
Serão 30 dias de eventos e festividades no mês de junho, com a programação especial para comemoração 
dos 67 anos de Umuarama. O prefeito Hermes Pimentel fez o anúncio oficial, comemorando que haverá 
mostras culturais, festivais de música e dança, arrecadação do programa E-Lixo, ‘Go Skate Day’, Expoflor 
e Festa das Nações, além de apresentações teatrais e musicais de diversos estilos.
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Município tem dificuldades para
adquirir medicamentos às UBSs
Nas últimas semanas, a Secretaria de Saúde tem encontrado dificulda-
des para adquirir determinados medicamentos e abastecer UBSs dos 
bairros. Duas licitações não tiveram êxito devido à falta de insumos 

para produção de alguns fármacos de grande procura. A escassez tem 
atingido também a rede farmacêutica e certos injetáveis, especial-
mente para tratar sintomas da dengue, já estão em falta. l 9

Tandara: Pena por doping foi 
“injusta e desproporcional” l 7

DIVULGAÇÃO

Wilson Picler
se diz “honrado

com homenagem”
na Assembleia

l 2

Decisão judicial
inédita autoriza

a venda de
silenciadores

l 3

Caio de Andrade
é indicado como 
novo presidente

da Petrobras
l 4

Oposição entra
com ADI contra

proibição do
passaporte da vacina

l 5

A equipe Tigres de Umu-
arama fez bonito na 

primeira etapa do Cam-
peonato Paranaense de 

Basquetebol em Cadeira 
de Rodas, vencendo o 
Londrina, um selecio-
nado de Cascavel e a 

forte equipe de Castro. A 
próxima rodada será em 
agosto, em Umuarama.  

l 8

Tigres Tigres 
vitoriososvitoriosos

Programação de aniversário
l 6
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

24/4 a 24/5 0,6215 0,6215 0,1209
25/4 a 25/5 0,6557 0,6557 0,1549
26/4 a 26/5 0,6546 0,6546 0,1538
27/4 a 27/5 0,6576 0,6576 0,1568
28/4 a 28/5 0,6617 0,6617 0,1609

Ações % R$
Petrobras PN -2,52% 31,73 
Vale ON +1,36% 84,05 
ItauUnibanco PN +1,24% 26,10 
Bradesco PN +1,70% 20,33 
CVC Brasil ON -5,80% 11,36 
Embraer ON -5,46% 12,13

IBOVESPA: +0,21% 110.580 pontos

Iene 126,57
Libra est. 0,80
Euro 0,93
Peso arg. 119,11

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 4,8110 4,8120 -2,7%

PTAX  (BC) +0,3% 4,8100 4,8106 -2,2%

PARALELO 0,0% 4,7000 5,1200 -3,2%

TURISMO 0,0% 4,7000 5,1000 -3,2%

EURO +1,0% 5,1664 5,1690 -0,3%

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 24/05

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,03
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.425,52 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/05 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 1.693,00 6,00 0,3%
FARELO jul/22 427,10 4,60 -5,5%
MILHO jul/22 771,75 -14,50 -2,2%
TRIGO jul/22 1.154,75 -35,25 7,4%

SOJA 176,87 -1,7% 1,7% 175,00
MILHO 80,57 -0,3% 2,2% 80,00
TRIGO 102,30 1,3% 9,2% 105,00
BOI GORDO 299,09 -1,0% -3,0% 295,00
SUINO 5,23 -0,8% -1,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/05 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 24/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 186,00 -2,1% 0,5%
SOJA Paranaguá 193,50 -3,3% 1,8%
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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Reajuste para prefeito e
secretários será de 7,59%;
já vereadores terão 12,4%
Sem polêmica ou muito debate, a Câmara de Cascavel 
aprovou por unanimidade, ontem (23), projeto de lei do 
Executivo Municipal de revisão anual de salários referente 
ao ano de 2021, concedendo reajuste (ou correção) de 
7,59% para o prefeito, vice, secretários e servidores muni-
cipais, dividido em três parcelas. Neste caso, o salário do 
prefeito passará dos atuais R$ 25.117,06 para R$ 27.023,44. 

Já na Câmara, que possui orçamento próprio, o reajuste 
referente será de 12,47%. Mas, a aprovação não foi unâ-
nime, com placar de 12 a 7. A polêmica ficou por conta da 
inclusão dos vereadores e assessores nomeados no rea-
juste. Os contrários defenderam o reajuste apenas para 
os servidores de carreira. Salário do vereador passará de 
R$ 13.421,62 para R$ 15.095,29.

l Geral 5

A semana começou repercutindo, especialmente na esfera pública, o fim do estado de emergência em saúde pública 
de importância nacional, decretado em função da pandemia de Covid-19. Para o conhecido médico Rodrigo Nicácio, 
que esteve à frente do Consamu Oeste durante grande parte do pior cenário da pandemia, “isso não significa o fim da 
pandemia em si”. Cuidados preventivos e vacinação ainda são fundamentais ao combate à Covid-19.

IMPOSTO DE RENDA
Prazo acaba no
dia 31 e Receita 
libera o 1º lote

para consulta hoje
l Economia 8

l Política 3

PERITOS DO INSS
Médicos voltam
ao trabalho após

52 de dias de
braços cruzados

l Geral 2

AGRICULTURA
Falta de recursos 
para o Proagro 

ainda gera muita
preocupação

l Geral 6

LIBERTADORES
Última vagas 

serão decididas
hoje, Brasil tem 

três classificados
l Esportes 12

l Bandeirada 11

PABLO SALAZAR
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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Lotofácil concurso: 2528

Covid-19: Chegou o fim da 
urgência “administrativa”

NubladoSol Nublado

Wilson Picler se diz
“honrado com a
homenagem” na Alep

Chamado de visionário pelos 
deputados estaduais, ao lado 
da equipe que atua no grupo 
Uninter, Wilson Picler, chanceler 
da instituição paranaense, rece-
beu da Assembleia Legislativa 
do Paraná o Diploma de Menção 
Honrosa. “Me sinto honrado e 
feliz em receber essa homena-
gem desta Casa, que é o templo 
da democracia”, comemorou. 
“É uma universidade que leva 
o nome do Paraná para todo o 
Brasil e até para fora do país. A 
honra é nossa em contar com 
a instituição e poder homena-
gear seu idealizador”, afirmou o 
proponente da homenagem, o 
deputado Delegado Fernando 
Martins (Republicanos).

Com 25 anos de funciona-
mento, sendo dez como Centro 
Universitário Internacional 
Uninter, a instituição de ensino 
está entre as pioneiras na moda-
lidade de ensino à distância, 
classificada como EAD. Com 
a proposta de levar educação 
de qualidade e democratizar 
o ensino superior, no fim dos 

anos 1990, o Grupo começou a 
ofertar cursos de pós-gradua-
ção e extensão nas áreas de 
ciência, educação e tecnolo-
gia. Em 2000, o MEC autorizou 
a implantação da Faculdade 
Internacional de Curitiba, ofer-
tando cursos de graduação na 
modalidade presencial e cursos 
de pós-graduação em convênio 
com a Universidade Federal de 
Santa Maria.

Em 2002, foi criada a 
Faculdade de Tecnologia 
Internacional de Curitiba (Fatec 
Internacional) e em 2006, a 
FATEC e Facinter passaram a 

ofertar cursos superiores de 
Tecnologia à distância e licencia-
tura em Pedagogia, iniciando o 
projeto na modalidade de EAD. 
No mesmo ano, foram imple-
mentadas as primeiras gra-
duações à distância em todo o 
Brasil. Hoje são mais de 400 cur-
sos entre graduação, pós-gra-
duação, mestrado, doutorado, 
técnico e extensão.

Em 2012, o MEC autorizou a 
criação do Centro Universitário 
Uninter e em 2014, iniciou-se o 
programa de mestrado profis-
sional na área de educação e 
de novas tecnologias.

LADEADO pelos deputados Delegado Fernando Martins, Ademar Traiano (presidente) e 
Claudio Romanelli, Picler exibe a homenagem recebida
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Decisão inédita
autoriza a venda
de silenciadores

Uma empresa de Curitiba, 
Equipamentos Táticos do Sul 
do Brasil, que tem o nome fan-
tasia AR15Brasil, conseguiu na 
Justiça autorização para ven-
der silenciadores de armas 
de fogo a civis. A decisão é da 
juíza Vera Lúcia Feil, da 6ª Vara 
Federal de Curitiba, e contraria 
parecer do Exército Brasileiro, 
que havia negado o pedido da 
empresa sob o argumento de 
que o silenciador, “além de 
se caracterizar como produto 
controlado e de uso restrito, 
inclusive no âmbito das forças 
policiais e de segurança, não 
se constitui um equipamento 
essencial para a atividade de 
tiro desportivo ou caça”.

Segundo a magistrada, o 
Exército “se utilizou de con-
ceitos jurídicos abstratos e não 
demonstrou qualquer dano ou 
perigo à segurança”.

Para obter a autorização, 

Justiça suspende a compra
de carro de luxo em Goioerê

A pedido do Ministério Público 
do Paraná (MPPR), a Justiça deter-
minou a suspensão da com-
pra de um veículo de luxo pelo 
Município de Goioerê (68 quilô-
metros de Umuarama). Em ação 
civil pública, a 1ª Promotoria de 
Justiça da Comarca apontou pos-
sível dano ao patrimônio público 
com a realização de licitação para 
compra de um carro tipo SUV ao 
custo de R$ 352.411,00. São réus 
na ação civil o prefeito – que teria 
autorizado a concorrência –, o 
Município de Goioerê e a empresa 
vencedora do certame.

Destinado ao uso preferen-
cial pelo gabinete do prefeito, 
o veículo tinha entre os itens 

descritos como necessários a 
disponibilidade de no mínimo 
sete lugares, bancos de couro, 
conexão bluetooth e sensores 
de estacionamento. Além da res-
trição do caráter competitivo do 
certame, o valor de aquisição e 
os itens descritos como necessá-
rios para o veículo não são con-
dizentes com a real necessidade.

A justificativa apresentada 
pela administração municipal 
foi a necessidade de redução 
de custos e também do risco 
de contaminação por Covid-19, 
uma vez que o uso do veículo 
para viagens evitaria a exposi-
ção do gestor público em aero-
portos. No entanto, ressalta a 

Promotoria de Justiça na ação 
civil, “é sabido que a pandemia 
de Covid, apesar de não ter fin-
dado, está longe de seu ápice, 
de modo que não se sustenta 
vultoso gasto em veículo com 
objetivo de evitar aglomerações 
em aeroportos. Aliás, desde o 
período eleitoral, o prefeito […] 
promove aglomerações, em 
eventos públicos e privados”.

Antes do ingresso na 
Justiça, o MPPR buscou a solu-
ção extrajudicial do caso, com 
a expedição de recomendação 
administrativa pela suspensão 
do pregão eletrônico – pedido 
que não foi atendido pelo ges-
tor público. 

a empresa argumentou que 
queria a liberação do Exército 
para que ela tivesse “um pro-
duto exclusivo que a faça se 
tornar mais competitiva em 
um mercado restrito e em 
situação de pandemia”.

Na decisão, a juíza citou 
decretos do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e portarias 

do Exército que facilitaram 
a compra de armas, muni-
ção e acessórios pela catego-
ria de Caçadores, Atiradores 
e Colecionadores (CACs). De 
acordo com a sentença, “existe 
previsão legal para aquisição de 
acessórios de armas de fogo, 
dentre os quais o supressor de 
ruído, por pessoas jurídicas”.

SEGUNDO a magistrada, o Exército “se utilizou de conceitos jurídicos abstratos e não 
demonstrou qualquer dano ou perigo à segurança”
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O plenário da Câmara dos Deputados vai escolher 
hoje (25), os novos nomes que vão compor a Mesa 
Diretora da Casa. A eleição foi motivada pela decisão 
que tornou vagos os cargos de 1º vice-presidente, 2º 
secretário e 3º secretário, após a mudança de partido 
dos então titulares: Marcelo Ramos (PSD-AM), 
Marília Arraes (Solidariedade-PE) e Rose Modesto 
(União-MS), respectivamente. Segundo a convocação 
feita pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira 
(PP-AL), a sessão, marcada para as 13h55, terá 
votação exclusivamente presencial.

DIVULGAÇÃO

Ação contra Moro
O ex-juiz federal e ex-
ministro da Justiça e 
Segurança Pública Sergio 
Moro virou réu em ação 
popular movida por 
deputados federais do PT. 
O juiz que determinou a 
citação de Moro é Charles 
Renaud Frazão de Morais, 
da Justiça Federal do DF. 
Na ação, o PT argumenta 
que houve prejuízos 
causados à Petrobras 
e à economia brasileira pela atuação do ex-juiz na Operação 
Lava Jato. Os parlamentares pedem, ainda, ressarcimento de 
prejuízos aos cofres públicos. Moro divulgou nota classificando 
como risível a ação do PT. “Assim que citado, me defenderei. 
A decisão do juiz não envolve qualquer juízo de valor sobre 
a ação. Todo mundo sabe que o que prejudica a economia é 
a corrupção e não o combate a ela. A inversão de valores é 
completa: Em 2022, o PT quer, como disse Geraldo Alckmin, 
não só voltar a cena do crime, mas também culpar aqueles que 
se opuseram aos esquemas de corrupção da era petista”. 

Mudança limpa
A Procuradoria Regional 
Eleitoral de São Paulo 
defendeu que seja negado um 
recurso eleitoral impetrado 
pelo deputado Alexandre 
Padilha e o Diretório do 
PT de São Paulo contra a 
transferência do domicílio 
eleitoral de Sérgio Moro de 
Curitiba para a São Paulo. 
Pediam que fosse apurada 
eventual conduta criminal, 
mas o procurador substituto 
Paulo Taubemblatt lembrou 
que já existe investigação 
em tal sentido, conduzida 
pelo MP-SP. No parecer 
assinado na segunda-feira (23), 
referente ao recurso eleitoral 
do PT, Paulo Taubemblatt diz 
que os requisitos referentes 
à transferência de domicílio 
foram atendidos por Moro 
com documentos que “atestam 
permanência superior a três 
meses no local em questão”.

Mexeu no bolso
Finalmente, no Paraná, agressores que cometerem maus-
tratos contra animais terão que arcar com todas as despesas 
do tratamento do animal agredido. É o que determina o 
projeto de lei aprovado em redação na Alep. Agora a matéria 
segue para sanção, ou veto, do Poder Executivo. O projeto 
prevê que, em caso de sentença transitada em julgado 
reconhecendo a existência de agressão contra animal, no 
âmbito estadual, serão ofertadas ao agressor palestras de 
conscientização sobre o tema, ministradas por Organizações e 
Associações que tratam da temática. O agressor ainda deverá 
ressarcir os custos decorrentes das palestras.

Conscientização
Foi igualmente aprovado em redação final o projeto de lei que 
institui a Semana de Conscientização sobre o Ciclo Menstrual. 
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 iniciativa pretende garantir dignidade às 
adolescentes nas escolas públicas e mulheres que procuram 
atendimento de saúde, uma vez que é destinado às cidadãs em 
vulnerabilidade social e econômica.

DIVULGAÇÃO

Comprovantes
Para demonstrar vínculos 
profissionais e políticos com 
o município Moro apresentou 
à Justiça uma declaração 
do Hotel InterContinental 
atestando a utilização de 
quartos e salas de reunião, 
entre dezembro de 2021 e 
março de 2022, hospedando-
se pessoalmente, com sua 
esposa e com profissionais 
da sua equipe; certificado de 
título de Cidadão Honorário 
de cidades paulistas e diploma 
do grau de Grã-Cruz da 
Ordem do Ipiranga, a mais 
elevada honraria do Estado de 
São Paulo; e um contrato de 
locação de imóvel residencial 
situado na capital paulista, 
firmado pela mulher do ex-
juiz, Rosângela Moro. Nessa 
linha, Taubemblatt registrou 
que o local de exercício 
profissional é passível de 
constituir domicílio eleitoral.
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Caio Paes de Andrade
é indicado como novo
presidente da Petrobrás

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) anunciou, na 
noite da segunda-feira (23), 
a demissão de mais um pre-
sidente da Petrobrás. Após 
40 dias no cargo, José Mauro 
Ferreira Coelho foi dispen-
sado – ele foi o terceiro pre-
sidente da petrolífera desde 
o início do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro. Os dois 
anteriores, também demitidos, 
são Roberto Castello Branco e 
Joaquim Silva e Luna. Para o 
seu lugar, o governo decidiu 
indicar o economista Caio 
Paes de Andrade, secretá-
rio de Desburocratização do 
Ministério da Economia, que já 
havia sido cotado para assumir 
o comando da estatal, após o 
economista Adriano Pires recu-
sar o convite para suceder Silva 
e Luna. A indicação de Paes 
de Andrade ainda precisa ser 
aprovada pelo Conselho de 
Administração da Petrobras.

José Mauro Ferreira Coelho 
foi indicado para o posto pelo 
então ministro de Minas e 
Energia Bento Albuquerque, 
exonerado no dia 11 de maio. 
Em seu lugar, assumiu a pasta 
Adolfo Sachsida, aliado do 
chefe da Economia, Paulo 

MP bloqueia bens de prefeito e
delegado por festas na delegacia

Em Dois Vizinhos, Sudoeste 
do Paraná, a Justiça determi-
nou liminarmente a indispo-
nibilidade de bens do prefeito, 
do delegado e de outras cinco 
pessoas. A decisão atende 
pedido formulado em ação 
civil pública por ato de impro-
bidade administrativa ajui-
zada pelo Ministério Público 
do Paraná (MPPR), por meio 
da 1ª Promotoria de Justiça 
da comarca.

O MPPR sustenta que o 
delegado seria responsável 
por promover churrascos e 
confraternizações na unidade 
de polícia, com a participação 
de políticos e empresários, 
usando dinheiro público e doa-
ções, com a anuência do gestor 
municipal.

A  i n v e s t i g a ç ã o  d a 
Promotoria foi conduzida com 
suporte do núcleo de Francisco 
Beltrão do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), que che-
gou a cumprir ordem de busca 
na delegacia, em outubro do 
ano passado, quando foi cons-
tatada “a realização de confra-
ternização com consumo de 
bebidas alcoólicas e pessoas 
estranhas ao serviço policial”. 
Essas festas seriam constan-
tes, promovidas em geral às 
sextas-feiras.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES
Como aponta o Ministério 

Público na ação, o delegado 
seria “responsável por deter-
minar, praticar, aprovar e/ou 

consentir” com as confraterni-
zações, e o prefeito, “por ade-
rir e praticar atos de improbi-
dade administrativa, agindo 
enquanto detentor do cargo 
público e em nome dele, ao 
intervir nas investigações da 
Polícia Civil, para benefício 
próprio e de seus aliados polí-
ticos”, além de outras irregula-
ridades ligadas a cessão e con-
tratação de servidores.

A liminar referente à indispo-
nibilidade de bens foi deferida 
pelo Juízo da Vara da Fazenda 
Pública de Dois Vizinhos. 
Afastado das funções também 
a pedido do MPPR desde feve-
reiro deste ano, o policial teve 
determinação de bloqueio de 
bens em até R$ 495.886,95, e o 
prefeito em R$ 142.778,85.

Guedes. Doze dias depois 
de assumir o MME, Sachsida 
escolhe um novo comandante 
para a empresa. Em nota, o 
Ministério de Minas e Energia 
afirma que Andrade é formado 
em Comunicação Social pela 
Universidade Paulista, pós-
-graduado em Administração e 
Gestão pela Harvard University 
e mestre em Administração de 
Empresas pela Duke University. 
“Portanto, o indicado reúne 

todos as qualificações para 
liderar a Companhia a supe-
rar os desafios que a presente 
conjuntura impõe, incremen-
tando o seu capital reputacio-
nal, promovendo o continuo 
aprimoramento administrativo 
e o crescente desempenho da 
Empresa, sem descuidar das 
responsabilidades de gover-
nança, ambiental e, especial-
mente, social da Petrobras”, 
diz o texto.

A indicação de Paes de Andrade ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração 
da Petrobras

DIVULGAÇÃO

Processo seletivo
Startups paranaenses da área 
da saúde interessadas em 
parceria com o Tecpar podem 
participar do processo 
seletivo para incubar suas 
empresas na incubadora do 
Intec. O diretor-presidente 
do Tecpar, Jorge Callado, 
ressalta que a Intec é a 
primeira incubadora de base 
tecnológica do Paraná e 
oferece suporte para criação 
de mais de 100 negócios 
inovadores.

Segredos do poder
O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado, Fábio 
Camargo, vai estrear em 
breve um canal do Youtube 
onde promete revelar todos 
os segredos do poder. “Estou 
aproveitando a oportunidade 
deste canal para trazer as 
verdades a mais de uma 
centena de processos, 
medidas postas e interpostas, 
das quais a partir de agora 
nós poderemos trazer a 
verdade. Não só a verdade, 
mas a tranquilidade de que 
as instituições funcionam. 
Venha se inscrever, n’Os 
Segredos do Poder”, disse.

Diesel no Brasil
O preço médio do óleo diesel 
no País chegou a R$ 6,943 e 
atingiu o maior valor nominal 
da série histórica, iniciada 
pela ANP em 2004. O valor 
compreende o período de 15 
a 21 de maio de 2022 e não 
considera os valores do óleo 
diesel S 10, que foi incluído 
nos levantamentos da ANP 
somente a partir de 2013. 
A diferença entre esses dois 
tipos de combustível está 
na quantidade de enxofre 
presente na composição. O 
óleo diesel S500 tem o teor 
máximo de enxofre permitido 
de 500 mg/kg, enquanto o 

Drones e dengue
O aumento de focos de Aedes aegypti em Curitiba fez a 

prefeitura adotar uma nova estratégia para evitar a entrada 
da doença na cidade. Agentes de combate a endemias da 
Secretaria de Saúde estão usando drones para inspecionar 
terrenos de difícil acesso e empresas de grande extensão. 

Quando o agente identifica uma área de difícil acesso, agenda 
a inspeção com o uso da tecnologia. O drone faz a captura 
das imagens e em caso de identificação de situação risco 
criadouros do mosquito o proprietário é notificado para 

regularizar a situação.

S10 possui o teor máximo 
permitido de 10 mg/kg.

Campeãs
Em grande medida por 
conta de sua proximidade 
com o Paraguai, o Paraná 
fechou o ano de 2021 como 
o ‘campeão brasileiro’ de 
apreensões por contrabando 
e descaminho nas rodovias 
federais. Os dados são da 
Polícia Rodoviária Federal e 
foram divulgados no Anuário 
2021 da PRF. O Paraná 
liderou as apreensões de 
bebidas, cigarros, eletrônicos, 
equipamentos de informática 
e medicamentos. Importante 
destacar, ainda, que os dados 
consideram as mercadorias 
que foram flagradas em 
trânsito por estradas federais.

Calendário
A UFPR publicou o calendário 
acadêmico para 2022. 
Para a maioria dos cursos 
de graduação e educação 
profissional e tecnológica 
(duração de 15 semanas), as 
aulas do primeiro semestre 
terão início no dia 6 de junho. 
O segundo semestre letivo 
começa no dia 17 de outubro 
e segue até 25 de fevereiro 
de 2023.

Cartilhas
A Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo lançou uma 
série de cartilhas educativas 
sobre a fauna paranaense. 
O material de educação 
ambiental tem como foco 
o público infanto-juvenil. 
Os temas foram divididos 
em fauna urbana, vitimada, 
animais de companhia, 
animais da fazenda, fauna 
ameaçada de extinção, fauna 
marinha, abelhas nativas sem 
ferrão e turismo ecológico.
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Oposição entra com 
ADI contra proibição 
do passaporte da vacina

O s  d e p u t a d o s  d e 
Oposição na Assembleia 
Legislativa do Paraná apre-
sentaram uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) no 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR) contra a Lei Estadual 
21.015/2022, que veda a exi-
gência do passaporte da 
vacina ou documento, certi-
dão, atestado ou declaração 
sanitária. Na Ação, protoco-
lada na última sexta-feira (20), 
os parlamentares apontam a 
inconstitucionalidade formal 
e material da Lei e pedem a 
suspensão dos efeitos da 
norma até o julgamento final 
pelo TJ-PR.

Conforme a Ação, a Lei 
que proíbe o passaporte da 
vacina é incompatível com as 
normas constitucionais esta-
duais e com normas federais 
aplicáveis à organização do 
serviço público e de proteção 
à saúde pública.

No âmbito da incons-
titucionalidade formal, os 

Nova central de alimentos
beneficia famílias de Tapejara

Uma nova central de recebi-
mento de alimentos está cola-
borando com a melhoria da 
segurança alimentar e nutri-
cional de Tapejara. A cons-
trução foi viabilizada por dois 
convênios entre a Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab) e a pre-
feitura, que totalizaram inves-
timentos de quase R$ 100 mil, 
sendo aproximadamente R$ 81 
mil por parte da Seab.

A chefe do Departamento 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Desan) da Seab, 
Márcia Stolarski, ressalta a 
importância das Centrais. “Elas 
são fundamentais na estrutu-
ração da política de segurança 
alimentar. O objetivo é resga-
tar a produção dos alimentos 
regionais, impulsionar progra-
mas de compras institucionais, 
promover melhor distribuição 
de renda dos agricultores e for-
talecer a economia local”, diz.

Benefícios
Uma das entidades atendidas é a Instituição Nossa Senhora 

Pastora. Os alimentos fornecidos pela Central atendem crianças 
e adolescentes de 6 a 18 anos e suas famílias na alimentação di-
ária. Somente com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, a equipe atende, em média, 125 crianças e adolescen-
tes de 6 a 13 anos. Com o Projeto Adolescente/Jovem Aprendiz, 
são 52 adolescentes de 14 a 18 anos. Segundo a diretora, Ana 

Aparecida Brito, agora os alimentos chegam na instituição todos 
separados e higienizados, prontos para serem entregues às famí-

lias e manuseados nas refeições.

Parlamentares argumentam que a norma extrapola a competência do Estado para legislar 
sobre a proteção e a defesa da saúde

DÁLIE FELBERG/ALEP

parlamentares argumentam 
na ADI que a norma extra-
pola a competência do Estado 
para legislar sobre a proteção 
e a defesa da saúde; contém 
vício de iniciativa por afron-
tar as competências e atribui-
ções da Secretaria Estadual de 
Saúde; além de violar o princí-
pio da independência entre os 
Poderes, em claro desrespeito 
à Constituição Estadual. Já no 
âmbito da inconstitucionali-
dade material, a ADI aponta que 

a Lei afronta o entendimento 
consolidado pelo STF acerca da 
constitucionalidade de medidas 
preventivas de enfrentamento 
ao novo coronavírus; enfra-
quece os esforços adotados até 
o momento para o combate do 
coronavírus e viola o princípio 
constitucional de proibição de 
retrocesso social em matéria 
de saúde; além de conter viola-
ção à liberdade de organização 
da atividade econômica e livre 
iniciativa.

A Secretaria incentiva a 
criação e modernização desses 
equipamentos de segurança 
alimentar e atualmente já con-
tabiliza cerca de 140 unidades, 
em todas as regiões do Estado.

O espaço Tapejara, inau-
gurado em abril, ajudou a 
modernizar a infraestrutura 
e logística de recebimento, 
armazenamento e distribuição 
de alimentos, com aquisição 
de máquinas e equipamen-
tos para garantir a qualidade 
e regularidade dos produtos 
da agricultura familiar que 

são distribuídos a iniciativas 
sociais, como o Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) e Programa 
Alimenta Brasil, além de enti-
dades assistenciais.

“ C o m  u m  a m b i e n t e 
moderno, esse local pos-
sibilita receber, higienizar, 
processar, embalar e dis-
tribuir os produtos com 
mais eficiência”, explica o 
chefe do núcleo regional da 
Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento em Cianorte, 
Francisco Cascardo.

Base 
Articuladores políticos do 
Planalto atuam para blindar as 
emendas e evitar desgastes com 
o Centrão e a base bolsonarista 
em ano eleitoral. 

Teto 
O Governo já confirmou o corte 
de R$ 9,9 bi em recursos de 
ministérios para cumprir o teto 
de gastos. Outros R$ 5 bilhões 
devem ser bloqueados para 
bancar os 5% de reajuste nos 
salários dos servidores federais. 

Revés 
Derrotado na disputa à 
presidência da Comissão 
de Constituição e Justiça, o 
deputado bolsonarista Major 
Victor Hugo (PL-GO) sofreu novo 
revés. Contrariando orientação 
do Planalto, o PL escolheu 
Lincoln Portela (MG) para 
concorrer à 1ª vice-presidência 
da Câmara.  

Limpa  
Indicado para assumir a 
presidência da Petrobras, Caio 
Paes de Andrade apagou fotos 
de viagens e eventos de suas 
redes sociais. No Instagram, 
que é público, manteve apenas 
registros de agenda de trabalho. 
Diferentemente do químico José 
Mauro Coelho, funcionário de 
carreira do setor público, Caio 
é indicado por Paulo Guedes, 
que defende constantemente a 
privatização da estatal.

Ameaça  
Outra ameaça: discute-se na 
Câmara a Medida Provisória 
nº 1112, a MP da sucata, que 
tira dinheiro da pesquisa, 
proveniente da legislação 
de óleo e gás, para reformar 
caminhões. Com a Eletrobras 
à venda, fecha-se o ciclo de 
entrega completa do patrimônio 
nacional, alerta o Conselho 
Nacional das Fundações de 
Apoio das Universidades 
Públicas e Institutos Federais 
de Ensino e Pesquisa (Confies). 
Quem dá mais?

De juiz a réu 
Desde que anunciou a pretensão 
frustrada de concorrer à 

Embate 
Ministros palacianos e a equipe econômica travam, nos bastidores, 

um embate provocado pela previsão de cortes no orçamento 
deste ano. As planilhas do Ministério da Economia sinalizam a 

necessidade de bloqueio que pode chegar a R$ 16 bilhões. O que 
incomodou a ala política do Governo foram informações de que as 
emendas parlamentares - RP2 (de bancadas), RP8 (de comissões 

permanentes) e RP9 (de relator) do Congresso Nacional – poderão 
ser alvo da navalha da equipe de Paulo Guedes. 

Presidência, o ex-juiz Sergio 
Moro passou de investigador a 
investigado. Foi alvo do TCU – 
em apuração sobre o contrato 
com o escritório Alvarez & 
Marsal -, do Ministério Público, 
por transferência de domicílio 
eleitoral, e agora é réu em ação 
movida pelo PT por suposto 
prejuízo à Petrobras. 

Oposição  
Grão-tucanos que se opõem 
à aliança com o MDB citam 
dois fatores para que o PSDB   
escolha novo nome para a 
disputa à Presidência: o “fraco” 
desempenho de Simone Tebet 
(MDB-MS), abaixo de três pontos 
nas últimas pesquisas, e a falta de 
apoio da ala veterana do partido 
que, além de criticar a senadora, 
está fechada com Lula e Alckmin. 

Cúpula 
A Cúpula dos Povos Rio+30 
já está com 180 ONGs, 
movimentos sociais, coletivos 
e redes de porte nacional e 
internacional confirmados. 
O evento marca três décadas 
da realização da Rio Eco 
92 e acontecerá no Rio de 
Janeiro em outubro. Entre 
as 180 instituições, estão a 
Coordenação Nacional de 
Entidades Negras (Conen); 
Fridays for the Future Brasil e 
Greenpeace Brasil.

Taxa 
A Comissão de Meio Ambiente 
da Câmara discute amanhã o 
impacto da Taxa de Cobrança de 
Fiscalização Ambiental (TCFA). 
O debate foi proposto pelo 
deputado Jerônimo Goergen 
(PP-RS) que critica “distorções” 
ao explicar que a cobrança 
é feita sobre as atividades 
potencialmente poluidoras 
e utilizadoras de recursos 
ambientais. 

Transporte 
Análise feita pelo Radar CNT do 
Transporte revela que o maior 
aumento de preços se deu para 
os combustíveis (3,20%). O óleo 
diesel teve inflação de 4,74% 
em abril, atrás apenas do etanol 
(8,44%), e acumula alta de 
23,88% em 2022 e de 53,58% 
em doze meses. 
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Pimentel divulga a programação do
aniversário de 67 anos de Umuarama

Durante os 30 dias do mês 
de junho haverá programação 
especial para comemoração 
do aniversário de 67 anos de 
Umuarama. O prefeito Hermes 
Pimentel fez o anúncio oficial 
das atividades na manhã de 
terça-feira (24) no Auditório 
Haruyo Setogutte, em reunião 
com profissionais e veículos da 
imprensa.

A história da cidade, fun-
dada em 26 de junho de 1955, 
será retratada em duas expo-
sições no hall de entrada do 
Centro Cultural Vera Schubert, 
com exposição de óleo sobre 
telas do artista plástico Abraão 
Hachicho, com a cronologia da 
colonização do município. As 
mostras ficam em cartaz de 1 
a 30 de junho.

Acontecerá o Encontro 
de Pioneiros, às 9h do dia 1º, 
num bate-papo com quem 
ajudou a escrever a história da 
cidade, aberto a todas as pes-
soas interessadas em conhecer 
um pouco mais sobre um rico 

Município terá festivais, feiras e
atrações durante 30 dias de festa

 Com distribuição de R$ 18 
mil em prêmios em dinheiro, o 
Festival de Música Capital da 
Amizade (Femucam) está de 
volta depois de uma pausa de 
sete anos e vai escolher artis-
tas amadores de Umuarama 
e região nas categorias popu-
lar, sertanejo e banda. As eta-
pas classificatórias serão nos 
dias 16, 17 e 18 e a final será 
no domingo, dia 19, sempre às 
20h. Neste mesmo domingo, a 
partir das 9h, a praça Santos 
Dumont é o ponto de encon-
tro para comemoração do 
Dia Mundial do Skate, com o 
evento ‘Go Skate Day’ de valo-
rização da cultura do skate.

No dia 21 (terça-feira) a 
Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
prepara o evento “Sestram 
de Portas Abertas”, quando a 
população poderá visitar, das 
8h às 17h, a sede da secretaria 
que reúne a Guarda Municipal 
e a Umutrans – uma oportu-
nidade para conhecer a sala 
de monitoramento do trân-
sito, central de TV, o arsenal 

Cerimônia oficial 
do aniversário 

começa na Praça 
Miguel Rossafa

No domingo (26), a festa de 
aniversário de 67 anos começa 
com a cerimônia oficial de has-
teamento da bandeira, às 8h, 
na Praça Miguel Rossafa e a 
presença de representantes 
das forças de segurança do 
município. Às 9h30, na Igreja 
Matriz São Francisco de Assis, 
acontece a missa de ação 
de graças e às 9h acontece 
a abertura do 1º Torneio de 
Pesca Capital da Amizade, 
que será encerrado às 16h e 
terá premiação entregue às 
19h. A atração musical da 
noite fica por conta da dupla 
Ruy Lopes & Renan, com o 
melhor do sertanejo.

Na quarta-feira (29), o 
Procon apresenta evento 
para estudantes de Direito 
da Universidade Paranaense 
(Unipar) e da UniAlfa: a aula 
magna ‘Defesa dos Direitos 
do Consumidor’, no teatro 
Vera Schubert. No dia 30 de 
junho, será o lançamento do 
‘Programa + Frutas’, que a 
secretaria de Agricultura pre-
parou para o fortalecimento 
da fruticultura e incentivo 
ao pequeno produtor fami-
liar rural. O encontro será 
às 14h no Anfiteatro Haruyo 
Setogutte.

de armas letais e não letais e 
demais equipamentos utiliza-
dos pelos agentes.

EXPOFLOR
O Lago Aratimbó, principal 

cartão-postal de Umuarama, 
vai concentrar uma série de 
eventos para reunir as famílias. 
E o início das atividades será 
na quarta (22) com a abertura 
da Expoflor, às 10h, do Saúde 
em Ação, às 18h, e da Festa 
das Nações, às 19h. A Expoflor, 
que comercializa flores vindas 
diretamente de Holambra, tem 
organização e renda revertida 
ao Clube de Mães e vai funcio-
nar de 22 a 26/06 até as 22h. O 
Saúde em Ação vai disponibi-
lizar vacinas contra covid-19 e 
influenza para todos os públi-
cos, além de levar informações 
sobre o combate à dengue.

FESTA DAS NAÇÕES
A Festa das Nações este ano 

chega com nova proposta, reu-
nindo várias entidades benefi-
centes na oferta de pratos típi-
cos de vários países. No dia 22 

o cardápio traz a culinária japo-
nesa, com yakissoba, frango 
xadrez e sushi hot Filadélfia. Dia 
23 é a vez de pratos brasileiros, 
com escondidinho, vaca atolada 
e arroz carreteiro. Dia 24 chegam 
os pratos americanos, com cos-
telinha suína barbecue, jamba-
laia (à base de frango e cama-
rões) e frango frito.

No dia 25 a gastronomia 
italiana faz a festa, com espa-
guetes, almôndegas, nhoque 
e conchiglioni. E para encerrar, 
no dia 26, Comida de Boteco, 
com dadinho de tapioca, caldo 
de mocotó, espetinhos de xixo e 
o trio frango-batata-mandioca. 
Ainda na quarta-feira (22) acon-
tece também o Arraiá no Lago, 
com comidas e danças típicas. O 
show da noite, a partir das 20h, 
fica por conta do violeiro Gabriel 
Paixão, André Barsil, Grupo de 
Viola e JB & Sylvinho Tecladista.

TEATRO
Na quinta-feira (23), das 8h 

às 10h, o teatro Vera Schubert 
sedia evento especial para os 
idosos, com lançamento da 

campanha ‘Golpes Virtuais – 
Proteja o Idoso’, palestra ‘Como 
Envelhecer & Envelhecimento 
Ativo’, com a médica Carla 
Dalponte, e a palestra ‘Segurança 
Digital para os Idosos’, com Ivo 
Galdino.

A noite de quinta, no Lago, 
será abrilhantada pelo grupo 
Benedictus (pop-rock nacional 
e internacional e música serta-
neja), Banda Dorallice (pop rock) 
e Lucca Junior (sertanejo). Na 
sexta (24) o show é com a can-
tora Alline Monteiro. Sábado (25) 
o espetáculo fica por conta do 
cantor Marco Aurélio, que traz 
um repertório de músicas serta-
nejas, MPB e pop rock nacional.

período em que nascia uma 
das mais importantes cidades 
do Paraná.

A Mostra de Dança Capital 
da Amizade acontece no 
sábado e no domingo, dias 4 
e 5, às 19h30 no teatro Vera 
Schubert.

No domingo (5), a volta de 
um dos eventos mais popula-
res da cidade: a Caminhada 
Ecológica, que está em sua 20ª 
edição. A saída está marcada 
para as 7h30 do Lago Aratimbó 
e o percurso de 7,7 mil metros 
inclui passagem pela Estação 
de Captação de Águas da 
Sanepar, na estrada Jaborandi.

E-LIXO
Em 11 anos de realização, a 

Campanha E-Lixo já arrecadou 
quase 140 toneladas de equi-
pamentos eletrônicos inserví-
veis, que deixaram de ser joga-
dos na natureza e ainda foram 
reaproveitados em projetos 
educacionais e sociais. Será na 
quinta-feira (9) das 8h às 16h, 

na Feira do Produtor.
Três eventos culturais agi-

tam o final de semana no palco 
do teatro Vera Schubert: o 
melhor da música sertaneja, 
estará no espetáculo ‘Amizade 
em Preto e Branco’, que o 
maestro, arranjador, produ-
tor musical e cantor Marco 

Aurélio apresenta na sexta 
(10). A 1ª Mostra de Esquetes 
Umuarama em Cena reúne 
artistas da região no sábado 
(11). Domingo (12), o espetá-
culo de teatro ‘Neon’ aborda a 
história de Clara e seu mundo 
repleto de luzes, cores e 
sonhos.

O prefeito Hermes Pimentel fez o anúncio oficial das atividades em reunião com profissionais 
e veículos da imprensa 

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Tandara vê pena de quatro anos por
doping “injusta e desproporcional”

A oposta Tandara Caixeta 
foi condenada pelo Tribunal 
d e  J u s t i ç a  D e s p o r t i v a 
Antidopagem (TJD-AD) a qua-
tro anos de suspensão pelo uso 
de Ostarina, substância anabo-
lizante proibida pela Agência 
Mundial Antidopagem (Wada, 
na sigla em inglês). O julga-
mento foi concluído na noite 
da última segunda-feira (23). 
A jogadora se pronunciou nas 
primeiras horas desta terça-
-feira (24), no Instagram e no 
Twitter, lamentando a deci-
são e afirmando que recor-
rerá da pena.

No comunicado, Tandara 
disse estar sendo condenada 
por algo que não fez e ter pro-
vas “mais do que suficientes” 
de que foi contaminada (ou 
seja, que não teria consumido 

a Ostarina). Ela considerou 
a punição “injusta, despro-
porcional e precedida de 
um estranho vazamento de 
um processo que deveria ser 
sigiloso”. Segundo a oposta, 
o entendimento do TJD-AD “é 
incompatível com a melhor 
jurisprudência internacional”.

Campeã olímpica de vôlei 
nos Jogos de Londres (Reino 
Unido) em 2012, Tandara 
afastada preventivamente 
desde agosto do ano pas-
sado, quando o Laboratório 
Brasileiro de Controle de 
Dopagem (LBCD) confirmou 
a presença da Ostarina no 
exame realizado um mês 
antes, em Saquarema (RJ), 
durante os treinos da seleção 
feminina para a Olimpíada de 
Tóquio (Japão). O resultado 

saiu em meio à reta final das 
disputas em solo japonês. A 
jogadora foi desligada pelo 
Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) horas antes do Brasil 
enfrentar (e vencer) a Coreia 
do Sul na semifinal. A equipe 
nacional conquistou a meda-
lha de prata, superada pelos 
Estados Unidos na decisão.

Como a punição é retroa-
tiva à data da coleta, a oposta 
de 33 anos está impedida 
de jogar até julho de 2025, 
quando terá 37 anos. Se não 
reverter a punição no TJD-AD, 
ela ainda poderá apelar à 
Corte Arbitral do Esporte 
(CAS, na sigla em inglês). 
Caso a pena seja cumprida 
na íntegra, ela perderá a 
Olimpíada de Paris (França), 
em 2024.

Alonso avisa que deixou de lado a “Tríplice Coroa”
Por alguns anos, Fernando 

Alonso teve a “Tríplice Coroa” 
como objetivo. Porém, o espa-
nhol não mais certeza se, e 
quando irá para a vitória fal-
tante na Indy 500.

O GP de Mônaco e 24 Horas 
de Le Mans já foram concluídos 
duas vezes, apenas a vitória na 
Indy 500 está faltando. Durante a 
sua primeira tentativa em 2017, 
Alonso chegou muito perto 
com a McLaren, mas seu motor 

Honda o deixou na mão, tiran-
do-o da posição de liderança.

Enquanto isso, o espa-
nhol tem outras prioridades. 
Atualmente, ele está se diver-
tindo na F1, e não tem inten-
ção de deixá-la por enquanto. 
“Vou ver quando for a hora 
certa”, disse ele, de acordo 
com o Speedweek.com. “No 
momento, estou focando total-
mente na F1”.

Ele não descarta outra 

tentativa na Indy 500, mas não 
está preocupado com isso no 
momento. “Eu me vejo pilo-
tando aqui por mais alguns 
anos”, continuou o bicampeão 
mundial. Por enquanto, Graham 
Hill continua sendo o único 
piloto que conseguiu alcançar 
a famosa Tríplice Coroa.

ELE não descarta outra tentativa na
 Indy 500, mas não está preocupado com 

isso no momento
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Fluminense reforça desejo de
Fred para se aposentar em julho

Com o aumento das espe-
culações sobre a aposentado-
ria de Fred mudar de data, o 
Fluminense se pronunciou na 
tarde de ontem (24) para refor-
çar que o atacante comunicou 
à direção o desejo de pendurar 
as chuteiras em 21 de julho. O 
camisa 9 está em repouso por 
orientação médica depois de 
voltar a sentir o problema de 
visão dupla no olho esquerdo 
e voltará aos treinos após 
liberação.

De acordo com a nota, o 
Flu segue a programação para 
o encerramento da carreira do 
ídolo ao término do contrato. 
Fred ficou fora da lista de rela-
cionados da partida contra o 
Athletico-PR em 14 de maio 

e desde então não participou 
mais dos jogos. Ele passou por 
cirurgia para corrigir os sinto-
mas em julho de 2020, mas vol-
tou a reclamar.

Fred confirmou no início de 
abril que iria manter o planeja-
mento inicial de parar de jogar 
no dia do aniversário de 120 
anos do Fluminense. Havia 
uma expectativa dos torcedo-
res, jogadores e da diretoria 
de que o camisa 9 aceitasse 
ficar até dezembro, mas isso 
não irá acontecer.

Fred jogou pelo Fluminense 
entre 2009 e 2016, mas retor-
nou em 2020 a pedido do presi-
dente Mário Bittencourt depois 
de rescindir com o Cruzeiro. Ele 
é o segundo maior artilheiro 

da história do clube, com 197 
gols. Além do Carioca deste 
ano, ele também conquistou o 
título estadual em 2012, além 
do Brasileirão em 2010 e 2012 e 
da Primeira Liga em 2016.

ATACANTE está afastado após sentir nova-
mente um problema no olho, mas seguirá a 
programação de parar no aniversário do clube
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Alunos do projeto Anjos do Tatame participaram da Copa Paraná de 
Jiu-Jitsu no último domingo (22) e garantiram ótimo resultados. O 
projeto Anjos do Tatame é realizado pela Associação Vida e Solidarie-
dade do Parque Industrial e oferece aulas para crianças e adolescentes 
de forma gratuita em Umuarama. Oito atletas subiram ao pódio e garan-
tiram medalhas para Umuarama. A competição aconteceu em Toledo e 
reuniu centenas de atletas do Paraná.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

JOGADORA foi punida por consumo de substância anabolizante proibida
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Tigres do Basquete entra no
Paranaense com três vitórias

A  e q u i p e  T i g r e s  d e 
Umuarama fez bonito na pri-
meira etapa do Campeonato 
Paranaense de Basquetebol 
em Cadeira de Rodas, nos dias 
21 e 22 deste mês na cidade de 
Pinhais (RMC). Foram três vitó-
rias em confrontos contra equi-
pes de peso na modalidade, no 
Ginásio Poliesportivo Tancredo 
de Almeida Neves.

No sábado, Umuarama 
venceu por 52 a 33 o Londrina 
primeiro e depois o selecio-
nado de Cascavel por 50 a 42. 
A participação na etapa inicial 
do Paranaense foi encerrada 
com outra vitória na manhã 
do domingo: 56 a 34 sobre a 
equipe de Castro. A etapa teve 
seis equipes do interior e da 

Aprender violão, artesa-
nato, informática e caratê sem 
pagar nada. Essas são apenas 
algumas das oficinas gratuitas 
disponibilizadas no Centro da 
Juventude (Ceju), mantido 
pela Prefeitura de Umuarama. 
Podem participar crianças a 
partir de 10 anos e adoles-
centes até 17 anos que sejam 
cadastrados no Cras (Centro de 
Referência e Assistência Social) 

Inscrições para as oficinas no Ceju seguem só até sexta-feira
e as inscrições ficam abertas só 
até a próxima sexta-feira (27).

Além do período de pande-
mia de coronavírus, que impos-
sibilitou as atividades presen-
ciais, o Ceju foi cedido para o 
funcionamento do Ambulatório 
de Síndromes Gripais, a Tenda 
Covid. “Foram pouco mais de 
120 dias, mas graças à grande 
vacinação, os casos de covid já 
podem ser atendidos nas UBS, 

desta forma retomamos nossos 
trabalhos com muita garra, para 
levarmos o maior número pos-
sível de atividades recreativas, 
ginástica aeróbica e futebol de 
salão, entre outras”, comenta 
Bruna Daiane de Lima, coorde-
nadora do Ceju.

Ela acrescenta que os alu-
nos que já participavam de 
cursos e oficinas em anos ante-
riores devem providenciar a 

rematrícula, enquanto novos 
pretendentes devem fazer matrí-
cula diretamente na secretaria 
do Ceju. “Para fazer a matrícula 
(e rematrícula) é preciso apre-
sentar RG e CPF dos pais ou res-
ponsáveis, um comprovante de 
endereço atualizado e a Folha 
Resumo do CadÚnico, que pode 
ser retirada no Cras em que a 
família é cadastrada”, explica.

Os alunos que frequentam 

o Centro da Juventude e que 
moram em bairros mais dis-
tantes têm transporte gratuito 
garantido pelo município. 
“Fazemos o cadastro e organi-
zamos a rota de acordo com o 
calendário semanal, conforme 
as aulas, que são realizadas de 
segunda a sexta-feira. Ao fazer 
a matrícula o pretendente já é 
informado sobre a disponibili-
dade de vagas”, detalha Daiane.

Alunos arrecadam alimentos
e lã para a Assistência Social

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social recebeu 
uma doação significativa de 
alimentos do Colégio Elite 
Umuarama, que no último 
sábado (21) realizou a Copa 
Elite, um grande evento 
esportivo voltado para os alu-
nos do 1° ao 9° ano do Ensino 
Fundamental. Por meio de ati-
vidades, jogos e brincadeiras, o 
projeto integra alunos, família 
e escola em um ambiente de 
colaboração e diversão.

Uma das pontuações da com-
petição foi obtida pela campa-
nha Elite do Bem, onde a escola 
propôs a arrecadação de ali-
mentos como exercício de soli-
dariedade para com as pessoas 
que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, infor-
mou a secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra Vieira 
dos Prazeres Santana. O resultado 
da ação foi 1.486 quilo de alimen-
tos arrecadados, de acordo com a 

região metropolitana. A pró-
xima rodada está prevista para 
Umuarama, em agosto.

O secretário de Esportes e 
Lazer do município, Jeferson 
Ferreira, disse que nas ativida-
des ofertadas por sua secreta-
ria o objetivo é sempre atender 
à comunidade umuaramense 
como um todo, crianças, 
jovens, adultos, idosos e pes-
soas com deficiências.

“A equipe Tigres do Basquete 
em Cadeiras de Rodas é resul-
tado desse trabalho. Quanto 
mais pessoas ativas tivermos 
em nossa cidade, mais saudá-
vel ela será no futuro. A equipe 
é uma parceria da Prefeitura 
com a Adefiu e a Unipar, com 
total apoio do prefeito Hermes 

Pimentel”, completou, parabe-
nizando os atletas e a comissão 
técnica, dirigida pelo treinador 
Itamar Júnior.

O presidente da Federação 
Paranaense de Basquete em 
Cadeira de Rodas, Carlos 
Avelar, também agradeceu os 
apoiadores e as equipes par-
ticipantes. “Temos 12 equi-
pes no Paraná. Por conta da 
pandemia o pessoal está vol-
tando agora, mas estamos de 
novo reunidos com seis equi-
pes nesta primeira etapa. Vai 
ser um campeonato forte, 
com todos bem preparados, 
lutando pelo título”, declarou.

A  e q u i p e  T i g r e s  d e 
Umuarama é composta pelos 
atletas Alexsandro Soares 

diretora Drielly Pereira.
A arrecadação será des-

tinada às famílias atendidas 
pelos centros de referência 
da assistência social (Cras), 
acompanhadas pelo muni-
cípio. “Ações como essa des-
pertam a solidariedade e a 
responsabilidade social e são 
muito importantes. Todos 
nós, juntos, podemos melho-
rar a cidade em que vivemos 
através de ações simples que 
fazem toda a diferença em 

nossa comunidade. A escola e 
os seus alunos estão de para-
béns”, agradeceu Adnetra.

TECENDO AMOR
Por outro lado, no domingo 

a secretária Adnetra e o pre-
feito Hermes Pimentel rece-
beram doações de lã para o 
projeto “Tecendo Amor”, reali-
zado pela assistência social do 
município. Alunos do curso de 
Educação Física arrecadaram 
190 novelos de lã.

NO sábado, Umuarama venceu por 52 a 33 o Londrina e o selecionado de Cascavel por 50 a 
42. No domingo, derrotou por 56 a 34 a equipe de Castro
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Coelho, José Edvaldo de Sousa, 
Sebastião Gildo Batista, Dirceu 
Francisco de Oliveira, Douglas 
Menezes dos Santos, Everaldo 
Reduzino, Carlos Carmo 
Gonçalves, Giliarde Mendonça 

Rufino, Bruno D’Elia Matzke, 
Anderson Correia da Silva e 
Emerson Correia da Silva. A comis-
são técnica tem Itamar Inácio da 
Silva Júnior, Ademir Westphal e 
Reni Dercilio Cordeiro.

A Secretaria vai confeccionar toucas, cachecóis, meias e luvas para pessoas em situação de rua
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Três atletas de Umuarama foram destaque na 59ª edição da Prova Pedestre 
28 de Janeiro, em Apucarana. A competição contou teve mais de 3 mil 
corredores de todo Brasil e do Quênia. Marcio Colgara foi o campeão da 
faixa etária 40-45 anos e 8° colocado geral na prova de 10 km. Reinaldo 
Ferreira Santos ficou em 2° lugar na faixa etária 56-60 anos, e Anderson 
Cristiano de Souza conquistou o 3° lugar na faixa etária 46-50 anos – am-
bos na modalidade 10 quilômetros. Eles visitaram o prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel, e agradeceram o apoio recebido.
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Palavras cruzadas

Quanto mais conseguir confiar nas pessoas à 
sua volta, melhor será. Tome cuidado com a 
dificuldade de confiar ou de fazer amigos. No 
fim, você pode se sentir isolado ou sozinho. O 
dia é favorável para ter novas ideias ou fazer 
planos, então é importante estruturar a sua vida 
e vislumbrar situações.

Dia de diminuir o impulso. Sua energia pode 
cair drasticamente, inclusive você pode se 
sentir indisposto. Saiba relaxar e evitar fadigas. 
O positivo deste dia é a cooperação que pode 
vir de amigos ou colegas de trabalho. Tome 
cuidado para não se isolar demais e acabar 
sendo agressivo ou arrogante com as pessoas.

Pode existir uma preguiça mental ou uma rai-
va latente por tudo que não der certo hoje. 
Tome cuidado com agressividade ou estados 
de depressão. Você pode sentir altos e baixos 
emocionais e ter dificuldade de se harmonizar. 
Tome cuidado com brigas com pessoas queri-
das, principalmente no relacionamento afetivo.

Pode ser um dia de tormentos mentais ou de 
pessoas que te atormentam, tirando você do 
sério. Tome cuidado com a dificuldade de con-
centração, que pode causar estafa. É impor-
tante ser flexível e eliminar crenças limitantes 
e alguns julgamentos familiares. Evite também 
julgar as pessoas!

Tome cuidado com paixões e apegos, assim 
como necessidade de estar no controle. Saiba 
se manter amoroso e motivador das pessoas, 
não o contrário. Brigas e discussões podem 
acontecer se você não conquistar sua coragem 
de avançar por si mesmo e ficar esperando isso 
dos outros. 

Vale a pena ter o pé no chão e buscar seguir 
sua intuição, adaptando-se às mudanças que 
surgirem ao longo deste dia sem se irritar. 
Cuide para não se tornar apegado demais ou 
ciumento. Você precisa ter consciência das 
coisas passageiras na vida e não se iludir. O 
dia favorece o bom humor e a leveza mental.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos em 25 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Capri-
córnio. Não parece, mas são tímidos e reservados, discretos e inibidos. Seu número é 
o 28. A soma e a redução dá o 10 e o 1, do Sol, que indica liderança, responsabilidade, 
poder e solidão.   

Horóscopo nascido em 25 de maio

Tome cuidado com a desorganização e a falta 
de responsabilidade. Na verdade, você pode 
acabar negligenciando algumas situações im-
portantes por querer coisas diferentes. Portan-
to saiba colocar os pés no chão e não se iludir, 
perdendo-se pelo caminho das horas, porque 
pode procrastinar e não realizar nada de fato.

Tome cuidado para não se tornar excessiva-
mente distante, preocupado e egoísta hoje. 
Você pode, sim, deixar as coisas fluírem e 
estar um pouco desatento; o desafio vai ser 
encarar tarefas que exigem certa concentra-
ção. Se conseguir tempo, pode aproveitar para 
descansar, o que será muito benéfico. 

Mudanças súbitas e situações novas podem 
surgir, trazendo um misto de alegria e ansieda-
de. Tome cuidado com excessos. Saiba tam-
bém dizer “não” ou colocar limites em pesso-
as intimidadoras ou invasivas. Tome cuidado 
para não ser uma pessoa sem limites. 

Hoje pode ser preciso cortar o supérfluo: coi-
sas, pessoas ou situações que estão apenas te 
sugando ou deixando você fraco. Tome cuida-
do com apegos! Saiba desapegar e lidar com 
suas carências e medos, porque o dia pode ser 
cheio de situações dúbias e de “pegadinhas”. 
Saiba ser sincero.

Você pode viver este dia sonhando e meio fora 
da realidade. O positivo é que sua criativida-
de ou sua inspiração podem estar altas. Você 
pode ter certa tranquilidade material ou uma 
busca por mais prosperidade: tenha equilíbrio 
para não fazer dívidas.

Sua mente pode estar dispersa, mas criativa, 
porém nada do que pensar pode ser simples 
ou fácil de executar. Evite atitudes por impulso 
e meça suas palavras para não magoar as pes-
soas. Seus desejos podem ser intensos e pe-
rigosos, por isso é importante ter autocontrole.
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BANCO 17

SRBM
FECUNDAÇÃO

REIUROL
RANCOROSO

CORAROTR
TAOMAIG
EINCOMUM

REDIIAAA
CARACOLRS

LOBAIAD
FIGOBABAR

CARMAONE
ARTESANAL
TIASPAPA

TEARXEROX

Instru- 
mentos de
trabalho do
carpinteiro

Nitrogênio
(símbolo)

Canto pa-
ra duas
vozes

Matéria-
prima do

tijolo

Texto
típico de

jornal
Muito boa;
excelente

Suave 
ao toque

Toalha
de papel
para os
lábios

Significa
tumor, em
"mioma"

Ingrid 
Guimarães,

come-
diante

Conjunção
adversativa

(Gram.)

Inter-
romper a
gestação
(Med.)

Perdoar
faltas (no
trabalho)

Chefe
supremo
da Igreja
Católica

Cópia 
de uma 
folha de
papel

Camadas
de tinta
Cheiro

agradável

As irmãs 
do pai

Máquina 
de tecidos

Fruto da
figueira

Lei hindu
de causa
e efeito

O trabalho 
dos hippies

Modelo de
escada

Fêmea da
alcateia

Ruborizar
as faces

Raivoso;
ressentido

Fertili-
zação;

concepção 

Marido da
rainha

Perda da
fortuna

Sua capital
é Fortaleza

Raro 
Loja que
vende

remédios

Um, em
inglês

Apartamen- 
to (pop.)

Deliciar-se
com (fam.) 
Período de
trinta dias

Sílaba de
"basta"

Código da 
pilha palito
Decifrava
a escrita

Tarsila do
Amaral,
pintora

(?) Hot Chili
Peppers,

banda

De + aí 
(Gram.)
Calma
(gíria)

3/one — red. 4/olor. 5/carma — relax. 7/crônica.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 17

SRBM
FECUNDAÇÃO

REIUROL
RANCOROSO

CORAROTR
TAOMAIG
EINCOMUM

REDIIAAA
CARACOLRS

LOBAIAD
FIGOBABAR

CARMAONE
ARTESANAL
TIASPAPA

TEARXEROX

Instru- 
mentos de
trabalho do
carpinteiro

Nitrogênio
(símbolo)

Canto pa-
ra duas
vozes

Matéria-
prima do

tijolo

Texto
típico de

jornal
Muito boa;
excelente

Suave 
ao toque

Toalha
de papel
para os
lábios

Significa
tumor, em
"mioma"

Ingrid 
Guimarães,

come-
diante

Conjunção
adversativa

(Gram.)

Inter-
romper a
gestação
(Med.)

Perdoar
faltas (no
trabalho)

Chefe
supremo
da Igreja
Católica

Cópia 
de uma 
folha de
papel

Camadas
de tinta
Cheiro

agradável

As irmãs 
do pai

Máquina 
de tecidos

Fruto da
figueira

Lei hindu
de causa
e efeito

O trabalho 
dos hippies

Modelo de
escada

Fêmea da
alcateia

Ruborizar
as faces

Raivoso;
ressentido

Fertili-
zação;

concepção 

Marido da
rainha

Perda da
fortuna

Sua capital
é Fortaleza

Raro 
Loja que
vende

remédios

Um, em
inglês

Apartamen- 
to (pop.)

Deliciar-se
com (fam.) 
Período de
trinta dias

Sílaba de
"basta"

Código da 
pilha palito
Decifrava
a escrita

Tarsila do
Amaral,
pintora

(?) Hot Chili
Peppers,

banda

De + aí 
(Gram.)
Calma
(gíria)

3/one — red. 4/olor. 5/carma — relax. 7/crônica.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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T A O F
A P E D R E J A D O

A M U A D O I R
L E B R E P A M
E L N A L D O

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

R E P O R T A G E M
G R I T R I O

B R A C O R E S
F A R P A A S A

V E U T S T E P

S A I M A N O E L
T A P E Ç A R I A
A L U A U A R

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.

Nas últimas semanas, a Secretaria 
de Saúde tem encontrado dificuldades 
para adquirir determinados medica-
mentos e abastecer UBSs dos bairros. 
Duas recentes licitações não tiveram 
êxito. O obstáculo maior, conforme os 
fornecedores, tem sido a falta de insu-
mos para produção de alguns fármacos 
de grande procura.

A escassez tem atingido inclu-
sive a rede farmacêutica. “Muitos 
remédios não estão sendo encon-
trados nem nas farmácias, onde há 
livre concorrência. Essa carência tem 

Município tem dificuldades para adquirir medicamentos
causado transtorno nas nossas UNSs, 
mas a situação deve ser amenizada 
com uma compra emergencial nos 
próximos dias”, informou a diretora 
Simony Rodrigues Bernardelli.

Conforme a chefe da Divisão de 
Assistência Farmacêutica, Camila 
Bertolin de Oliveira, até medica-
mentos e insumos adquiridos pelo 
município em outras licitações estão 
tendo as entregas postergadas. “Os 
fornecedores têm pedido prorroga-
ção de prazo para entrega de forma 
constante. Eles alegam problemas 

na aquisição devido às dificuldades 
enfrentadas pelos laboratórios, por 
conta da falta de insumos”.

Nas farmácias das UBSs há falta 
de clonazepan comprimido (que 
pode ser substituído pela apresen-
tação em gotas, mediante o recei-
tuário médico) e certos injetáveis – 
especialmente para tratar sintomas 
da dengue –, além de alguns tipos de 
remédios que podem ser substituídos 
por medicamentos da mesma classe 
farmacológica.

Nos primeiros meses, as unidades 

de atendimento da Secretaria de Saúde 
forneceram 188.124 receituários para 
usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e foram dispensadas 3.994.860 
unidades de medicamentos.

A carência é tanta que até para 
conseguir orçamentos existe dificul-
dade, além de empresas não garanti-
rem o valor informado na estimativa 
de preço.

Além dessas ações, a Central 
Farmacêutica está contingenciando a 
distribuição para manter os estoques 
até a chegada de novas remessas.
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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

Um dos principais entraves 
na decisão de blindar um veí-
culo sempre foi o peso acres-
cido ao automóvel depois que 
o serviço é finalizado. 

E é justamente neste ponto 
que a Autobunkers, referência 
nacional em blindagem auto-
motiva, com mais de 20 anos 
de experiência, chega com 
uma novidade que derruba 
esse tabu: Aramid Gold ou, 
pura e simplesmente, a blin-
dagem sem uso de aço. Trata-
-se da blindagem veicular mais 
leve do mercado.

O desenvolvimento de 
novas tecnologias na consti-
tuição do fio de aramida pos-
sibilitou uma grande redução 
no peso total de um veículo 
blindado. A forma tradicional 
exige, por segurança, que parte 
da lataria do blindado seja 
revestida com aço balístico 
304. São as colunas, as caixas 

de maçaneta, as persianas de 
ventilação e outras regiões do 
veículo, cuja área a ser coberta 
não ultrapassa 20 cm x 20 cm. 
“Agora, com a nova tecnologia, 
toda a parte opaca, ou seja, a 
lataria do veículo será reves-
tida em manta”, revela Olavo 
Ehmke, sócio-diretor da Auto-
bunkers Defense.

Com a adoção da Aramid 
Gold, a tampa do porta-malas 
de um carro sedã pode ficar até 
19kg mais leve e as portas com 
até 6kg a menos cada. 

Entre as vantagens ofe-
recidas pela Aramid Gold, 
Ehmke destaca a redução do 
peso total do carro, melho-
ria da dirigibilidade, estabili-
dade, frenagem, velocidade, 
consumo de combustível, 
diminuição dos ruídos inter-
nos devido à torção da carro-
ceria, entre inúmeros outros 
benefícios.

BLINDAGEM DE VIDROS
Para contribuir na redu-

ção do peso total agregado ao 
veículo blindado, a Autobun-
kers Defense oferece os vidros 
Ballistic Pro, mais finos, de 
peso reduzido e de qualidade 
perene. Os novos vidros pos-
suem a tecnologia Du Pont 
SentryGlas de melhor trans-
parência e qualidade ótica, fil-
tram com proteção UV de 98%, 
além de ser um produto que 
não delamina quando exposto 
a altas temperaturas.

Os vidros Ballistic Pro 
trazem para o mercado o 
conceito de peso específico, 
oriundo da física e da enge-
nharia, que trabalha com a 
medida de kg/m². Para um 
melhor entendimento, Ehmke 
compara as áreas envidra-
çadas dos SUV VW T-Cross e 
BMW X5. “Um vidro de porta 
de uma X5 tem 0,612m² de 

A Nissan anunciou ontem 
uma parceria com o aventu-
reiro britânico Chris Ramsey, 
que vai comandar a primeira 
expedição totalmente elétrica 
já realizada no mundo entre o 
Polo Norte e o Polo Sul.

Na ousada expedição Pole 
to Pole prevista para ter início 
em março de 2023, Ramsey e 
sua equipe cruzarão 27 mil qui-
lômetros a bordo de um Nissan 
Ariya e-4ORCE passando por 
várias regiões e continentes, 
com temperaturas que podem 
variar de -30ºC a 30ºC. Ramsey 
será a primeira pessoa a dirigir 
entre dois polos em um veículo 

deste tipo. O aventureiro vai 
dirigir o veículo 100% elétrico 
desde o Ártico até a Antártica, 
percorrendo as Américas do 
Norte, Central e do Sul.

A expedição passará por 
alguns dos cenários mais extre-
mos e selvagens, mas não 
menos espetaculares do pla-
neta, desde paisagens glaciais 
cobertas de neve até traiçoei-
ras subidas de montanha e vas-
tas dunas em meio ao deserto. 
Assim, a expedição Pole to Pole 
conduzida pelo Nissan Ariya 
levará seus seguidores a visitar 
incríveis territórios inexplorados.

“Para nós, é um prazer 

anunciar esta parceria com Chris 
Ramsey e a equipe da expedição 
Pole to Pole”, comentou Asako 
Hoshino, vice-presidente exe-
cutiva e head global de Mar-
keting e Vendas da Nissan. “O 
novíssimo Ariya é um SUV 100% 
elétrico que permite que você 
vá ainda mais longe, com mais 
conforto e praticidade. E com a 
tecnologia e-4ORCE de tração 
integral que oferece ainda mais 
estabilidade e controle da tração 
em uma série de superfícies de 
rodagem, sabemos que ele será 
o parceiro perfeito para o Chris 
e sua equipe nesta desafiante 
jornada 100% elétrica”.

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Nissan estará na expedição 100%
elétrica do Polo Norte ao Polo Sul
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O Ariya é um SUV 100% elétrico que permite que você vá ainda 
mais longe, com mais conforto e praticidade

Blindagem veicular fica mais leve

área enquanto o T-Cross 
mede 0,43m². Entretanto, o 
peso específico de ambos é o 
mesmo, de 33kg/m²”, detalha.

Ehmke acredita que os 
vidros Ballistic Pro devem 
agradar principalmente aos 

proprietários de carros com 
teto solar panorâmico ou de 
vidro inteiriço. “Com a blinda-
gem mais leve, eleva-se menos 
o centro de gravidade do carro 
e isso traz uma dirigibilidade 
melhor”, finaliza. 

O desenvolvimento de novas tecnologias na constituição do fio 
de aramida possibilitou uma grande redução no peso total de 
um veículo blindado
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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 

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
área de Raciocínio Lógico

Vaga nº  169/2022  para Umuarama

Pré-requisitos: ensino superior cursando ou 
completo com Licenciatura em: Matemática, 
Física, Química, Estatística em instituição de 

ensino superior credenciada pelo MEC.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até 31/05/2022.

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
J. AUGUSTO DE SANTANA 
E V. PEREIRA SANTANA 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
76.917.541/0001-40, esta-
belecido na Avenida Paraná, 
4562, centro, CEP 87500-000, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
11.959/1983. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Boletim Covid
informa 40 novos
casos da doença

Mais 40 pessoas foram 
diagnosticadas com corona-
vírus em Umuarama, con-
forme o Boletim Covid de 
ontem (terça-feira, 24). São 
22 mulheres, 15 homens e 
três crianças – uma de seis 
meses, uma de dois anos 
e uma de 11 anos –, sendo 
que nenhuma delas tomou 
vacina. Há 92 dias nenhuma 
morte pela doença é oficial-
mente comunicada e o total 
de óbitos segue em 339.

Existem hoje três pessoas 
internadas em enfermarias 
do Cemil: são homens com 
63, 70 e 90 anos e todos 
tomaram apenas as doses 1 
e 2 da vacina. Segundo rela-
tório de instituições hospita-
lares credenciadas pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde), 
não há pacientes internados 
em UTI.

O número de casos ativos 
é de 225 e o de suspeitos 47, 
indicando que 272 pessoas 
estão em isolamento domi-
ciliar. Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
37.723 pessoas foram diag-
nosticadas com covid-19 e 
deste total 37.159 se recupe-
raram. 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”.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Chapeuzinho vermelho só superou seus 

medos quando descobriu que o lobo era 
parte dela”. (Raul Salfate )
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CAFÉ
A ACIU promove a palestra sobre Open Innovation, neste  dia 25, das 8h às 9h. com o palestrante Nickolas Zeni 
Kretzmann, gestor regional de programas para startups, empresas de tecnologia e inteligência digital do Sebrae.

POSSE
A solenidade de posse da diretoria 

eleita da Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama será rea-
lizada no dia 2 de junho, quarta-feira, 
no salão de eventos do Hotel Caiuá. 
O presidente é o empresário Miguel 
Fuentes Romero. A Aciu foi fundada 
em 22 de setembro 1964 e esta é a 

23ª diretoria da entidade.  Evento está 
marcado para às 19h30.

VINHO
Amanhã (26) é comemorado o Dia 

Mundial da Chardonna, uma uva que 
produz vinhos maravilhosos e muito 
aclamados em todo o mundo. Esta é 

uma celebração internacional que visa 
criar um momento global de convívio 
com uma taça de Chardonnay na mão, 
onde seus apreciadores se reúnem em 
diferentes atividades e degustações. 
Na confraria Parceiros do Vinho tem 

evento, na sexta (27).

ZOOM
No carro com a corte da 17ª Fenavinho, a Imperatriz do Vinho, Laís Dupont, e as Damas de Honra, Raiane Conci e Letícia 
Beliski passou para confraternizar com o público e distribuir vinho e ingressos para a 17ª Fenavinho que acontece de 9 e 

19 de junho, em Bento Gonçalves, com apoio de vinícolas famosas que expõem seus produtos em meio a uma programação 
que contempla atrativos artísticos e gastronômicos.

LIONS CLUBE
Durante a 52ª Convenção do 
Distrito LD-6, realizada em 
Jandaia do Sul , Paraná, em 
9 de abril, o casal de Compa-
nheiros Leões Mauro Sérgio 
Ribeiro da Silva e Inês Louren-
ço Augusto do Lions Clube de 
Umuarama foram  escolhidos 
para o cargo  de 2º Vice Gover-
nadores  do Distrito LD-6, para 
a gestão 2022/2023. O evento 
contou com a participação do 
3º Vice Presidente Internacio-
nal de Lions Clubes, Fabrício 
de Oliveira, que na mesma 
gestão assumirá a presidência 
internacional da instituição.

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO
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