
O time feminino profissional de futsal de Umuarama fez bonito no último final de semana. Em casa, as 
meninas encararam o Apucarana e levaram a melhor. Na noite fria de sábado, o jogo foi quente no Giná-
sio Amario Vieira da Costa, o ‘Vierão’, e valeu pela Chave Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. O 
clássico teve muita garra do time da casa que foi derrotado pelo Apucarana no último encontro. “Desta 
vez foi diferente”, lembrou a pivô Jhully, durante a comemoração do segundo gol, que rendeu a vitória ao 
time da Capital da Amizade por 2 a 1.
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Polícia Civil investiga recorrência
de homicídios na região Noroeste
Investigadores de polícia de Tapejara e de Alto Piquiri, analisam 
homicídios nas duas cidades. Em Tapejara, dois assassinatos que 
podem estar ligados a uma disputa entre gangues estão sendo ave-
riguados. Um deles foi registrado no domingo e outro aconteceu 

na semana passada. Estes dois casos aconteceram próximos um 
do outro. Já em Alto Piquiri, um homem foi assassinado com um 
tiro pelas costas. A motivação pode ter sido uma dívida referente à 
negociação de um veículo. l 6

Tortura nos presídios
l 2
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Dia 31 é o prazo
final de registro
das federações

partidárias
l 3

PR reforça
estratégia para

reduzir emissões
de carbono

l 5

Motociclista que
se acidentou no
Lago Aratimbó

não resiste
l 6

Cresce o número
de internados
por Covid em
Umuarama

l 11

O BRDE recebeu um 
carro elétrico do pro-

jeto VEM PR, iniciativa 
do Governo do Estado, 

ABDI e Fundação Parque 
Tecnológico de Itaipu. 

Na parceria, o governo 
recebeu dez Renault 

Zoe. O objetivo é estimu-
lar a adoção de políticas 

sustentáveis. l 4

Carro Carro 
elétricoelétrico

Vitória

l 7
GUSTAVO PONTES/CASA CIVIL

ASSESSORIA/AFSU
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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 +4,11% 36,26 
Vale ON +2,38% 83,19 
ItauUnibanco PN +2,83% 25,84 
Bradesco PN +1,68% 20,00 
IRBBrasil ON +9,23% 2,84 
BRF ON +4,57% 14,19

IBOVESPA: +1,71% 110.345 pontos

Iene 127,83
Libra est. 0,80
Euro 0,94
Peso arg. 118,95

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,4% 4,8040 4,8050 -2,8%

PTAX  (BC) -1,6% 4,7967 4,7973 -2,5%

PARALELO -1,3% 4,7000 5,1200 -3,2%

TURISMO -1,4% 4,7000 5,1000 -3,2%

EURO -0,6% 5,1166 5,1182 -1,3%

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 23/05

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 6,03
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.426,13 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/05 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 1.687,00 -18,25 -0,1%
FARELO jul/22 422,50 -7,40 -6,5%
MILHO jul/22 786,25 7,50 -0,3%
TRIGO jul/22 1.190,00 21,25 10,7%

SOJA 180,00 0,0% 3,5% 179,00
MILHO 80,79 -2,0% 2,4% 80,00
TRIGO 100,94 0,3% 7,7% 104,00
BOI GORDO 302,12 0,1% -2,0% 295,00
SUINO 5,27 -0,9% -0,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/05 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 23/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 188,00 -1,6% 1,6%
SOJA Paranaguá 195,50 -1,8% 2,9%
MILHO Cascavel 88,00 -5,4% 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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Sem “aumento”, saúde de
Toledo reduz atendimento
A Prefeitura Municipal de Toledo suspendeu os atendi-
mentos em horários estendidos nas unidades de saúde 
Europa e Coopagro. A justificativa do Poder Público foi 
por conta da decisão judicial proferida pela 2° Vara da 
Fazenda Pública de Toledo que suspendeu, em caráter 
liminar, o reajuste dos salários do prefeito, vice-pre-

feito e secretários municipais. Segundo a Prefeitura, a 
decisão suspende o reajuste dos salários-teto do Muni-
cípio de Toledo impossibilitando a continuidade da 
ação de horários estendidos, por conta do pagamento 
de salários dos médicos do município que trabalham 
40 horas semanais. 

l Geral 2

No Dia da Doação de Leite Humano, comemorado ontem (19), o Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) 
salientou a importância das mães que amamentam fazerem a doação. O leite doado atende aos bebês internados 
na Unidade de Terapia Intensiva e Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal do hospital. Os bebês precisam do 
leite humano para sua nutrição e proteção, pois é o único alimento com todos os nutrientes necessários para o 
recém-nascido e, com a chegada do frio, as doações diminuem.

Essencial à vida

l Política 3

EMPREENDEDORES
Recomeça Paraná
oferta mais 4,5 mil
vagas para cursos

de capacitação
l Geral 6

AGRONEGÓCIO
Temperatura baixa

e geadas fracas
ainda não geram 
perdas no campo

l Geral 4

RMCA
Prazo para 

integrar Região 
Metropolitana 

vai até dezembro
l Geral 5

FORA DE QUADRA
Stein Futsal dá
exemplo e vai

ao Hemocentro
fazer doação

l Esportes 9

l Bandeirada 11

PABLO SALAZAR/DIVULGAÇÃO
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Peritas do MNPCT
relatam situação das
carceragens do Paraná

A Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) realizou uma reu-
nião pública para apresentar 
dados iniciais de um relató-
rio sobre violações de direitos 
humanos contra a população 
carcerária no Paraná. O docu-
mento está sendo elaborado 
por participantes da missão 
do Mecanismo Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura 
(MNPCT), realizada esta semana 
no Paraná. As peritas do órgão 
visitaram locais com pessoas 
privadas de liberdade para 
observar circunstâncias análo-
gas à tortura, constatando uma 
série de situações desumanas. 
Após presenciar estas violações 
nas prisões do Estado, as repre-
sentantes do MNPCT fizeram 
recomendações para sanar os 
problemas. O documento será 
enviado a todas as autoridades 
competentes do Estado.

Desde a sua criação, o 
Mecanismo já esteve em 22 
estados da Federação. Entre os 

dias 16 e 20 de maio, o grupo 
formado pelas peritas Ana 
Valeska Duarte, Ronilda Vieira 
Lopes, Bárbara Coloniense e 
Maria Cecília Arruda, realizou 
uma missão no Paraná. Neste 
período, foram realizadas vis-
torias no Complexo Médico 
Penal (CMP); na 1ª Delegacia 
Regional de São José dos 
Pinhais, no Centro de Triagem 
da Polícia Civil; na Carceragem 
da Delegacia Cidadã de 
Paranaguá; na Penitenciária 
Feminina do Paraná (PFP); na 
Casa de Custódia de Piraquara; 

e no Centro de Socioeducação 
de Curitiba.

Entre as principais violações 
constatadas em todos os espa-
ços visitados estão a desassis-
tência material, com pessoas 
sem condições mínimas de dig-
nidade; o uso excessivo da força, 
com ausência de regulamenta-
ção e protocolos; a ausência do 
acesso ao banho de sol ou em 
menor tempo que o determi-
nando. “Isso pode configurar 
tortura, pois é um regime mais 
rígido que o regime rígido”, resu-
miu a perita Bárbara Coloniense.

AS peritas do órgão visitaram locais com pessoas privadas de liberdade para observar cir-
cunstâncias análogas à tortura, constatando uma série de situações desumanas

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Termina dia 31 prazo
para o registro das
federações partidárias

O dia 31 de maio é a data 
final para que as federações 
partidárias, que pretendam 
participar das Eleições Gerais 
de 2022, obtenham o regis-
tro do estatuto no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Essa 
será a primeira vez que as 
eleições brasileiras contarão 
com a possibilidade de candi-
daturas apoiadas por meio de 
federações.

A reunião de partidos em 
federações foi estabelecida 
pelo Congresso Nacional na 
reforma eleitoral de 2021 
para permitir que as legendas 
atuem de maneira unificada 
em todo o país, como um teste 
para eventual fusão ou incor-
poração entre as siglas.

CONTEXTO
As coligações partidárias 

para as eleições proporcionais 
foram extintas em 2017. Ou 
seja, para a escolha dos cargos 
de deputado federal, deputado 
estadual e distrital e vereador. 
As coligações somente são per-
mitidas no apoio a uma única 
candidatura nas eleições majo-
ritárias. Ou seja, para os cargos 
de presidente da República, 
senador, governador de estado 
e prefeito.

Com a possibilidade da 
instituição de federações, 
os partidos podem se unir 
para apoiar qualquer cargo, 

Direitos e deveres
As federações precisam ter um estatuto próprio, com regras sobre 
fidelidade partidária e punições a parlamentares que não cumpri-
rem orientação de votação, por exemplo. Elas se equiparam aos 
partidos em direitos e deveres. O partido que deixar a federação 

antes do prazo mínimo de quatro anos estará sujeito a diversas san-
ções, como a proibição de utilizar os recursos do Fundo Partidário 
durante o período restante do mandato. Já o parlamentar que sair 
de um partido que integra a federação estará sujeito às mesmas 

regras aplicáveis à filiação a um partido político.

Atuação unificada
A federação atuará, tanto na Câmara dos Deputados quanto no 
Senado Federal, como um partido com bancada própria, líderes 

escolhidos de acordo com as regras do estatuto da federação e do 
regimento interno das Casas Legislativas. A atuação da federação 
como partido se estende, inclusive, à distribuição dos integrantes 

nas comissões legislativas.

tanto nas eleições majoritá-
rias quanto nas proporcio-
nais. Porém, é necessário que 
as legendas permaneçam na 
federação durante todo o man-
dato a ser conquistado.

Antes de se unirem em uma 
federação, os partidos devem 
constituir uma associação 
registrada em cartório de regis-
tro civil de pessoas jurídicas, 
com personalidade jurídica 
diversa do partido. No regis-
tro da associação, as legendas 
federadas deverão apresentar, 
entre outros documentos, a 
resolução tomada pela maio-
ria absoluta dos votos dos pró-
prios órgãos de deliberação 
para criar a federação.

IDEOLOGIA
A obrigação legal  de 

permanecerem na federação 
por pelo menos quatro anos 
faz com que somente parti-
dos com uma boa afinidade 
ideológica e de programas 
busquem se unir para uma 
atuação conjunta,  tanto 
legislativa quanto nas elei-
ções, por meio desse insti-
tuto jurídico.

A federação partidária 
também diminui o risco de a 
eleitora e o eleitor elegerem 
pessoas com pontos de vista 
contrários aos seus, como 
ocorria nas coligações em 
eleições proporcionais. Isso 
porque os votos das candida-
tas e dos candidatos também 
eram contabilizados para os 
partidos coligados e pode-
riam eleger uma pessoa de 
outra legenda.

Boca Aberta 
pré-candidato

Apesar de ter sido cassado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
por irregularidades nas eleições 
de 2018, o ex-deputado federal 
Emerson Petriv, o ‘Boca Aberta’, 
anunciou que irá concorrer 
ao Governo do Paraná. Quem 
confirmou a decisão foi o 
presidente do partido Agir (ex-
PTC), Alexandre César Discioli, 
que disparou para a imprensa 
um documento com registro em 
cartório anunciando 
a novidade.

Enquanto tramita o projeto de lei que cria uma Semana de Conscientização 
Sobre o Ciclo Menstrual, a Assembleia Legislativa do Paraná sai na frente e 
estará iluminada de vermelho entre 23 e 28 de maio, para apoiar a causa. 
O projeto foi votado em redação final na sessão plenária ontem (23) e 
segue agora para a sanção ou veto do Poder Executivo.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Fora do páreo

O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou 
ontem (23) sua desistência à pré-candidatura presidencial. 
Ele não resistiu à pressão da cúpula do PSDB, que decidiu, 

na semana passada, apoiar o nome de Simone Tebet (MDB-
MS) para a cabeça de chapa. “Não sou a escolha da cúpula 

do PSDB. Mas aceito essa decisão de cabeça erguida. Sempre 
seguirei buscando o consenso contra a minha vontade 

pessoal”, declarou. “Me retiro com o coração ferido, mas 
com a alma leve”, anunciou (mais na pg5 coluna Esplanada).

Arrombamento
O senador Alvaro Dias (Podemos) denunciou no Twitter, que 
a sede do seu partido em Curitiba, que fica na Rua Marechal 
José Bernardino Bormann, no Bigorrilho, foi invadida na noite 
da quinta (19). De acordo com o senador, que compartilhou 
na rede fotos da sala coma porta arrombada, um aparelho 
celular foi levado. “O que procuraram? Marginais invadiram a 
sede do Podemos Paraná. Vasculharam gavetas, investigaram 
e nada levaram, além de um Velho aparelho de celular em 
desuso. O que queriam? Espero que a polícia possa nos 
responder”, exclamou o senador.

 
Investigação
O senador disse também que pediu uma “rigorosa investigação” 
ao secretário de Estado da Segurança Pública, Wagner 
Mesquita. “Pedi ao competente e atencioso Secretário de 
Segurança Dr Wagner Mesquita, rigorosa investigação. A sede 
do Podemos Paraná foi vasculhada por marginais, porquê? O 
que pretendiam? Na pré-campanha eleitoral fica sob suspeição 
essa ação criminosa que não deve ficar impune”. O partido fez 
boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.

Saiu criticando
Dória criticou o governo 
Jair Bolsonaro e também 
as gestões do PT. “Venci 
as três prévias do meu 
partido. Guardo as melhores 
lembranças da prefeitura 
e também do meu amigo 
Bruno Covas”, disse Doria. 
“Tenho orgulho de ter feito 
uma gestão transformadora, 
elogiada até mesmo por 
meus adversários”, declarou. 
“Agradeço também aos mais 
de 6 milhões de brasileiros 
que já se manifestaram no 
meu nome em votar para o 
presidente, mesmo antes da 
campanha”, afirmou. Agora, o 
partido discute a possibilidade 
de Doria assumir a vaga de 
vice na chapa de Simone 
ou mesmo a possibilidade 
disputar o Senado Federal 
por São Paulo.

DIVULGAÇÃO

Sempre aliado
Simone Tebet afirmou que 
Doria “sempre foi aliado”, 
após o tucano desistir de 
ser o nome indicado pela 
chamada terceira via para 
concorrer ao Planalto. A 
senadora disse, ainda, que 
tem “pressa” para unir o País. 
“Vamos conversar e receber 
suas sugestões para nosso 
programa de governo. O Brasil 
é maior do que qualquer 
projeto individual Vamos 
trabalhar para unir todo o 
centro democrático”, afirmou 
por meio de nota divulgada à 
imprensa logo após o anúncio 
do ex-governador. Tebet disse, 
ainda, que gostaria de manter 
a aliança ao redor de seu 
nome com PSDB e Cidadania; 
as cúpulas fecharam acordo 
em torno do nome 
da senadora.
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BRDE recebe um 
carro elétrico do 
projeto VEM PR

O Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) recebeu um carro 
elétrico do projeto VEM PR, 
iniciativa que envolve o 
Governo do Estado, por meio 
da Superintendência Geral de 
Inovação; a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) e a Fundação Parque 
Tecnológico de Itaipu (FPTI).

Por esta parceria, o governo 
estadual recebeu dez carros elé-
tricos (modelo Zoe, da Renault), 
em regime de comodato, para 
serem incorporados à frota ofi-
cial. O objetivo é estimular a 
adoção de políticas sustentáveis 
e a difusão de modelos inovado-
res de gestão governamental. O 
carro repassado ao BRDE faz 
parte deste lote.

O veículo foi entregue ao 
presidente do Banco, Wilson 
Bley Lipski, pelo chefe da Casa 
Civil do Governo do Estado, 
João Carlos Ortega, nesta 
segunda-feira (23), no Espaço 
Cultural BRDE – Palacete dos 
Leões. A ação está incluída 
no denominado “comporta-
mento verde” do BRDE, que 
busca compensar a emis-
são, pelo banco, de gases do 
efeito estufa.

Uma das bases para essa 
conduta é o resultado do 
Inventário de Emissão de GEE, 
realizado pela Universidade 
Federal do Paraná, na agên-
cia do BRDE de Curitiba, que 
aponta os ativos e passivos 
ambientais em 2021. Dessa 
forma, o BRDE segue a traje-
tória para de tornar o primeiro 

Investimentos
Foram investidos, pela ABDI e Fundação Parque Tecnológico Itaipu, 
R$ 2 milhões no projeto VEM PR, sendo R$ 1,8 milhão na aquisição 
dos dez carros, que são importados, e aproximadamente R$ 200 mil 
no desenvolvimento da plataforma de gestão de compartilhamento.

Os veículos estão cedidos para a frota do Estado para serem 
utilizados no sistema de compartilhamento entre servidores. Eles 

vêm equipados com o aplicativo MoVe, desenvolvido pelo PTI, que 
permite reservar os veículos disponíveis, acompanhar sua locali-

zação, monitorar a velocidade, a carga de bateria, as rotas percor-
ridas, além de outras informações. Os carros são desbloqueados 
com cartões cadastrados no sistema e têm autonomia de até 300 

quilômetros e velocidade limite de 135 km/h.

O veículo foi entregue ao presidente do Banco, Wilson Bley Lipski, pelo chefe da Casa Civil, 
João Carlos Ortega, no Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões

GUSTAVO PONTES/CASA CIVIL

Os paranaenses estão recebendo o maior programa 
do País para modernização da rede elétrica. A Copel 
alcançou a marca de 350 mil medidores inteligentes 
instalados em 73 municípios das regiões Oeste, 
Sudoeste e Centro-Sul do Paraná. Até outubro 
deste ano, serão 462 mil equipamentos implantados, 
com investimento que soma R$ 252 milhões em 
atualização tecnológica, sem custo para o consumidor. 
A Rede Elétrica Inteligente (REI) consiste na troca 
dos medidores atuais por modelos digitais que se 
comunicam diretamente com o Centro Integrado de 
Operação da Distribuição da Copel. O novo sistema 
emite sinais sobre o consumo de energia a cada 15 

minutos, com informações adicionais sobre a qualidade da energia que está chegando até a unidade consumidora. Em 
caso de interrupções, o medidor inteligente avisa automaticamente o centro de controle da Copel, permitindo que a 
manutenção aconteça mais rapidamente e sem que o consumidor precise avisar sobre a ocorrência do problema.

COPEL

banco verde do país.
“Precisamos ser modelo, 

através de um novo compor-
tamento e, com isso, estimular 
outras empresas ou órgãos do 
próprio Governo a terem uma 
postura semelhante”, disse 
Wilson Bley Lipski. Ele lembrou 
que do volume de contratos de 
financiamento firmados só no 
primeiro trimestre desse ano, 
22,8% são enquadrados nas 
linhas de sustentabilidade e 
inovação e a meta é atingir os 
30% até o fim do ano.

“Nossa missão é com a sus-
tentabilidade e esse veículo 

tem um papel importante 
nesse tema”, disse o chefe 
da Casa Civil, João Carlos 
Ortega. “A parceria com o 
BRDE está de acordo com os 
principais objetivos do Projeto 
VEM PR, de redução do custo 
de operação e manutenção 
por veículo, taxa de utiliza-
ção superior em relação aos 
tradicionais, diminuição da 
emissão de gases tóxicos, 
modelo de promoção do 
compartilhamento e amplia-
ção do debate sobre políticas 
voltadas à mobilidade elé-
trica”, detalhou Ortega.

Diário do Poder
Outro veículo que também 
destacou a liderança de Ratinho 
Junior, de acordo com a última 
pesquisa divulgada nesta 
semana, foi o Diário do Poder, 
do jornalista e colunista da 
Rádio Band News FM Cláudio 
Humberto. Em março, a revista 
Veja já tinha apontado a ampla 
vantagem do governador sobre 
seus adversários e a possibilidade 
de vitória sem qualquer 
necessidade de 2º turno.

Pesquisa
Na quinta-feira (18), o instituto 
de pesquisa IRG trouxe nova 
rodada sobre a intenção 
de voto para governador 
no Paraná. Ratinho Junior 
atingiu 62% dos votos válidos, 
no cenário contra Roberto 
Requião, Flavio Arns e César 
Silvestri Filho. No segundo 
cenário, quando o nome do 
senador do Podemos é retirado, 
o atual governador atinge 
impressionantes 67%, com mais 
de 40 pontos de vantagem sobre 
o segundo colocado, Roberto 
Requião, que permanece 
estagnado nas pesquisas. 
A pesquisa IRG foi a quarta 
a ser registrada no TSE, em 
conformidade com a legislação. 
Em todos os levantamentos, 
Ratinho Junior aparece 
disparado em primeiro lugar.

Portos
Os portos do Paraná preveem 
receber, nos próximos 
dois anos, cerca de R$ 2,3 
bilhões em obras. Além dos 
investimentos que atraem 
novos negócios (cerca de 
R$ 1,61 bilhão) decorrentes 
de novos contratos de 
arrendamentos de áreas, 
o Governo do Estado, vai 
aplicar R$ 678 milhões 
até 2024. Essencial para 
o desenvolvimento do 
Brasil, geração de emprego 
e renda, a infraestrutura 
portuária do Estado tem 
recebido investimentos 
recordes. De 2019 até 2021, 
foram aplicados mais de 
R$ 437 milhões nos portos 
paranaenses. Neste ano, 
as obras em andamento já 

Vitória em 1º turno
É cada vez maior o sentimento de vitória no 1º turno de Ratinho 

Junior.  O resultado do governador nas pesquisas eleitorais não é 
assunto apenas no Paraná, mas também tem atraído a atenção da 
imprensa nacional. Nesta semana, o site Poder 360, do jornalista 
Fernando Rodrigues, aponta que “no Paraná, a disputa pode ser 
decidida já no 1º turno”. Paraná, Bahia e Pará são apontados os 

únicos estados em que não deve ocorrer segundo turno.

somam R$ 77,67 milhões, em 
recursos próprios.

Secovi Paraná
O Sindicato da Habitação 
do Paraná empossou a nova 
diretoria para o período 
2022/2026. O presidente 
Ricardo Hirodi Toyofuku e o 
vice-presidente Carlos Ribas 
Tavarnaro receberam o ato 
de posse das mãos do vice-
governador e presidente da 
Fecomércio, Darci Piana, e do 
presidente que o antecedeu, Luiz 
Antônio Langer. Piana ressaltou 
que o Secovi é filiado à Federação 
do Comércio do Paraná e que 
se trata de um sindicato muito 
competente, que auxilia todo o 
sistema condominial do estado 
e oferece uma importante gama 
de serviços.

Urgente
Os 32 mil frentistas paranaenses 
e 500 mil brasileiros estão em 
festa. Eles comemoram a decisão 
do TRF4, de Porto Alegre, que 
suspendeu a liminar que liberava 
o autosserviço em posto de 
combustíveis de Jaraguá do Su 
(SC). O presidente do Sindicato 
dos Frentistas do Paraná, Lairson 
Sena, recebeu em primeira mão a 
decisão do TRF4.

Corredor bioceânico
Em discussão há mais de dez 
anos, uma saída pelo Oceano 
Pacífico para as exportações 
paranaenses, especialmente 
da região Oeste com destino 
ao mercado asiático, começa a 
ganhar corpo. O tema foi o eixo 
central do Fórum Internacional 
de Logística Multimodal 
Sustentável – Corredor 
Bioceânico de Capricórnio, 
realizado em Foz do Iguaçu, 
reunindo representantes do 
Brasil, Paraguai, Argentina e 
Chile. O corredor vai conectar, 
por linha férrea, o Oceano 
Atlântico ao Oceano Pacífico, 
desde o Porto de Paranaguá, 
no Paraná, até o Porto de 
Antofagasta, no Norte do Chile. 
No Brasil, vai atender não apenas 
o oeste, mas também o Mato 
Grosso do Sul, encurtando a 
distância e reduzindo custos 
logísticos na exportação 
principalmente de soja e carnes.
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Reforço na estratégia  
para reduzir emissões  
de carbono no Paraná

O Paraná reafirmou o 
compromisso com o uso de 
Sistemas e Práticas do ABC+, 
programa que propõe novas 
estratégias com o objetivo de 
reduzir emissões de 1,1 bilhão 
de toneladas de carbono equi-
valente até 2030. O posiciona-
mento foi apresentado na 1ª 
Reunião Nacional do Plano 
Setorial para Adaptação à 
Mudança do Clima e Baixa 
Emissão de Carbono na 
Agropecuária (ABC+), reali-
zada em maio no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, em Brasília, 
com a presença dos coorde-
nadores dos Grupos Gestores 
Estaduais (CGE) das 27 unida-
des federativas.

O Estado está reestrutu-
rando o Grupo Gestor Estadual 
do ABC+, que tem coordenação 
da Secretaria da Agricultura 
e do Abastecimento (Seab). 
Dele participam outras 15 ins-
tituições, que indicaram 30 
profissionais para estudar e 
estabelecer novas metas de 
mitigação, além de definir 
estratégias de ação para que 
o programa seja cumprido.

“Muitos dos sistemas 
e práticas preconizadas 
pelo programa já estão 
consolidadas há décadas 
no Estado”, disse Breno 
Menezes de Campos, chefe do 

Parceria
Segundo o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Nor-
berto Ortigara, o setor agropecuário tem contribuído de forma 

positiva nesse esforço. “A agricultura paranaense sempre foi par-
ceira do governo federal e, mais uma vez, está unida para impe-
dir a emissão de 1,1 bilhão de toneladas de carbono equivalente 

até 2030, de acordo com a meta estabelecida”, enfatizou. “Já 
avançamos bastante, mas continuaremos desenvolvendo nossas 
atividades com base em critérios de sustentabilidade social, am-
biental e econômica, garantindo que a família rural se mantenha 

como protagonista das ações”, arrematou.

Novos sistemas
O primeiro programa brasileiro previa recuperação de áreas 

degradadas, plantio direto, integração lavoura e pecuária, poste-
riormente acrescido de florestas; tratamento de dejetos (suínos) 

e florestas plantadas. No Programa ABC+, estabelecido para o 
decênio 2020-2030, foram acrescentados três novos sistemas e 
práticas: sistema plantio direto hortaliças, sistemas irrigados e 

terminação intensiva na pecuária de corte. Também se ampliou 
o escopo de outras três práticas já existentes: recuperação de 

pastagens degradadas; bioinsumos, que inclui fixação biológica 
de nitrogênio e microrganismos promotores do crescimento de 

plantas; e manejo de resíduos da produção animal, que conside-
ra outros excedentes, além de dejetos animais, e estimula o uso 

de subprodutos obtidos, como bioenergia e biofertilizante.

Fórum dos Conselhos
de Assistência Social
 A Sejuf promove de hoje 
(24) a quinta-feira (26), a 55ª 
Reunião do Fórum Nacional 
dos Conselhos Estaduais de 
Assistência Social (Fonaceas). O 
evento discute os desafios para 
as gestões estaduais do Sistema 
Único da Assistência Social 
(SUAS) e o fortalecimento das 
políticas públicas para a área 
nas esferas federal, estaduais 
e municipais. “Para nós é uma 
honra o Paraná estar sediando 
este importante evento. 
Temos uma gestão estadual 
que é referências nas políticas 
sociais, tendo nos programas 
Nossa Gente e Cartão Comida 
Boa grandes exemplos para 
o Brasil”, disse o secretário 
Rogério Carboni.

Departamento de Florestas 
Plantadas (Deflop), da Seab, 
e coordenador do Grupo 
Gestor Estadual do ABC+.

REFERÊNCIA
O Plano ABC tornou-se 

uma referência para as polí-
ticas públicas promotoras 
de sustentabilidade no setor 
agropecuário, especialmente 
num período em que temas 
ambientais estão entre as 
principais preocupações 
mundiais.

“A estratégia de ação do 

Plano ABC levou à implemen-
tação de iniciativas que têm 
por objetivo garantir funda-
mentais ganhos econômicos 
aos produtores brasileiros, 
mas de forma intrinsecamente 
alinhada com o estabeleci-
mento de sistemas de produ-
ção que permitam aumentar 
sua resiliência, garantindo 
capacidade de adaptação 
frente aos impactos externos 
e que controlam também as 
emissões de gases de efeito 
estufa associados ao setor”, 
reforçou Breno Campos.

O posicionamento foi apresentado na 1ª Reunião Nacional do Plano Setorial no Ministério da 
Agricultura, com 27 coordenadores das unidades federativas

IAPAR

Última cartada 
Antes de “jogar a toalha” e desistir da corrida presidencial, João 
Doria implorou - como última cartada – por apoio de uma ala do 

partido para judicializar as prévias e tentar manter sua candidatura. 
O ex-governador paulista disputou internamente com Eduardo 

Leite (RS) e o ex-senador Arthur Virgílio (AM) em novembro do ano 
passado. Venceu com 53,99% dos votos. Grão-tucanos, no entanto, 
avaliaram que, se as prévias fossem judicializadas, o partido ficaria 

mais enfraquecido e decidiram abandonar Doria.

Prejuízo 
Sem Doria, Eduardo Leite ou 
outro nome para disputar a 
Presidência - pela primeira vez 
desde a fundação do partido 
-, o PSDB amarga prejuízo de 
mais de R$ 10 milhões que 
foram gastos com as prévias. 

Afagos 
Apesar dos afagos da pré-
candidata Simone Tebet 
(MDB) a Doria, nem tudo está 
pacificado entre MDB e PSDB. 
O deputado Aécio Neves 
(PSDB-MG), o ex-governador 
Marconi Perillo (PSDB-GO) e 
caciques emedebistas criticam 
a eventual aliança.  

Homeschooling 
Aprovado na Câmara, o 
projeto que autoriza o ensino 
domiciliar (homeschooling) 
tem forte resistência no 
Senado. O presidente Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG) e Marcelo 
Castro (MDB-PI), presidente 
da Comissão de Educação, são 
avessos à proposta.

Chacina 
Auditores fiscais esperam que, 
18 anos depois, o fazendeiro 
Antério Mânica seja condenado 
pelo crime conhecido como 
Chacina de Unaí, quando quatro 
funcionários do Ministério do 
Trabalho e Emprego foram 
brutalmente assassinados na 
zona rural da cidade. Mânica 
será novamente julgado hoje, 
pelo Tribunal do Júri da Justiça 
Federal.

Impunidade 
“Não há mais espaço para 
recursos procrastinatórios 
após 18 anos em que o caso 
se arrasta e a impunidade 
prevalece. Todos precisam 
cumprir as penas estabelecidas 
numa demonstração exemplar 
de punição dos culpados”, afirma 
à Coluna Rosa Jorge, diretora do 
Sindicato dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait).  

A Noite 
Conhecido como Edifício A Noite, 
o histórico prédio localizado na 
Praça Mauá (RJ) irá a leilão no dia 

14 de julho. O apelido do imóvel 
é uma referência ao jornal de 
mesmo nome que funcionou até 
1957. O imóvel tem 22 andares, 
102 metros de altura e está 
avaliado em R$ 38,5 milhões. 

Fundo 
O Novo é o único partido que 
abre mão do milionário Fundo 
Eleitoral, destinado a financiar 
as campanhas políticas no Brasil. 
À Coluna, a legenda posiciona 
que ainda não foi disponibilizada 
pelo TSE a data de liberação dos 
recursos: “Porém, como aconteceu 
em 2018 e 2020, o Novo devolverá 
todo o recurso recebido”. 

Pós-Covid
As transformações que 
a pandemia de Covid-19 
trouxeram ao Direito no 
Brasil foram debatidas no 
Congresso Nacional da 
Academia Brasileira de Direito 
(ABD), realizado  em Belém. 
O presidente da Comissão 
Especial de Desjudicialização 
do Conselho Federal da OAB, 
Diego de Paiva Vasconcelos, 
falou sobre o “Estado de Coisas 
Inconstitucionais”. 

Magna 
O membro da ABD e imortal da 
Academia Brasileira de Letras 
(ABL) Joaquim Falcão foi o 
responsável pela conferência 
magna. “A Constituição, sem 
uma medição de sua eficácia, 
é só palavras. Pode ter efeito 
na mídia, pode ter efeito até 
entre as partes – individualismo 
–, mas não terá efeito no 
Brasil”, disse o jurista. Também 
participaram nomes como Ives 
Gandra Martins e Lênio Streck.

Cobrança 
O senador Alessandro Vieira 
(PSDB-SE) e um grupo de 
deputados federais e estaduais 
cobram explicações da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). O motivo são os 
aumentos na conta de luz 
dos brasileiros, bem acima 
da inflação. Vieira quer que 
a Aneel detalhe os critérios 
dos reajustes e os impactos 
para os consumidores de baixa 
renda e os setores produtivos.
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Polícia Civil procura pelo autor
de assassinato em Alto Piquiri

A polícia identificou o rapaz 
morto com um tiro nas costas 
em Alto Piquiri na tarde do 
domingo (22) na área central 
da cidade. A investigação 
também levou à informa-
ção de que a motivação da 
morte de Claudinei Silva dos 
Santos, 19 anos, teria sido 
uma dívida contraída com o 
suposto autor do crime, que 

Homem é executado a 
tiros em frente de casa 

em Tapejara
 Everton Henrique da Silva, 

21 anos, foi morto a tiros na 
noite de domingo (22) na Rua 
Matilde Gomes, no centro de 
Tapejara. A polícia ainda não 
tem a motivação e autoria do 
crime.

A esposa da vítima infor-
mou aos policiais que estava 
com as filhas no interior da 
residência de sua tia, aguar-
dando o marido chegar. 
Ele estava com um veículo 
Volkswagen Gol. A mulher foi 
ao portão e viu um homem 
caminhando em direção ao 
companheiro e logo depois 
ouviu um disparo de arma de 
fogo. O rapaz morreu no local.

Com medo de também ser 
atingida, a mulher voltou cor-
rendo para dentro da casa da 
tia. Foram ao menos cinco dis-
paros de arma de fogo.

O jovem executado é natu-
ral de Tapejara e, de acordo 
com os levantamentos iniciais 
feitos pela Polícia Militar já 
havia sido preso por porte ile-
gal de arma de fogo. O crime 
foi registrado durante a noite 
e equipes da PM realizaram o 
isolamento do local até a che-
gada dos órgãos competentes.

O corpo do rapaz foi reco-
lhido e encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
em Umuarama para exames 
de necropsia.

Nos últimos dias a cidade 
de Tapejara tem vivido uma 
onda intensa de assassinatos. 
Na semana passada, pratica-
mente no mesmo endereço, um 
homem foi alvejado por dispa-
ros de uma pistola de calibre 9 
milímetros e morreu na hora.

Os crimes estão todos sob 
investigação da Polícia Civil 
que apura se há uma disputa 
de setores entre gangues na 
cidade.

Motociclista que se envolveu em  
acidente no Aratimbó não resiste

Homem de 61 anos tenta estuprar
mulher de 40 anos e acaba preso

fugiu logo em seguida.
O irmão de Claudinei rela-

tou que o irmão e a esposa, 
estavam sentados em frente 
à residência, quando o assas-
sino se aproximou e disse que 
pretendia receber os valores 
negociados anteriormente, 
referentes à compra de veí-
culo. Em seguida eles iniciaram 
uma discussão, até que o autor 

sacou da cintura um revólver e 
atirou. Claudinei tentou correr 
para dentro da casa, mas foi 
atingido por um disparo nas 
costas.

O autor foi identificado 
e tem 29 anos. A polícia não 
divulgou sua identidade, mas 
revelou que ele é considerado 
foragido. O acusado se eva-
diu da cena do crime em uma 

motocicleta.
A Polícia Civil instaurou 

inquérito para apurar a real 
motivação do assassinato. 
De acordo com o delegado 
Adailton Ribeiro Júnior, o 
autor está sendo aguardado na 
delegacia para prestar depoi-
mento. Caso ele não se apre-
sente, irá representar judicial-
mente pela prisão.

Uma mulher de 40 anos, 
que sofre com problemas 
mentais foi vítima de uma 
tentativa de estupro na 
tarde do sábado (21) em 
Mariluz. O suspeito do crime, 
um homem de 61 anos foi 
detido e encaminhado à 
Delegacia de Polícia Civil, em 
Umuarama.

A Polícia Militar reali-
zava o patrulhamento pela 
cidade, quando passou pela 
Rua Jeremias Gonçalves da 
Rocha e encontrou a mulher 
no chão, chorando e bastante 
nervosa. Ela estava com algu-
mas escoriações nas costas.

Disse aos militares que 
mora no mesmo quintal em 

que o suspeito e que ele 
teria entrado em sua casa 
(ele possui uma chave) no 
momento em que ela estava 
no banheiro. Ele empurrou 
a porta e conseguiu entrar, 
d e r r u ba n d o - a  n o  c h ã o, 
arrastando-a pelas pernas e 

segurando-a pela cintura.
Ela conseguiu se desvenci-

lhar e correu para rua pedindo 
socorro a uma vizinha.

Depois d o relato, os PMs 
entraram no quintal e locali-
zaram o acusado quando ten-
tava fugir em um Fusca. Ele 

foi abordado, identificado e 
recebeu voz de prisão.

V í t i m a  e  s u s p e i t o 
foram levados ao Pronto 
Atendimento Municipal para 
exame de lesões corporais, 
e depois encaminhados à 
delegacia.

Elvis Plácido dos Santos 
morreu na manhã de ontem 
(segunda-feira, 23) em um 
hospital em Umuarama. Ele foi 
vítima de um grave acidente na 
madrugada do sábado (21) na 
Avenida Paraná, proximidades 
de uma academia, na região 
do Lago Aratimbó.

O jovem pilotava uma moto-
cicleta no sentido ao centro 
da cidade, quando perdeu o 

controle ao passar pelo quebra-
-molas e caiu. Elvis chegou a ser 
socorrido por uma equipe do 
Samu e encaminhado em estado 
grave ao hospital, mas devido à 
gravidade, não resistiu.

A Polícia Militar informou 
que não foi acionada para 
atendimento no local do aci-
dente. O corpo do rapaz foi 
recolhido e encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML).

JOVEM perdeu 
o controle da 
direção da 
moto ao passar 
por um quebra-
-molas e ficou 
gravemente 
ferido
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A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu dois veículos carrega-
dos com aparelhos celulares contrabandeados do Paraguai. Duas pessoas 
foram detidas e encaminhadas à Receita Federal em Guaíra. As apreen-
sões ocorreram ontem (23) pela manhã na PR-323 em Cafezal do Sul. 
Os policiais estavam em patrulhamento quando deram ordem de parada 
aos dois veículos. Foi realizada a abordagem de dois Toyotas Corolla, 
um de Japorã (MS) e outro de Mundo Novo (MS), durante a 
vistoria foram identificados os motoristas e localizados em compartimen-
tos ocultos, 140 parelhos de telefone celular, das marcas das marcas 
XIAOMI e IPHONE. A mercadoria seria levada para Maringá pelo 
valor de R$ 500, segundo os motoristas.

DIVULGAÇÃO
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Meninas do futsal de Umuarama
fazem bonito contra o Apucarana

O time feminino profissio-
nal de futsal de Umuarama 
fez bonito no último final de 
semana. Em casa, as meni-
nas da Afsu encararam o forte 
time de Apucarana e levaram 
a melhor.

Na noite do último sábado, 
mesmo no frio que estava na 
Capital da Amizade, a partida 
foi realizada no Ginásio Amario 
Vieira da Costa, o ‘Vierão’. A 
temperatura estava baixa, mas 
o jogo foi quente e valeu pela 
Chave Prata do campeonato 
Paranaense de futsal.

O clássico estadual AFSU 
Umuarama x AFFA Apucarana 
teve muita garra do time de 
casa que havia sido derrotado 
pelo Apucarana no último 
encontro. “Desta vez foi dife-
rente”, lembrou a pivô Jhully.

Foi um jogo onde a defesa 
umuaramense trabalhou 
muito bem, suportando a 

pressão do adversário que 
teve mais de 25 finalizações. A 
equipe da casa saiu vitoriosa 
pelo placar de 2 x 1.

A fixas Thai e Dri (de penalti) 
marcaram os gols da equipe 
umuaramense. Apucarana des-
contou com Emily.

A partida foi emocionante e 
quem saiu de casa na noite fria 
do sábado, não saiu desapon-
tado. Foram muitas defesas 
difíceis da goleira Iza e bolas 
interceptadas pela defesa do 
Umuarama. Em uma dessas 
intervenções, Thai avançou 
com a bola e fez o gol. Já havia 
se passado metade do segundo 
tempo de jogo, quando saiu o 
primeiro gol da partida. Em 
seguida, o Apucarana empa-
tou e, mais próximo do fim, 
Dri marcou de pênalti para 
Umuarama, fechando o placar.

O ginásio foi ao delírio 
com a vitória das meninas da 

Capital da Amizade no clássico.
O próximo jogo das garo-

tas do Futsal de Umuarama 
acontece no próximo sábado, 

TIME de Umuarama venceu o clássico contra o Apucarana com gols das fixas Thai e Dri (de penalti)

ASSESSORIA/AFSU

também em casa, as 19h, con-
tra a equipe de Chopizinho. A 
torcida está convidada a pres-
tigiar e apoiar as meninas. 

Os ingressos serão vendidos 
no dia do jogo, a partir das 
17h30, na bilheteria do Ginásio 
Amário Vieira, por R$ 10.
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Oportunidade  
para quem ensina

As oportunidades do SENAR-PR não se destinam 
apenas aos produtores e trabalhadores rurais do 
Paraná, que têm à sua disposição mais de 250 
títulos, nas mais diversas áreas da agropecuária e 
da administração rural. Também traz opor tunidades 
para os profissionais que estão na outra ponta 
do aprendizado e que pretendem ampliar seus 
horizontes. É o caso dos instrutores dos cursos do 
SENAR-PR, que estão sempre prontos a dar o seu 
melhor em sala de aula.

Nesse momento existem oportunidades de 
trabalho para esses profissionais. O SENAR-PR está 
com editais abertos para a seleção de instrutores, 
por meio de pessoas jurídicas, para cursos na área 
de inclusão digital e mecanização. O edital 02/2022 
busca profissionais para ministrar aulas nos cursos 
“Programa de Inclusão Digital – Excel básico” e 
“Programa de inclusão digital – Excel intermediário”, 
que têm como objetivo capacitar o produtor rural e sua 
família a utilizar essa importante ferramenta digital. O 
prazo para as inscrições vai até o dia 1º de junho.

Já o edital 04/2022 busca instrutores para os 
cursos de “Operação e manutenção de colhedora de 
forragem” e “Operação e manutenção de conjunto de 
fenação”. Para estas vagas as inscrições vão até o 
dia 31 de maio.

Acesse o site do Sistema FAEP/SENAR-PR para mais 
detalhes: www.sistemafaep.org.br/editais-senarpr/

sistemafaep.org.br

Recape da ciclovia é a última etapa
da duplicação da avenida Portugal

A ciclovia marginal à ave-
nida Portugal, no trecho entre 
a rua Monteiro Lobato e a 
rodovia PR-482 (saída para 
Maria Helena), está sendo 
revitalizada pela Prefeitura. A 
equipe de pavimentação asfál-
tica da Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos iniciou o 
recapeamento completo da 
via na manhã da última sexta-
-feira, 20, e o trabalho continua 
nesta segunda, 23.

O serviço foi determinado 
pelo prefeito Hermes Pimentel. 
A avenida Portugal está prati-
camente pronta, já recebendo 
a sinalização, e a pintura da 
ciclovia – que faz parte do 
contrato – faz parte da última 
etapa de serviços. “A avenida 
já conta com iluminação de 
LED e os problemas no pavi-
mento, provocado pelo tráfego 
pesado, já foram solucionados. 
Em poucos dias essa impor-
tante obra estará finalizada 
finalmente poderá ser entre-
gue à comunidade”, destacou.

A ciclovia, com 3,2 mil 

Equipes de Umuarama iniciam com
vitórias a Noroeste Cup de Voleibol

No último domingo, 22, 
em Douradina, equipes de 
Umuarama conquistaram bons 
resultados na primeira etapa 
da Noroeste Cup de Voleibol. 
A competição regional conta 
com equipes das cidades de 
Cianorte, Alto Piquiri e Pérola, 
além da Capital da Amizade e 
da cidade anfitriã.

A Noroeste Cup terá etapas 
disputadas periodicamente 
até o final do ano, em cada 
uma das cidades participan-
tes. Os jogos acontecem nas 
categorias juvenil e adulto 
livre, nos naipes masculino e 
feminino.

“Nossos atletas conquis-
taram duas vitórias e uma 
derrota enfrentando atle-
tas da Capital do Vestuário. 
Essa primeira etapa serviu 
para as equipes se conhe-
cerem e demonstrarem o 
seu nível de preparo. Agora 
vamos treinar forte e buscar 
resultados ainda melhores 
nas próximas etapas”, disse 

metros de extensão por 2,60 de 
largura, é muito utilizada pela 
população do Jardim Cruzeiro 
e bairros próximos, e frequen-
tada também por ciclistas de 
outras regiões da cidade para 
acessar a ciclovia ao lado da 
PR-482, até a estrada Pioneiro 
(a antiga estrada para o dis-
trito de Lovat).

Este é o local mais utili-
zado para prática do pedal 
e m  U m u a ra m a .  “ Te m o s 
ali nas imediações a Praça 
Portugal – ponto de encon-
tro dos ciclistas, com água 
gelada e toda a infraestru-
tura – e a via serve de acesso 
a várias rotas de ciclismo. 
Com as obras de duplicação 
e modernização, a avenida 
Portugal também ganhou 
calçada para pedestres e a 
ciclovia poderá ter uso exclu-
sivo dos ciclistas”, aponta o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

A previsão do setor de 
Obras é que o recapeamento 
seja concluindo ainda esta 
semana, possivelmente até a 

próxima quinta-feira. A dupli-
cação da Portugal foi plane-
jada para estimular o desen-
volvimento daquela região da 
cidade, além de ser mais uma 
opção de acesso ao shopping 
e à nova rodoviária. A região, 
que já abriga um mercado de 
atacado e várias indústrias de 
pequeno e grande porte, tem 
ainda grande potencial de 
crescimento.

A avenida tem 3,2 mil 
metros de extensão. O pre-
feito Hermes Pimentel lembra 
que o investimento na pavi-
mentação é de R$ 4,9 milhões 
em recursos do governo do 
Estado, por meio do Programa 
ParanáCidade, e contrapartida 
municipal.

São 27 mil m² de asfalto 
novo, recapeamento e ade-
quações, melhorando uma das 
rotas mais movimentadas da 
cidade e que comporta inclu-
sive tráfego pesado – por ali 
passam caminhões vindos do 
Paraguai e Mato Grosso do Sul 
rumo à divisão com São Paulo 
e à PR-323.

Na instalação das lumi-
nárias em LED (78 conjun-
tos de postes com braços 

ornamentais duplos em 156 
luminárias) o investimento foi 
de R$ 890.548,78

o secretário de Esportes e 
Lazer de Umuarama, Jeferson 
Ferreira.

U m u a ra m a  d e r r o t o u 
Cianorte por 2 a 0 no feminino 
juvenil e por 2 a 1 no mascu-
lino adulto. A derrota foi por 2 
a 0 no feminino adulto. A pró-
xima etapa já está marcada e 
será em 3 de julho, no ginásio 
de esportes de Alto Piquiri.

“Agradecemos o incentivo 
do prefeito Hermes Pimentel 
ao esporte em geral, garan-
tindo apoio para as nossas 
escolinhas esportivas em 
várias modalidades e condi-
ções de participarmos de com-
petições que movimentam as 
equipes e ajudam a elevar o 
nível dos nossos atletas”, des-
tacou o secretário Jefinho.

A ciclovia, com 3,2 mil metros de extensão por 2,60 de largura, é muito utilizada pela 
população e frequentada também por ciclistas

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A próxima etapa já está marcada e será em 3 de julho, no ginásio de esportes de Alto Piquiri
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Palavras cruzadas

O céu envia boas vibrações para sua carreira 
e seu bolso, por isso, trabalhe com garra e 
se atente às oportunidades de aumentar seus 
ganhos. Há chance até de conseguir uma comis-
são ou gratificação extra por um serviço reali-
zado. Seu coração vai pedir um amor seguro, 
estável e tranquilo. 

Não desanime diante das dificuldades: confie 
na sua intuição, encare os problemas e faça as 
mudanças necessárias. Concentre-se para dei-
xar o serviço todo em dia. Mostre seu potencial. 
Dúvidas ou decepções recentes podem deixá-la 
(o) insegura (o) no amor. Reaja!

O céu estimula as parcerias e as sociedades 
para seu signo, por isso, una-se aos colegas 
de confiança para cumprir as metas e conquis-
tar os objetivos em comum. Amigos estarão ao 
seu lado para o que der e vier. Aceite convites 
para sair e conhecer gente nova. Namore muito!

O céu indica que você pode fazer parcerias e 
acordos muito vantajosos ao longo do dia, mas 
controle suas reações. Some forças com os 
colegas e troque ideias para tornar o trabalho 
mais produtivo. Na paixão, o desejo de viver uma 
relação verdadeira e duradoura será ainda maior. 

Você pode aumentar a produtividade no trabalho 
com um pouco mais de disciplina e organiza-
ção e terá um impacto positivo para seu bolso. 
Fique de olho nas oportunidades de aumentar 
seus ganhos, mas não assuma tarefas demais. 
Convívio com colega pode despertar novos 
sentimentos. 

Charme, simpatia e bom humor farão você se 
destacar em tudo o que fizer hoje. No trabalho, 
será muito fácil atrair clientes e agradar as pes-
soas. Em família, a sintonia com filhos e gente 
jovem será incrível. Mas é nas paqueras que 
a sua estrela vai brilhar ainda mais e pode até 
pintar romance. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 24 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. 
Possuem um temperamento forte e são polêmicos. São inteligentes e curiosos e questio-
nam tudo. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. A redução dá 
o 9, de Marte, que positiva a influência, que lhes dá coragem e determinação. Dá gosto e 
boa convivência com estrangeiros.

Horóscopo nascido em 24 de maio

Os estudos continuam favorecidos e você deve 
agarrar qualquer oportunidade de fazer um curso 
ou treinamento. Você também vai se destacar por 
sua criatividade e seu raciocínio rápido. No amor, 
afinidades de ideias serão essenciais para você. 
Converse e conheça melhor o alvo na paquera. 

Você vai se sair muito bem nos estudos ou no 
treinamento para uma nova função no emprego. 
Mostre que tem disposição e interesse em 
aprender coisas novas e progredir. Evite o 
clima de rivalidades com colegas: trabalhe em 
equipe. Você vai esbanjar charme, mas não vai 
se contentar com aventuras. Seu coração quer 
compromisso. 

Trocar ideias com os colegas deve garantir proje-
tos inovadores e soluções super criativas no tra-
balho. Vai terá ótimos argumentos para defender 
suas opiniões e pode fazer ótimos acordos. No 
romance, bom dia para ter conversas importantes 
e amigáveis com seu amor.

Seu trabalho será mais produtivo se estiver con-
fiante no que faz, por isso, priorize as tarefas para 
as quais tem mais experiência. Fugir de agitação 
e trabalhar em casa ou num canto tranquilo pode 
ajudar. Na conquista, você só vai se envolver se 
sentir firmeza nas intenções do par. 

A Lua deixa seu signo mais ambicioso e você 
vai investir toda sua energia para alcançar seus 
objetivos. Sua vaidade também será maior: bom 
dia para iniciar uma dieta. Quem está livre pode 
se interessar por alguém do trabalho ou por uma 
pessoa muito influente e poderosa. 

Você vai sentir um desejo maior de mudar o 
que incomoda e pode começar dentro de casa: 
livre-se de tudo que não usa mais e deixe seu 
cantinho mais gostoso. No trabalho, vai querer 
mais estabilidade. Pode ganhar uma grana ines-
perada, mas não gaste à toa. Muita sedução na 
paquera e no romance. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

TAOF
APEDREJADO

AMUADOIR
LEBREPAM
ELNALDO

ATUALLEL
ODISCAR

REPORTAGEM
GRITRIO

BRACORES
FARPAASA

VEUTSTEP

SAIMANOEL
TAPEÇARIA
ALUAUAR

Regrava 
a fala 
de um
filme

Ferido ou
morto a

pedradas

Posto de 
Atendi-
mento
Médico

Aborre-
cido; mal-
humorado

Carne
própria

para
churrasco

50, em
alga-

rismos
romanos

Marisa
Orth, atriz
e cantora  

Marca o
tempo na

ampu-
lheta

(?) elétrico:
anima o
Carnaval
da Bahia

Azul, lilás
e marrom

Pedir
auxílio

(a Deus) 

Tipo de
copo 
para
vinho

Arma-
dilha feita

pela
aranha

"(?)
Malvado
Favorito",

filme

Loja que
vende

tapetes

Composto
gasoso 

que respi-
ramos

Lavrar 
(a terra)

Morada de
Adão e Eva

(?) Salva-
dor, país
Aquele 

que agride

(?) 
Benny,
cantor 
de funk

"Quem não deve
não (?)" (dito) 

O traje usado pelo
executivo

Passo, em
inglês
Antigo 

navio à vela

Lasca de
madeira
É usado

pela noiva

Comprar
gato por
(?): ser

enganado

Retira-se
do recinto 

Matéria 
jornalística

Brasil
(red.)

Olho, em
espanhol

Recente;
moderno
A forma 
do anel

A poesia
cantada

Consoantes
de "seta"

(?) 
Carlos,

novelista

Festa
noturna
Antece-

deu o CD

Fazer
chamada
telefônica 

6 de
janeiro

Conser-
vante do
cadáver

2/el. 3/ojo. 4/step. 5/farpa. 6/amuado — formol — lírica.
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A D M C
P L A U S I V E L
E F E T I V A D O S

R O E O N U
T E M P E R A E M

D I N S U MO A
C O N A CR I T O T
P A Z U D O L E

N A Z A R H O
D S I D E R A L
E C O L E A D O
R M H F R O G

U S O A R T E I
L E V E D O A B C

N C A L O R I A

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.

Prefeitura e Senac oferecem cursos técnicos a distância
A Secretaria Municipal de Indústria 

e Comércio, por meio da Agência do 
Trabalhador, firmou parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) para oferecer 
novos cursos gratuitos aos trabalha-
dores que buscam qualificação profis-
sional em Umuarama, todos na área 
de gestão e na modalidade Ensino a 
Distância (EAD).

Os cursos, com inscrições abertas 
até o próximo dia 6, vão formar técnicos 
em Logística (10 vagas), Administração 
(16 vagas) e Qualidade (10 vagas).

Os pré-requisitos são idade mínima 
(16 anos completos) e escolaridade – 
ter concluído ou cursando o 2º ano 
do Ensino Médio. “Esta é uma grande 
oportunidade para quem pensa no seu 
futuro profissional e quer qualifica-
ção, mas não tem condições de pagar. 
Essas vagas são inteiramente gratui-
tas e formarão técnicos prontos para 
ocupar um lugar no mercado de traba-
lho”, afirmou o gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros.

Para mais informações os interes-
sados podem adicionar o WhatsApp 

36215700. O Senac fica na avenida 
Duque de Caxias, 5238, ao lado do 
Tiro de Guerra 05.012. “A qualifica-
ção deixa a vaga mais próxima do 
trabalhador, pois as empresas dão 
preferência aos candidatos mais 
preparados. Hoje, por exemplo, 
a agência tem 615 vagas disponí-
veis”, disse o secretário Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

OS pré-requisitos são idade mínima (16 anos 
completos) e escolaridade – ter concluído ou 

cursando o 2º ano do Ensino Médio

ASSESSORIA/SECOM
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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

A Mercedes-AMG acaba de 
apresentar sua visão para os 
esportivos de alta performance 
na era da eletrificação: o Vision 
AMG. Com um design exterior 
único de cupê de quatro por-
tas, o conceito apresenta pela 
primeira vez a plataforma AMG.
EA, que será a base para todos 
os modelos elétricos da marca 
no futuro.

Esse carro conceito é carac-
terizado por superfícies fluidas 
e aerodinâmicas. Os ângulos 
marcantes foram reduzidos e 
os vidros, traseiros e laterais, 
são pintados na mesma cor 
prateada que o modelo, resul-
tando um visual que reforça a 
impressão de ser uma escul-
tura feita em uma única peça. 
O Vision AMG é um exemplo 
da abordagem de design da 
marca, que une “Beleza ao 
Extraordinário” em um design 
especial.

A tecnologia do Vision 
AMG traduz o design de várias 
maneiras. Todos os compo-
nentes da transmissão foram 
desenvolvidos inteiramente do 
zero: não apenas a novíssima 
própria plataforma AMG.EA – 
dedicada aos futuros modelos 
elétricos da marca -, mas tam-
bém o poderoso coração do 
Vision AMG que é o inovador 
“Axial Flux Motor” desenvol-
vido pela empresa YASA, uma 
subsidiária da Mercedes-Benz. 
Com um design compacto e 
leve, ele fornece substancial-
mente mais potência do que os 
motores elétricos convencio-
nais. Apesar da bateria no piso 
entre os eixos, o conceito fica 
consideravelmente mais baixo 
que o EQS e, graças ao seu piso 
interior inteligentemente pro-
jetado, oferece muito espaço.

A grade específica AMG 
com barras verticais é man-
tida como uma característica 

Mercedes apresenta carro conceito elétrico

marcante, apesar de um sis-
tema de transmissão total-
mente elétrico não exigir um 
radiador clássico na frente. 
Como ponto focal, a grade 
enfatiza o visual futurista do 
Vision AMG com suas barras 
iluminadas e contorno externo 
tridimensional. A estrela de 
três pontas está posicionada 
no capô, como no Mercedes-
-AMG Project ONE. O farol traz 
três elementos de LED que 
formam uma estrela estili-
zada e tridimensional da Mer-
cedes-Benz, garantindo que 
as marcas Mercedes e AMG 
sejam reconhecidas a qualquer 
momento.

A conexão direta com a 
equipe Mercedes-AMG Petro-
nas F1 é evidente em alguns 
detalhes. Estes incluem a pin-
tura prateada com um padrão 

de estrela de grande formato 
nas laterais e nas asas trasei-
ras, elementos funcionais em 
fibra de carbono exposta, o 
design aerodinâmico das rodas 
de 22 polegadas com reves-
timentos aerodinâmicos, o 
logotipo AMG e elementos nas 
soleiras e difusor nas cores 
Petronas.

“A AMG está se reinventando 
e sempre defendemos aquela 
dose extra de emoção, de tra-
zer recursos aerodinâmicos 
inovadores e soluções criativas. 
Estamos desenvolvendo tudo 
do zero, desde a plataforma 
dedicada AMG.EA até a revo-
lucionária tecnologia de trans-
missão com a qual levaremos a 
mobilidade elétrica de alta per-
formance a um nível totalmente 
novo”, diz Philipp Schiemer, CEO 
da Mercedes-AMG.  
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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
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$ 67.900,00
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
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
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 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
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 

De acordo com o Boletim 
Covid de ontem (23) e que 
trouxe dados acumulados 
no final de semana, 52 novos 
casos da doença foram con-
firmados na cidade, sendo 37 
mulheres, 14 homens e uma 
criança de três anos. Segundo 
relatório de instituições 
hospitalares credenciadas 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde), existem hoje quatro 
pessoas internadas em enfer-
marias (três no Cemil e uma 
no Uopeccan) – todas toma-
ram apenas as doses 1 e 2 da 

Ascensão da covid
vacina – e têm 63, 70, 90 e 92 
anos. Não há pacientes inter-
nados em UTI.

O número de casos ativos é 
de 242 e o de suspeitos 30, indi-
cando que 272 pessoas estão 
em isolamento domiciliar. Há 
91 dias nenhuma morte pela 
doença é oficialmente comuni-
cada e o total de óbitos segue 
em 339. Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de interna-
mentos classifica a cidade com 
“Bandeira Verde”.



12 SOCIAL   Terça-feira, 24 de maio de 2022

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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Se você falar com um homem numa lin-
guagem que ele compreende, isso entra na 
cabeça dele. Se você falar com ele em sua 

própria linguagem, você atinge seu coração.
Nelson Mandela

IMPRENSA 
O Bispo Diocesano convida para a   Coletiva de Imprensa sobre o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais 2022 que acon-
tece na sexta ( 27 de maio) às  9h (Recepção a partir das 8h30min) na  Residência Episcopal (ao lado da Paróquia Catedral. 
Após a coletiva, todos serão  convidados para um coquetel na casa episcopal. 

MÚSICA BOA
Há algumas semanas, Clube da Esquina 
(Spotify) foi escolhido o melhor disco já 
gravado no Brasil. Um detalhe importan-
te da lista com os dez mais é que outros 
dois — Acabou Chorare (Spotify), dos 

Novos Baianos, e Transa (Spotify) – tam-
bém foram gravados em 1972. Além deles, 
Expresso 2222 (Spotify), de Gilberto Gil, A 
Dança da Solidão (Spotify), de Paulinho da 
Viola, e Elis (Spotify), da própria, mostram 
que a genialidade que explodiu na MPB há 

50 não ficou presa a um gênero. 

CINEMA
No Festival de Cannes que termina no 
próximo sábado, já tem seu favorito. 

Triangle of Sadness (Triângulo da Tristeza), 
do sueco Ruben Östlund, foi ovacionado 
pelos públicos mais diversos nas várias 
sessões em que foi exibido. Na é pouco, 

já que o diretor não poupa escatologia ao 
fazer uma ácida metáfora da sociedade de 
consumo com os passageiros e tripulantes 
de um navio para super ricos que acaba 
naufragando. Relações sociais, imagem, 

habilidades, tudo vira de pernas para o ar. 
O público adorou. 

+ SEGURO
A Uber Brasil anunciou os testes de 

um novo recurso de segurança para os 
motoristas da plataforma. Chamado de 

USelfie, a novidade será obrigatória para 
usuários que não disponibilizaram dados 
de pagamento digital ou que escolheram 
o pagamento em dinheiro no aplicativo. O 
recurso também será somado à checagem 
do CPF na base de dados do Serasa Expe-
rian e à verificação de RG e CNH para que 
os usuários tirem fotos dos documentos. 
A Uber também deve lançar nos próximos 
dias o comprovante de status da viagem 

para motoristas e entregadores, que permi-
te comprovar viagens para terceiros dentro 

do app em caso de blitz, entregas ou 
viagens em condomínios. 

DESAFIE-SE!
Amanhã, 25 de maio, é o Dia do Desa-
fio e o Sesc  convida todos os umuara-
menses para fazer, pelo menos, 15 mi-
nutos de atividade física e registrar a 
sua participação no site do Sesc. Pode 
ser qualquer atividade, sozinho ou em 
grupo, o importante é movimentar o 
corpo e dar o primeiro passo para um 
estilo de vida mais ativo e saudável. 

***

Com o tema “Ocupar espaços e reunir 
pessoas”, a iniciativa está em sua 

28ª edição e neste ano, o evento não 
será de desafio entre as cidades, mas 
de auto desafio: superar os números 
de participantes de 2019 que foi de 
quase quatro milhões de pessoas em 

364 municípios. Para ultrapassar estas 
marcas, 30 unidades do Sesc PR em 27 
cidades estão organizadas para o dia 
25; além de contar com a parceria das 
prefeituras, empresas e sindicatos que 

realizarão diversas programações.

POSSE NO LIONS
Em assembleia realizada na Toca do Leão Jamil Helu, dia 13 de abril, o Compa-
nheiro Leão  Carlos Vendrame e sua Companheira Silvia Cristina Vendrame foram 
eleitos e retornam à presidência do Lions Clube de Umuarama, no Ano Leonístico 

2022/2023. A posse oficial está marcada para 2 de julho na Toca do Leão

ARQUIVO

MOLHO DE PIMENTA COM GOIABADA!
Um molho que você faz num 

minuto – e fica recebendo elo-
gios a festa inteira! Sirva com 
carne de porco, sanduíches de 
carne e para dar novo sabor ao 

queijo coalho grelhado.

INGREDIENTES
2 pimentas dedo-de-moça
1 xícara (chá) de goiabada cremosa
¼ de xícara (chá) de água filtrada
1 colher (sopa) de vinagre de vinho 
branco
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Lave e seque bem as pimentas. Corte e descarte o cabinho das pimentas e 
corte cada uma ao meio, no sentido do comprimento. Com a ponta de uma 
colher, raspe e descarte as sementes (se desejar um molho com maior ardên-
cia, deixe as sementes). Dica: para evitar acidentes com dedos apimentados 
nos olhos, passe óleo ou azeite nas mãos depois de cortar as pimentas — a 
capsaicina, substância responsável pelo ardor, é lipossolúvel. Depois, lave as 
mãos com sabonete para tirar o óleo. No liquidificador (ou mini-processador 
de alimentos), coloque as pimentas, a goiabada cremosa, a água, o vinagre 
e o sal. Bata até triturar as pimentas e formar um molho liso. Transfira o 
molho para um pote de vidro (esterilizado), tampe e mantenha na geladeira 
por até 5 dias. Sirva com carnes,  sanduíches ou até legumes grelhados.

 VIA  INTERNET
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