Você pode descobrir muito sobre 
si mesmo nesse período, saindo de situações limitantes 
e vivendo a vida.

Você tem se sentindo inspirado e poético nesta semana, 
e isso facilita a vida de quem precisa ser mais criativo ou 
deseja iniciar coisas novas. A ausência de medo pode te 
ajudar a ir além. Existe possibilidade de ser convidado a fazer 
algo diferente. Acredite no seu progresso e seja espontâneo.

A semana pode trazer insights importantes. Além disso, 
pode ser uma ótima semana para estudar e organizar coi-
sas pendentes: de assuntos de família a arquivos, caixas 
e gavetas. Existe uma grande mudança acontecendo em 
sua vida e uma felicidade pode chegar até você.

Horóscopo nascido em 21 de maio

Horóscopo nascido em 22 de maio

Horóscopo nascido em 23 de maio

Os nascidos a 22 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. São elegantes, vai-
dosos, inteligentes e diplomáticos. Eles podem ter algo de genialidade em tudo o que dizem, e pensam. 
Apreciam também as Artes e tudo o que for Belo.  Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e 
de 5. Juntos formam o 7, de Netuno, que simboliza a intuição e os dons para normais em geral. Revela 
segredos e mistérios. Mas dá vocação artística e musical.

Os nascidos em 21 de maio são de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São do primeiro deca-
nato, considerado o decanato dos gênios. São engenhosos e podem aperfeiçoar seus conhecimentos 
e captação nesta ou naquela área. Assim, podem se destacar na profissão que abraçarem. Seu número 
principal é o 24, formado de 2, Lua, e 4 de Urano. Eles desenvolvem a imaginação e a capacidade de 
sonhar e de fantasiar em favor do seu trabalho e na profissão. A soma dá o 6, de Vênus, que inspira 
para as Artes e para a Beleza.

Os nascidos em 23 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. Inteligentes, 
espertos e podem vencer na vida sem fazer muito esforço. Encontram apoio para aquilo que desejam. 
Terão sorte com vendas. Seu número principal é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus; dois astros de 
natureza feminina, que os tornam sensíveis. A soma dá o 8, de Saturno, que supera sua fragilidade e 
falta de confiança em si. 
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NOVA
30/05- 08h32
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max 18
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Nobel
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Rio que
banha a
Bélgica
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damental 
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inglês
Lista;

relação

Inteireza
de caráter

Capital 
da Guiné

Admitidos
em um

emprego

Atividade
estética

Prefixo de
"eclipse"

O Pai da Pintura
Paranaense

Projeto 
irrealizável (fig.)

Brado da
torcida

Acusada
em juízo

Dentro de
Veículo de 
entrega-

dores

4/frog — mosa. 5/école. 7/conacri — têmpera. 15/alfredo andersen.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 16

ADMC
PLAUSIVEL
EFETIVADOS

ROEONU
TEMPERAEM

DINSUMOA
CONACRITOT
PAZUDOLE

NAZARHO
DSIDERAL
ECOLEADO
RMHFROG

USOARTEI
LEVEDOABC

NCALORIA

Que se
pode acei-
tar como

válido 

"Unida na
(?)", lema
da União
Europeia

Sentimen-
to que ati-
va a adre-

nalina

Via de
circulação

urbana
(abrev.)

Local de 
despa-
chos de

macumba

Entidade
que luta
pelo fim 
da fome

A matéria-
prima, na
produção
de bens 

Mau-
(?): mau
agouro

Deus egíp-
cio com
cabeça 
de íbis

Antiga fei-
ra de utili-
dades do-
mésticas

Nobel
de Abiy

Ahmed Ali
(2019)

Palavra
não dita
pelo su-

persticioso
Dia (?):
episódio

da Segun-
da Guerra

Relativo
ao espaço
cósmico

Escola, em
francês

Leite or-
denhado
recente-
mente

Fator que
determina

o preço
do carro

Rio que
banha a
Bélgica

(?) 
Ribeiro,
baixista
carioca

Canal da
TV aberta
dos EUA 

Fungo
usado 

na pani-
ficação

É "quei-
mada" em
exercícios

físicos

Obra fun-
damental 
de São

Tomás de
Aquino

Cópia
genética

Hólmio
(símbolo) 
Tornar-se
incomum

Rã, em
inglês
Lista;

relação

Inteireza
de caráter

Capital 
da Guiné

Admitidos
em um

emprego

Atividade
estética

Prefixo de
"eclipse"

O Pai da Pintura
Paranaense

Projeto 
irrealizável (fig.)

Brado da
torcida

Acusada
em juízo

Dentro de
Veículo de 
entrega-

dores

4/frog — mosa. 5/école. 7/conacri — têmpera. 15/alfredo andersen.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO11

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

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

H A R A S O O R
C A N O R A M I I
I O N U S A T O

S O M A N T A R E S
D O I N E S CA M BO

C O L O C A R S D
A C E I L I D J E

A S A X O G U M
E T N A FO L I R A

E D G A R M O R I N
T U R N A S T D
E T I M O L O G I A

Econo-
mia nas

pequenas
coisas

Cenário 
do filme
"Getúlio"

Acordo; 
concor-
dância
(fig.)

Institui-
ções com
corren-
tistas 

Partícula
positiva 

do átomo
(símbolo)

Circuns-
crições
judiciais

Fazenda
com cou-
déis e ve-
terinários

Correr,
em inglês

Criação de
Uderzo e
Goscinny

(HQ)

A ave
como o
rouxinol

1.002, 
em alga-
rismos

romanos
Fenô-

meno que
orienta os
cetáceos

(?) falho,
estudo de

Freud
(Psican.)

"Incidente
em (?)", 

romance de
Verissimo

Primitivo
modo de
comércio

Caráter 
do crime 
de latro-

cínio

Pássaro
pardo das
Américas

Primata
comum 
em todo
o Brasil

(?) 
Frehley,

guitarrista
dos EUA

Xico (?),
jornalista
cearense

Senhor 
do Japão

feudal

O maior
vulcão 

ativo da
Europa

Sociólogo
francês

de "Terra-
Pátria"

Recipiente
eleitoral

(pl.)

Estudo da
origem das
palavras

Matéria 
de jornais
Validade

da folhinha

Eu, em
francês
Capital

timorense

Dente que nasce
na vida adulta 

Fonte da
morfina

Modalidade que per-
mite aos colaborado-

res receberem pelas horas tra-
balhadas mas ainda não pagas

Constela-
ção boreal
Moléstia;
doença

Aparelho 
da padaria

Braço, 
em inglês

Equipar,
em inglês
"Global",
em GPS

Carga;
peso

Tenro;
macio

Massagem
oriental

Pôr;
depositar

Arco, em
francês 
Enseada
pequena

Imposto
federal
Artigo;

cláusula

2/je. 3/ace — arc — arm — rig — run. 4/dili. 10/edgar morin.

‘Lixo que Vale’ será estendido para outros municípios
Reinaldo Grola,  prefeito de 

L u n a r d e l l i ,  e  Pe d r o  Ta b o r d a 
Desplanches, prefeito de Rio Branco 
do Ivaí, visitaram Umuarama ontem 
(20), acompanhados de técnicos, ges-
tores e agentes públicos, para conhe-
cer o Programa Lixo que Vale, um 
dos mais importantes instrumentos 
de promoção social e econômica da 
administração municipal.

Com cerca de 5 mil habitantes 
cada, esses municípios pretendem 
implantar programas semelhantes 
e foram recepcionados pelo prefeito 

Hermes Pimentel, pelos secretários 
de Agricultura, Cleverson Alvarenga, 
e de Meio Ambiente, Rubens Sampaio. 
“Boas ideias podem e devem ser 
replicadas. O Lixo que Vale é um pro-
grama premiado no exterior e real-
mente funciona, se bem feito e bem 
coordenado, desta forma, quanto 
mais municípios colocarem em prá-
tica, mas pessoas serão beneficia-
das”, comentou Pimentel.

Os visitantes conheceram deta-
lhes sobre o programa, que favorece 
pequenos produtores da agricultura 

familiar, a cooperativa de catadores 
de recicláveis, ao morador dos bairros 
contemplados (que tem a oportuni-
dade de uma alimentação mais sau-
dável pagando com ‘moeda verde’) e 
o setor de meio ambiente (que terá 
menos lixo nas ruas). “É uma engre-
nagem que, se bem cuidada, impacta 
diversos setores da sociedade. E gera 
empregos, renda, melhora a saúde, 
melhora a cidade”, pontua.

O Lixo que Vale está nos bair-
ros Parque das Jabuticabeiras, 
Industrial, Nova Esperança, Arco-Íris 

e Viveiros. “As famílias cadastra-
das têm uma carteirinha e sepa-
ram materiais recicláveis – plásti-
cos, latas, papel etc.) e trocam por 
‘dinheiro’ – cada quilo arrecadado é 
trocado por seis moedas verdes. De 
posse desses créditos, eles vão até 
o Sacolão do Produtor e compram 
produtos frescos, com qualidade e 
variedade, adquiridos dos pequenos 
produtores da agricultura familiar. 
Veja que todos saem ganhando”, 
comenta o secretário de Agricultura, 
Cleverson Alvarenga.
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Toyota fortalece seu portfólio 
com chegada do RAV4 2022

A Toyota segue com sua 
estratégia de fortalecer sua 
oferta de veículos eletrificados 
no País e anuncia a linha RAV4 
2022. A partir deste ano, o SUV 
recebe atualizações no sistema 
de segurança e no design.

Com essa novidade, a fabri-
cante reforça a sua meta de 
descarbonização, oferecendo 
em seu portfólio de veículos 
eletrificados quatro modelos 
no Brasil: Corolla híbrido flex, 
Corolla Cross híbrido flex, o 
recém anunciado sedã grande 
Camry e o RAV4. O veículo já se 
encontra disponível em todas 
as concessionárias da marca 
Toyota no território nacional.

Disponível na versão de aca-
bamento SX Connect Hybrid, o 
SUV alia conforto e sofisticação 
a uma experiência de condu-
ção prazerosa e eficiente, graças 
ao motor 2.5L DOHC 4 cilindros, 
que, somado ao motor elétrico, 
resulta numa potência máxima 
de 222 cv, além de contar com 

um refinado acabamento interno 
e um robusto pacote de tecnolo-
gias de conveniência à disposição.

Outro ponto que foi refor-
çado na linha 2022 do SUV é 
a segurança com incremento 
de importantes itens, além 
de atualizações do pacote de 
segurança ativa da marca, o 
Toyota Safety Sense (TSS).

ACABAMENTO INTERNO
O novo híbrido Toyota, refe-

rência de qualidade, durabili-
dade e confiabilidade, conta com 
bancos revestidos de couro com 
detalhes de material sintético 
premium. O volante e a manopla 
de câmbio também receberam 
cobertura de couro, com detalhes 
em prata, igualmente presentes 
nas maçanetas. 

No RAV4, o acabamento é 
em black piano e prata, ambos 
com detalhes cromados. E, para 
oferecer um toque de requinte, 
exclusividade e personalidade, 
o modelo possui teto solar wide 

moonroof com abertura elé-
trica e sistema de iluminação 
ambiente em LED, para acen-
tuar os detalhes do design e dos 
materiais interiores.

SEGURANÇA APRIMORADA
A nova linha do utilitá-

rio esportivo da Toyota rece-
beu novos itens de segurança 
recheando ainda mais a já 
extensa lista de equipamentos 
do modelo. A partir de agora, 
o RAV4 passa a contar de série 
com Alerta de Ponto Cego (BSM), 
Alerta de Tráfego Traseiro (RCTA) 
e alerta para utilização dos cin-
tos de segurança traseiros. 

Além disso, o item que faz 
parte do sistema de segurança 
ativa, o TSS, o Sistema de Pré-
Colisão Frontal (PCS), passa a 
detectar também pedestres e 
ciclistas com frenagem auto-
mática de emergência.

Fazem parte do pacote TSS 
ainda o Controle de Cruzeiro 
Adaptativo (ACC), Sistema de 

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

Alerta de Mudança de Faixa 
com condução assistida (LDA) 
e Farol Alto Automático (AHB).

É importante observar que 
esses sistemas são projetados 
para auxiliar o motorista em 
situações adversas de direção, 
e não para substituí-lo.

A lista de segurança passiva 
do veículo inclui sete airbags: 
dois frontais, dois laterais, dois 
de cortina e um de joelho para o 
motorista. Também estão inse-
ridos o Controle de Estabilidade 
(VSC), Assistente de Partida em 

Rampa (HAC), freios ABS com 
EBD, Assistência à Frenagem 
de Emergência (BAS), Luzes de 
Freio de Emergência (EBS) e dois 
pontos de ancoragem ISOFIX, 
com dois pontos de amarração 
superior. O RAV4 ainda conta 
com Controle de Tração (TRC).

Assim como os demais mode-
los da marca japonesa, também 
estão disponíveis de série, cintos 
de segurança de três pontos para 
todos os bancos, com pré-tensor e 
limitador de força para o condutor 
e para o passageiro dianteiro.

Europa a caminho da 
eletrificação dos carros

Sustentabilidade é uma 
palavra que se faz mais do que 
necessária no século XXI. E, para 
pensar e ser mais sustentável, a 
mobilidade precisa traçar uma 
estratégia para reduzir as altas 
taxas de emissão de CO2 na 
atmosfera terrestre. Por isso, um 
número crescente de empresas 
e profissionais autônomos estão 
optando pela condução elétrica, 
principalmente na Europa, que 
tem sido pioneira do assunto.

Para mensurar o quão 
avançada a Europa está em 
relação à eletrificação das fro-
tas, a LeasePlan montou o EV 
Readiness Index (índice de 
prontidão para veículos elétri-
cos, em livre tradução). Este 
índice é uma ótima fonte de 
informação para tomadores de 
decisão em mobilidade corpo-
rativa em nível internacional. 
Além de fornecer uma classi-
ficação geral do país, dados 
detalhados sobre os quatro 
fatores principais (maturidade, 
cobrança, custo e incentivos 
governamentais), a pesquisa 
também apresenta insights 
sobre a prontidão de cada mer-
cado para veículos elétricos.

CONDUÇÃO ELÉTRICA
Em comparação com o ano 

passado, a maturidade geral 
do mercado de veículos elé-
tricos (VEs) aumentou signifi-
cativamente em quase todos 
os mercados (uma média de 
9%). Mais e melhores incen-
tivos governamentais, cres-
cimento nas instalações de 
carregamento e melhorias 
no custo total de proprie-
dade (TCO) em comparação 
com os motores de combus-
tão interna (ICEs) levaram a 
um aumento significativo no 
número de registros VEs. Os 
países que estão no Top 3 do 
EV Readiness Index são:

Um dos fatores-chave na 
maturidade do VE é a aceita-
ção real dos registros de VEs 
em um país. Os países nórdicos 
e a Europa Ocidental mostram 
a maior maturidade na acei-
tação de registros de veículos 
elétricos. A Áustria e a Grécia 
mostram o maior aumento na 
maturidade do VE em relação 
a 2021, seguidas pelo Reino 
Unido. Em geral, a maturidade 
aumentou em todos os países, 
exceto na Hungria.

Auditoria é solução para zerar
erros de cálculo no valor do frete

A oferta de fretes de car-
gas, no Brasil, encerrou 2021 
com um aumento de 37,6% 
quando comparado ao ano de 
2020. O motivo, segundo a 6ª 
edição do “Relatório FreteBras 
– O Transporte Rodoviário de 
Cargas”, é o avanço da digita-
lização em meio à pandemia 
da Covid-19, responsável por 
impactar de maneira positiva o 
segmento de transportes e logís-
tica como um todo. A tendência 
é que o setor cresça ainda mais, 
com direito a drones, caminhões 
autônomos, same day delivery, 
gestão inteligente e tecnologias 
para a segurança de dados.

Frente a essa realidade, e 
com clientes cada vez mais 
imediatistas visando agilidade, 
mas sem deixar de lado a efi-
ciência, a qualidade e custos 

reduzidos, um assunto vem 
ganhando corpo nas empresas 
para garantir o equilíbrio dos 
custos no segmento logístico: 
reduzir erros humanos, bem 
como aumentar a lucrativi-
dade das vendas: trata-se da 
auditoria de fretes.

Tudo porque, de tempos 
em tempos, segundo o que 
consta em contrato, as trans-
portadoras fazem o envio de 
pré-faturas para as empresas. 
Tais documentos são como um 
“espelho” da cobrança e ser-
vem para a autenticação da 
fatura que será enviada para 
posterior pagamento. O ideal 
é que a conferência desses 
espelhos seja feita à medida 
que eles vão sendo enviados, o 
que evita acúmulo de trabalho 
ou atrasos em contestações. E 

este é justamente o trabalho 
das auditorias de fretes.

Por ajudar os embarcadores, 
que são as pessoas (físicas ou 
jurídicas) responsáveis por con-
tratar o frete terceirizado, a iden-
tificar as falhas de cobranças 
por parte das transportadoras, 
e em alguns casos até corrigir 
erros operacionais que podem 
causar prejuízos, tal tarefa, que 
tem seu ponto de atenção dire-
tamente nos pagamentos, tem 
vários benefícios: checar dupli-
cidades; se os serviços entre-
gues estão em consonância 
com o que foi preliminarmente 
acertado em contrato; o cum-
primento das tabelas e regras; 
o impedimento de cobranças 
erradas; e um controle assertivo 
e em tempo real do andamento 
de todo o trabalho.

O RAV4 SX Connected Hybrid está disponível nas concessionárias da marca no País por 
R$ 301.140,00
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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 

Projeto de empreendimento
residencial multifamiliar
é apresentado ao prefeito

O prefeito Hermes Pimentel 
recebeu, na manhã de ontem 
(20), a visita do engenheiro 
civil Rogério de Almeida 
Galieta, da Construtora LBX, 
que apresentou um grande 
empreendimento residencial 
multifamiliar que a empreiteira 
maringaense vai construir em 
Umuarama. Serão 288 aparta-
mentos de padrão médio em 
três torres de 12 pavimentos 
cada, na avenida Olinda.

O condomínio com cerca 
de 21 mil m² de área cons-
truída, terá ampla área de lazer 
com espaço fitness, quadras 
esportivas, piscina e outros 
atrativos. “Já temos o alvará 
para iniciar a construção e 
estamos iniciando nos próxi-
mos dias a venda dos primei-
ros apartamentos”, disse o 
engenheiro. A empresa deve 
montar um estande para a 

comercialização.
“Umuarama é excepcio-

nal para investimentos nesse 
mercado, que se mantém 
aquecido apesar da situação 
desfavorável na economia 
nacional. Mês a mês vamos 
superando recordes de apro-
vação de projetos graças ao 
retorno que os investido-
res conseguem, tanto em 
imóveis para baixa renda 
quanto para médio e alto 
padrão”, afirmou o prefeito.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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“O meio mais eficaz para destruir uma 

lei é começar por aceitá-la, aceitar algo 
como mal necessário é o começo da sua 

eliminação.” Miguel Unamuno

SAIU DO GRUPO!
O WhatsApp está preparando um novo recurso que será especialmente útil para todos que permanecem em determinados grupos 
dos quais não desejam participar, mas permanecem apenas para que os demais membros não saibam disso. Assim que liberada pelo 
aplicativo de mensagens instantâneas, somente você e o administrador do grupo serão notificados da sua saída.

UNÂNIME 
O Supremo Tribunal Federal  considerou 

por unanimidade constitucionais as 
punições a motoristas que se recusarem 
a fazer o teste do bafômetro. O relator, 

ministro Luiz Fux, considerou que o prin-
cípio de que uma pessoa não pode pro-
duzir provas contra ela mesma se aplica 
ao direito penal, enquanto a multa pela 
recusa ao bafômetro é administrativa. 
Os 11 ministros também rejeitaram o 
estabelecimento de níveis mínimos 

aceitáveis de álcool no sangue de mo-
toristas. Foi mantida ainda a proibição 

de venda de bebidas alcoólicas em 
rodovias, com voto contrário apenas 
do ministro Kássio Nunes Marques. 

Chevrolet Tracker!
DESIGN & SOFISTICAÇÃO

Deixe conceitos ultrapassados para trás. Na hora de escolher o seu 
SUV, segurança, tecnologia, economia e design são essenciais. O 
Tracker é um modelo completo e que não para de evoluir, assim 

como você. Só ele vem com 6 airbags, MyLink de 8” e motor turbo 
de série, em todas as versões. Neste SUV você conta com 6 airba-
gs de série (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina) para que todos a 

bordo tenham muito mais segurança. Além disso, você também tem 
mais tranquilidade ao dirigir com o controle de limite de velocida-
de e o sensor crepuscular, que acende os faróis de forma automáti-
ca.  Tem Controle de Estabilidade e Controle de Tração essa função 
aplica a pressão de freio apropriada nas rodas e limita a potência 
do motor, quando isso for necessário, evitando que o seu veículo 
derrape e mais: Alerta de Colisão Frontal com Freio de Emergência 
quando imprevistos podem aparecer pela frente. Por isso, o Tracker 

emite um sinal sonoro e visual pelo para-brisa quando há risco 
iminente de colisão frontal. O Tracker proporciona uma experiência 
inovadora ao volante. Abandone de vez os cabos, com a projeção 

sem fio e o Wi-Fi nativo, você e sua família estão sempre conecta-
dos, seja no smartphone, no tablet ou no computador. Afinal, em 
casa ou durante viagens, estar on-line faz toda a diferença. Além 
disso, você também conta com MyLink 8 de nova geração, com 

menu inicial ainda mais moderno e intuitivo. Também pode conec-
tar 2 celulares via Bluetooth, conversar por mensagens e acessar 

suas playlists usando o comando de voz.

UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

 ARQUIVO UVEL

Onde você for, vá 
de Tracker!

Dirigir o Tracker é tão confortável 
quanto estar em casa. Para isso, ele 
conta com diversas funções práticas 

e inteligentes, como os sistemas 
de partida sem chave, botão start 
stop, controlador de velocidade de 
cruzeiro, sensor de chuva e muito 
mais. Além de controles do rádio e 
telefone no volante e ar condicio-

nado digital. O Tracker também tem 
um dos motores mais econômicos 
da categoria. Além de ser o SUV 

mais equipado, o Tracker tem ainda 
transmissão automática de seis 
velocidades com “Active Select”, 
e motor turbo de série garantindo 
uma alta performance e economia 
de combustível. Com um design 

ainda mais sofisticado, com rodas de 
alumínio 17”, detalhes cromados na 
grade frontal, rack de teto em prata 
e faróis dianteiros tipo projetor, o 
Tracker traz ainda lanternas em led 
no exterior e conquista com o aca-

bamento premium em todos os deta-
lhes do seu interior. Alerta de ponto 
cego (Enfrente os desafios da cidade 
com mais segurança. O Tracker pos-
sui sensores nos cantos traseiros do 
carro que avisam, por meio de sinais 
luminosos no retrovisor, se houver 

algum veículo no ponto cego.
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