
A Prefeitura de Umuarama está realizando processo licitatório para contratar empresa de engenharia elé-
trica para executar extensões de rede elétrica em vias públicas e substituição de lâmpadas convencionais 
por luminárias LED. O valor máximo proposto foi de R$ 1.206.063,22 e a proposta vencedora foi de R$ 
1.140.040,22. Serão atendidos os bairros Jardim Arco Íris e Parque Industrial, além da estrada de acesso 
ao Aeroporto Regional Orlando de Carvalho.
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Mais de 70% das crianças de Umuarama
não foram imunizadas contra o sarampo
A Secretaria de Saúde faz um alerta à população: exatamente 72,2% 
das crianças com idade entre 6 meses e 4 anos não tomaram vacina 
contra o sarampo. De um público estimado de 6.377 crianças, apenas 
1.772 foram imunizadas até ontem. Entre os 21 municípios que com-

põem a 12ª Regional de Saúde, Umuarama é a cidade que menos vaci-
nou suas crianças. Para resolver este problema, um plano de imuniza-
ção foi desenvolvido pelas equipes do Município, com horário especial 
que acontece amanhã, das 13h30 às 16h30, no Sest Senat. l 8

Voos suspensos

l 9

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Senadores
aprovaram
mínimo de
R$ 1.212

l 2

Lei da alíquota
do ICMS deve
causar rombo

bilionário no PR
l 3

Motocicleta
possuía mais
de R$ 20 mil
em débitos

l 6

R$ 2,8 milhões
já acessados
pela Casa do

Empreendedor
l 8

A Agência do Tra-
balhador informa que 

ainda restam algumas 
vagas gratuitas em cur-
sos técnicos ofertados 
em parceria com Senac 
para quem busca quali-
ficação profissional em 

Umuarama, na área 
de gestão, modalidade 

Ensino a Distância 
(EAD). Uma nova parce-

ria foi firmada e agora 
também há a opção de 

cuidador de idoso.

Mais luz

Há vagas
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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

27/4 a 27/5 0,6576 0,6576 0,1568
28/4 a 28/5 0,6617 0,6617 0,1609
1/5 a 1/6 0,6671 0,6671 0,1663
2/5 a 2/6 0,6919 0,6919 0,1909
3/5 a 3/6 0,6914 0,6914 0,1904

Ações % R$
Petrobras PN -4,45% 30,70 
Vale ON +1,90% 85,85 
ItauUnibanco PN +0,69% 26,20 
Bradesco PN +1,33% 20,56 
BRF ON +4,82% 15,23 
Magazine Luiza ON -1,47% 4,01

IBOVESPA: +0,05% 111.941 pontos

Iene 127,16
Libra est. 0,79
Euro 0,93
Peso arg. 119,57

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 4,7370 4,7380 -4,1%

PTAX  (BC) -1,1% 4,7428 4,7434 -3,6%

PARALELO -0,8% 4,6200 5,0300 -4,9%

TURISMO -0,8% 4,6200 5,0100 -4,9%

EURO -1,3% 5,0781 5,0797 -2,0%

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 27/05

Iene R$ 0,0373
Libra est. R$ 5,98
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.444,46 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/05 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 1.732,25 5,75 2,3%
FARELO jul/22 432,30 4,10 -2,0%
MILHO jul/22 777,25 12,25 -4,3%
TRIGO jul/22 1.157,50 14,25 6,1%

SOJA 177,38 0,6% -3,3% 176,00
MILHO 80,49 0,1% 0,0% 80,00
TRIGO 102,48 0,1% 8,8% 105,00
BOI GORDO 296,33 -0,1% -3,2% 295,00
SUINO 5,16 0,0% -5,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/05 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 27/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 187,50 -1,3% -3,4%
SOJA Paranaguá 194,50 -1,0% -2,3%
MILHO Cascavel 88,00 0,0% -2,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0055  ffííssiiccaass  1166//0055,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0055

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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Crescente
7/06- 11h49

Minguante
22/05 -15h44

Nova
30/05 -08h32

Cheia
14/06 -08h52
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Vênus entra no seu signo quase no final da semana, trazendo 
mais autoestima e sorte. Antes disso, Marte pode trazer um 
pouco de confusão mental ou desencontros. Saiba relaxar 
e deixar fluir, não sustentando preocupações. O preenchi-
mento emocional só virá com amor-próprio.

A semana pode ser pautada por coisas do passado que 
retornam. Saiba lidar com alguns desafios mal resolvidos 
do passado. É importante desapegar também de falsas 
ideias ou projetos que não terão muita viabilidade. Não 
fique alimentando expectativas, porque isso só vai te 
trazer frustração. 

A semana pode trazer alguma necessidade de mostrar 
sua força e sua autoestima, seja para se defender de 
mentiras alheias, seja para expor suas ideias, vencendo 
a timidez ou outros medos. Portanto, quanto mais con-
seguir ser confiante, melhor.

A semana pode trazer energias de oposição, portanto 
fique atento para perceber se não existem pessoas cri-
ticando ou torcendo contra suas ideias ou seus projetos 
de vida. Saiba desligar a sua mente das negatividades, 
inclusive preste atenção para ver se não é você mesmo 
que está se sabotando.

A semana traz muita atividade, mas também realizações. 
Se mantiver o equilíbrio e conseguir ser econômico, 
sendo prático e objetivo, poderá aproveitar bem os dias 
para avançar. Existe certa habilidade em negociar e fazer 
parcerias e trocas que serão úteis e rentáveis.

A semana pode trazer um início promissor: pode ser de 
um projeto de trabalho, de uma relação ou apenas de um 
hobby. Acredite no seu talento e nas suas ideias, mas se 
não houver dedicação, você pode não avançar muito, por 
isso ter compromisso e responsabilidade é importante.

Horóscopo semanal do dia 28 de maio ao dia 03 de junho

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

A semana pede mais abnegação e generosidade. Foque 
no seu lado altruísta e desapegue de tudo que for pos-
sível, pois, quanto mais preocupado ou apegado você 
se mantiver, mais escassez pode se materializar na sua 
vida. A vida vai trazer incertezas ou situações que você 
precisará enfrentar de peito aberto.

A semana pode trazer a necessidade de mais organização 
da rotina. Busque ter mais qualidade de vida, saúde e 
boa alimentação. Além disso, pode ser importante refletir 
com calma, ir devagar nas decisões e se inspirar, res-
tabelecendo-se energeticamente, pois você pode estar 
esgotado mental ou fisicamente.

Acredite em novos caminhos e aposte neles. Portanto 
a semana pode ter importantes finalizações e limpezas 
para que caminhos fiquem desobstruídos de tarefas ou 
problemas: desapego é essencial, bem como a sensação 
de dever cumprido.

Você pode estar bem cansado nesta semana, portanto 
busque assuntos e tarefas mais leves. Saiba comparti-
lhar mais seu lado amoroso. Não se isole nem se feche 
demais. Sua vulnerabilidade é importante para que as 
pessoas se sintam mais próximas de você. 

A semana traz foco, espontaneidade e coragem. Marte 
entra no seu signo e te deixa inspirado, cheio de inicia-
tiva. Aproveite essa onda para se motivar e fazer o mesmo 
pelos outros. Tome cuidado com atitudes extremistas no 
amor. Busque o equilíbrio.

Horóscopo nascido em 28 de maio

Horóscopo nascido em 29 de maio

Horóscopo nascido em 30 de maio

Quem nasce em 29 de maio é do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. Gostam de fazer 
amigos, são simpáticos e se tornam altamente populares. Seu número principal é o 32, formado de 3, 
Júpiter, e de 2, Lua. Mas que revela duplicidade nos seus interesses amorosos. A Lua, que simboliza a 
mãe, o lar, a família, as raízes, a terra natal. Juntos formam o 5, de Mercúrio, símbolo de comunicação, 
inteligência, popularidade, jovialidade, simpatia etc.

Os nascidos em 28 de maio são de Gêmeos com a personalidade de caranguejo. São simpáticos, 
muito dados e conseguem muitos amigos. Mesmo assim, podem ter dificuldades para conservar essas 
amizades, os laços afetivos e as conquistas amorosas. Seu número principal é o 31, formado por 3, 
número de Júpiter, que revela duplicidades em sua vida. O 1, do Sol, revela autoridade e poder. A soma 
dá 4, de Urano, que representa espírito moderno e evoluído.

Os nascidos em 30 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São de inteligên-
cia privilegiada, com capacidade de aprender tudo o que tiverem vontade, mas nunca fixam a atenção 
por muito tempo em uma só coisa, pois têm necessidade de novidades. Seu número principal é o 33, 
formado de 3, de Júpiter, em dobro. A soma dá 6, de Vênus, que confere vontade fraca e omissão, e 
inteligência, beleza e talentos para as artes.
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(p. ext.) 

Intervenção
(nos ne-
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verso
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índice

remissivo
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crítico na
internet

Conjun-
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introduz a
hipótese
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Amaral,
cineasta

paulistana

Formato
do gol,
no jogo 
de rúgbi

Mira, em
inglês

Casa de
madeira 

da Rússia
rural

Interrup-
ção no

discurso
do orador

Fase 
após à

coleta de
dados

Barco 
usado para
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lhar navios

A índole 
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dos contos
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to de per-
cussão da
capoeira
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fronteiriço
à Guiana
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Língua (?),
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do Cebo-
linha (HQ)

O banco do
Vaticano
(sigla)

Dor, em
inglês
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dos rios,
no Can-
domblé

Momento
de receio 
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aérea

Maior planície
inundável do mundo

Atração carioca
cantada por Caetano

Abrigo
bélico

Poeta de
"Resíduo"

Árvore típica da 
Mata dos Pinhais

(Brasil) 

O verbo 
do cristão
Imagem
de GPS

Período
Diz-se da
obra não

falsificada

O clarão
noturno
Local da 

semeadura

Alofone estilístico 
de "burrrro!!!!"

Índia, no alfabeto
fonético da Otan

Briga de
galos

proibida
no País

3/aim. 4/caos — isbá — pain. 8/casamata.

A semana de Lua Minguante no seu signo traz a força e 
o ímpeto para resolver o máximo de pendências em um 
curto espaço de tempo.  Apenas tome cuidado para não 
cometer excessos e deixar que os desejos te ceguem, 
optando somente por coisas superficiais ou materiais.

   Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 07 08 11 
12 16 17 18 20 21 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 28/5/2022
concurso: 2484Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

09 02 04 06 03 01 04

Super Sete concurso: 248C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2317Lotomania

27.818
12.594
80.595
29.985
08.245

06 08 15 26 41 44 74 
CAXIAS RS

20 23 33 54 60

MAIO

02 04 09 11 19 30 31 

concurso: 5863

11 14 36 41 54 59 

Chuva

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 25
min 18

max 30
min 17

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 24
min 18

max 28
min 13

Curitiba
max 25
min 16

FASES 
DA LUA

Domingo 29/5/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 30/5/2022

Nublado

02 06 07 12 24 31 32 34 37 43
44 45 50 54 57 74 78 79 87 96 

Lotofácil concurso: 2531

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nublado Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Discutindo aumento da
miséria, Senado aprova
mínimo de R$ 1.212

O Plenário do Senado apro-
vou nesta quinta-feira (26) a 
Medida Provisória que fixou 
o valor do salário mínimo em 
R$ 1.212 desde 1º de janeiro de 
2022. Com a aprovação, a MP 
segue para promulgação.

O crescimento da fome e da 
miséria no Brasil nos últimos 
anos foi bastante discutida pelos 
senadores durante a votação da 
medida provisória. O presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, elo-
giou a relatora, Soraya Thronicke 
(União-MS), por manifestar que o 
valor pequeno do mínimo é um 
problema grave da sociedade 
brasileira, mas é menos debatido 
do que “querelas ideológicas em 
redes sociais”.

“O Brasil vive uma dicotomia 
entre problemas reais e proble-
mas criados com objetivos elei-
torais e oportunistas. Os proble-
mas reais são os dois dígitos: 
dois dígitos na inflação, nos 
juros, no desemprego e na 
gasolina, que se aproxima de 
R$ 10 já em algumas cidades. 
Esses são os problemas reais, 
que precisam de soluções 

verdadeiras. E há os proble-
mas criados como cortina de 
fumaça pra esconder os pro-
blemas reais”, alertou Pacheco.

O senador Jorge Kajuru 
(Podemos-GO) apresentou uma 
emenda para que o mínimo pas-
sasse a ser de R$ 1.300 a partir 
de julho. Soraya Thronicke che-
gou a negociar esse aumento 
com o Ministério da Economia. 
Mas a pasta vetou, alegando não 
haver fundos, pois o reajuste 
impactaria os cofres públicos 
em mais de R$ 16 bilhões até 
dezembro, segundo o governo.

Já Cid Gomes (PDT-CE) recla-
mou que o governo não teria R$ 
16 bilhões para aumentar o salário 

mínimo, “mas tem R$ 30 bilhões 
pra comprar votos de deputados 
pelo orçamento secreto”. Para Cid 
Gomes, falta ao governo a lógica 
de que o aumento do mínimo rea-
quece a economia.

Citando dados do IBGE, 
Soraya ressaltou que mais de 60 
milhões de brasileiros recebem 
até dois salários mínimos, cerca 
de 70% da população ocupada. 
Já dados do INSS explicitam que 
25 milhões recebem aposenta-
dorias no valor de um mínimo, 
“ou seja, dois terços dos bene-
ficiários da Previdência”. Por 
isso, o Brasil precisa recriar uma 
política de valorização do salário 
mínimo, defendeu a senadora.

DIVULGAÇÃO

A relatora da medida provisória, Soraya Thronicke, conversou com senadores durante a sessão 
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Alíquota sobre ICMS 
pode causar rombo 
bilionário no Paraná

A proposta aprovada pela 
Câmara Federal na última 
quarta (25) que reduz a alí-
quota do ICMS de combus-
tíveis, transportes, energia 
e telecomunicações para 
17% vai causar prejuízos ao 
orçamento do Paraná, com 
impacto direto no equilíbrio 
das contas públicas.

A estimativa da Secretaria 
de Estado da Fazenda é de 
uma perda de receita de R$ 
6,33 bilhões, sendo R$ 2,04 
bilhões em combustível, R$ 
2,07 bilhões em energia elé-
trica, R$ 610 milhões em tele-
comunicações e R$ 1,39 bilhão 
com a retirada do ICMS sobre 
as tarifas de uso de transmis-
são e de distribuição de ener-
gia elétrica (TUST, TUSD). Esse 
valor equivale a uma redução 
de 17,4% na arrecadação de 
ICMS do Paraná prevista na 
Lei Orçamentária Anual 2022 
(LOA), com igual impacto nos 
repasses obrigatórios aos 
municípios e outros Poderes.

“O projeto de lei que tramita 
no Congresso traz uma com-
plicação gravíssima para os 
Estados, pois não é só a perda 
de arrecadação, mas a incapaci-
dade de fazer frente às deman-
das sociais com investimentos 
na área da educação, saúde 
e segurança pública. Sendo 
aprovado, provocará uma ver-
dadeira crise que afetará todos 
os estados e diretamente a 

Preço dos combustíveis
O Paraná apresenta os menores preços médios de referência dos 
combustíveis do País. As alíquotas de ICMS praticadas no Estado 
estão dentro da média nacional, no caso da gasolina, e abaixo da 
média, nos casos do diesel e do etanol. A alíquota sobre o óleo 

diesel, por exemplo, é de apenas 12%. Segundo a Fecombustíveis, 
com a defasagem nos preços médios ponderados, além de não ser 
reajustado para seguir o preço de mercado, o ICMS também não 

acompanhou a inflação, o que na prática representa uma redução 
real do tributo ao longo desses mais de seis meses. Como hoje 
o preço médio do diesel está em R$ 6,72, o Paraná cobra uma 

alíquota equivalente de ICMS igual a 7,9%, muito inferior aos 12% 
estabelecidos pela legislação estadual.

Confaz
Para o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o projeto 
quer agravar cortes de financiamento de serviços aos mais pobres 

para transferir receitas aos setores de energia, combustíveis e 
telecomunicações. Outro ponto que merece consideração é que os 
estados já abriram mão de uma parte do imposto ao congelar, em 
novembro, o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) 

sobre combustíveis. A renúncia é calculada em R$ 15,9 bilhões. 
Antes o PMPF costumava ser alterado a cada 15 dias.

prestação de serviços para a 
população”, disse o secretário, 
Renê Garcia Júnior.

FONTE DE ARRECADAÇÃO
O ICMS é a principal fonte de 

arrecadação dos governos, mas 
não fica integralmente no caixa do 
Estado, provocando um verda-
deiro efeito cascata nos orçamen-
tos públicos. Do total, 25% do 
valor é repassado para os muni-
cípios e 20% para o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb). 
Há, ainda, a necessidade de 
se investir 25% na educação e 
12% na saúde, dentre outras 
vinculações obrigatórias, 

conforme as Constituições 
Federal e Estadual.

IMPACTO
A redução afeta considera-

velmente a execução de servi-
ços essenciais custeados com 
o dinheiro do ICMS. O impacto 
nos municípios, que deixariam 
igualmente de receber a cota-
-parte atual do imposto, seria de 
R$ 1,18 bilhão, além das perdas 
para educação (R$ 1,4 bilhão) e 
saúde (R$ 566 milhões). Já os 
Poderes seriam impactados da 
seguinte maneira: Legislativo 
(R$ 236 milhões), Judiciário 
(R$ 448,4 milhões) e Ministério 
Público (R$ 193,5 milhões).

A estimativa é de uma perda de receita de R$ 6,33 bilhões, equivale a uma redução de 17,4% na arrecadação de ICMS do Paraná prevista 
na LOA 2022

JOSE FERNANDO OGURA/AEN

‘Exemplo’ ao STF’
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem (27) que assinou 
o perdão ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) para 
“dar exemplo” ao STF. Bolsonaro concedeu a graça ao 
parlamentar em 21 de abril, menos de 24 horas após Silveira 
ser condenado pela Corte a 8 anos e 9 meses de prisão por 
atentar contra a democracia. “Exerci meu poder para dar 
exemplo ao Supremo Tribunal Federal, assinando a graça. 
Devemos respeitar os outros Poderes, mas nunca temer. É 
com a força de Deus que governamos para mostrar onde 
podemos ir”, disse o presidente em evento da Assembleia de 
Deus em Goiânia (GO).

Gustavo Lima e MP
O Ministério Público de Minas Gerais abriu investigação sobre a 
contratação de um show do cantor sertanejo Gustavo Lima em 
Conceição do Mato Dentro. A prefeitura do município assinou 
contrato de R$ 1,2 milhão em uma única apresentação que será 
realizada na 32ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus 
do Matozinhos – um evento religioso. A cidade tem apenas 17 
mil habitantes. Lima tem sido um dos principais porta-vozes 
do bolsonarismo ao criticar a Lei Rouanet. Ele, porém, tem 
se beneficiado da contratação direta de show por prefeituras 
alinhadas ao presidente da República.

O projeto
O texto aprovado pela 
Câmara foi um substitutivo 
e, para usufruir da educação 
domiciliar, o estudante 
deve estar matriculado em 
instituição de ensino, que 
deverá acompanhar a evolução 
do aprendizado. Pelo menos 
um dos pais ou responsáveis 
deve ter escolaridade de nível 
superior ou em educação 
profissional tecnológica 
em curso reconhecido. A 
comprovação dessa formação 
deve ser apresentada perante 
a escola no momento da 
matrícula, quando também 
ambos os pais ou responsáveis 
terão de apresentar certidões 
criminais da Justiça federal e 
estadual ou distrital.

Regras da transição
Se o projeto for aprovado e 
for transformado em lei, as 
regras devem entrar em vigor 
90 dias após sua publicação 
em Diário Oficial, mas 
haverá regras de transição 
para a exigência de ensino 
superior ou tecnológico 
dos responsáveis. Na 
última quarta-feira (25), foi 
apresentado um requerimento 
à Comissão de Educação 
para que sejam feitas oito 
audiências públicas para 
discutir o projeto. Críticas ao 
projeto referentes à falta de 
uma política educacional firme, 
apontam distorções que não 
geram ganho de qualidade, 
podendo deixar as condições 
ainda mais desiguais.

Homeschooling

Chegou ao Senado o projeto que autoriza a educação domiciliar, 
o ‘homeschooling’, no Brasil. O PL foi aprovado pela Câmara 
no dia 19 de maio e já está na Comissão de Educação (CE) do 

Senado. O presidente da CE, senador Marcelo Castro (MDB-PI), 
considerara que o projeto desvia atenção do que é essencial 
na educação para tratar de um assunto que não contribui em 

nada para a melhoria do ensino. Apesar de se declarar contrário 
ao texto, ele designou o relator assim que o projeto chegou à 

comissão para garantir o debate aprofundado do tema.

DIVULGAÇÃO
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Viveiros do Paraná
produzem mais de
100 espécies nativas

O Paraná é um estado pri-
vilegiado com o Bioma Mata 
Atlântica, sendo o que abriga 
a maior parte da Grande 
Reserva, também presente 
nos estados de São Paulo e 
Santa Catarina. Com o obje-
tivo de despertar a consciên-
cia ambiental, por meio da 
produção e plantio de árvo-
res nativas, ao mesmo tempo 
que o Estado avança no seu 
desenvolvimento, foi criado o 
programa Paraná Mais Verde.

Os 19 viveiros do Paraná 
são capazes de produzir cerca 
de 3 milhões de mudas ao ano 
de espécies nativas, inclusive 
as listadas como ameaçadas 
de extinção, como araucá-
ria, imbuia e peroba rosa. As 
mudas são plantadas em áreas 
que precisam ser recuperadas 
ou melhor arborizadas, bem 
como incentivar a população 
a plantar árvores, seja em área 
urbana ou rural, para colaborar 
no equilíbrio do clima.

“É um programa pelo qual 
o Paraná já distribuiu, desde 
2019, mais de 5,5 milhões de 
mudas nativas. Quando plan-
tadas, essas mudas represen-
tam uma área de refloresta-
mento que equivalem a 3.300 
campos de futebol”, destacou o 
secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Everton Souza.

Copel divulga investimentos
no Noroeste na ExpoParanavaí

Os vis i tantes  da 50ª 
ExpoParanavaí terão dias de 
diversão e muito aprendizado 
durante a feira, que começa 
neste fim de semana e segue 
até o dia 5 de junho. A Copel 
tem presença marcada no 
evento, levando orientações 
sobre o uso consciente da 
energia elétrica, os investimen-
tos realizados para modernizar 
os serviços na área rural, e os 
benefícios da fatura digital. 
Clientes que optarem por rece-
ber a conta de luz por e-mail 
poderão emprestar bicicletas 
elétricas para um passeio pelo 

Mata Atlântica
Hoje, o bioma ocupa cerca de 2,5 milhões de hectares do Paraná, 

sendo o Estado brasileiro com maior remanescente. O Dia Nacional da 
Mata Atlântica tem como principal objetivo conscientizar a população 
sobre a importância de conservar esse bioma e frear o desmatamento, 

além de recuperar as áreas que foram degradadas. Ela foi criada no 
dia 21 de setembro de 1999 através de um Decreto Presidencial. O dia 
27 de maio foi escolhido em referência a “Carta de São Vicente”, um 
documento escrito pelo Padre Anchieta em 1560 com descrições da 

biodiversidade das florestas tropicais nas Américas.

OS 19 viveiros do Paraná são capazes de produzir cerca de 3 milhões de mudas ao ano de 
espécies nativas, inclusive as listadas como ameaçadas de extinção

ALESSANDRO VIEIRA/SEDEST

Parque Costa e Silva.
Desde que foi lançado, 

em 2019, o programa Paraná 
Trifásico construiu 8 mil qui-
lômetros de redes trifaseadas 
em todo o Estado, extensão 
equivalente a mais de 10 vezes 
a distância entre Foz do Iguaçu 
e Paranaguá. As estruturas con-
cluídas representam 31,6% do 
total previsto para a iniciativa 
até 2025, período em que estão 
sendo destinados R$ 2,7 bilhões 
para a construção de 25 mil quilô-
metros de redes em áreas rurais.

Na região de Paranavaí, há 
obras em 22 cidades, com 344 

quilômetros de redes elétricas 
já concluídas, e outros 100 em 
execução ou projetados.

FATURA DIGITAL
A praticidade e agilidade 

da opção pela conta de luz por 
e-mail, junto com as vantagens 
da redução do uso de papel para 
o meio ambiente, também esta-
rão em pauta na ExpoParanavaí. 
Os visitantes que recebem a 
conta de luz por e-mail e têm o 
aplicativo da Copel instalado 
no celular podem emprestar 
bicicletas elétricas no estande 
da empresa.

O Paraná Mais Verde con-
templa linhas de ação para a 
manutenção da biodiversidade: 
o projeto Revitaliza Viveiros, que 
prevê a reestruturação e moder-
nização de 19 viveiros florestais 
e dois laboratórios de sementes; 
incentivo à produção de espé-
cies ameaçadas de extinção; 

distribuição de mudas em 
datas comemorativas, como o 
Dia da Água (22/03), Dia do Meio 
Ambiente (05/06), Dia da Árvore 
(21/09) e Dia do Rio (24/11); 
plantio de mudas de árvores 
nativas nos Parque Urbanos; e 
a instalação de Jardins de Mel, 
pelo Poliniza Paraná.

Seguro II
O Brasesul é o maior 
evento do mercado de 
seguros da região sul com 
a participação de cerca 
de 2,4 mil pessoas, entre 
corretores de seguros, 
seguradores, securitários 
e prestadores de serviço, 
ocorreu em Foz do Iguaçu.

Área livre
O reconhecimento 
internacional do Paraná 
como área livre de febre 
aftosa completou um ano. 
Em 2021, a Organização 
Mundial da Saúde Animal 
concedeu ao Paraná, 
por meio da chancela 
ao bom trabalho de 
sanidade agropecuária, 
uma credencial para abrir 
mercados para as proteínas 
animais produzidas 
no estado. O Paraná é 
classificado como zona livre 
de peste suína.Os reflexos 
dessas duas conquistas já 
podem ser notados pelo 
volume de investimentos 
que indústrias do setor de 
proteínas animais realizam 
nas cadeias de suínos, 
peixes, frangos, leite e 
pecuária bovina de corte.

Investimentos
Nos últimos anos, 30 
frigoríficos anunciaram a 
instalação ou ampliação 
de unidades no Paraná. 
Os investimentos somam 
R$ 6,6 bilhões em pelo 
menos 23 cidades, 
gerando cerca de 14 mil 
empregos diretos.

Com covid
O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) e a 

Seguro
O governador Ratinho Junior destacou a importância 
do setor de seguros, principalmente, no suporte aos 

produtores rurais após a quebra de safra na agricultura por 
causa da estiagem prolongada. “É um mercado que cresce 

muito no Brasil, faturando em torno de R$ 10 bilhões no 
Paraná, com destaque para o setor de seguro agrícola. Com 
a estiagem nos últimos anos, o setor ajudou a diminuir os 

prejuízos que prejudicaram as lavouras. Isso é essencial 
para um Estado que tem a agricultura e a agroindústria 

como base econômico”, disse na abertura do Congresso Sul 
Brasileiro de Corretores de Seguro.

senadora Nilda Gondim 
(MDB-PB) testaram positivo 
para covid-19 e estão 
afastados das atividades 
presenciais. 

Perdeu
O vereador de Curitiba, 
Eder Borges (PP) – 3.932 
votos – por postar um 
meme nas redes sociais de 
cunho agressivo a APP-
Sindicato. A APP entrou 
com uma ação e Borges 
foi condenado pelo TJ, 
transitado e julgado, e 
não pode mais exercer o 
mandato. No seu lugar 
assume Mestre Pop (PSD), 
3.861 votos na última 
eleição.

Com dengue
O deputado Adilson 
Chiorato (PT), líder da 
oposição na Assembleia 
Legislativa, está com dengue 
e convalescendo em sua 
casa em Apucarana.

Contagem regressiva
Até as 16 horas de 
quinta-feira (26) já foram 
entregues 1.819.800 
declarações do Imposto 
de Renda no Paraná de 
um total esperado de 
2.220.000 declarações. 
O último dia para fazer a 
entrega sem ter de pagar 
multa é 31 de maio. Quem 
estiver obrigado a entregar 
a declaração e não fizer 
até o fim do prazo estará 
sujeito à multa. O valor 
da multa é de 1% ao mês, 
sobre o valor do imposto 
de renda devido, limitado 
a 20% do valor do imposto 
de renda. O valor mínimo 
da multa é de R$ 165,74.
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Dia dos Namorados
O clima do Dia dos Namorados 
está no ar e a Aciu está 
empenhada em mais uma 
importante campanha para o 
varejo. Os estabelecimentos 
identificados com o cartaz da 
entidade reservam as melhores 
opções de presente, descontos 
imperdíveis e condições 
facilitadas de pagamento. Dois 
Sabadões (4 e 11) contarão 
com horários dilatados de 
atendimento, das 9h às 17. Mais 
tempo para compras criteriosas 
e certeiras. Aproveite!

Rally histórico
Empresas e profissionais de 
turismo de Umuarama têm 
ótimas perspectivas de negócios 
à vista com a realização do 
Rally dos Sertões, o maior 
evento do mundo em trechos 
cronometrados. Os hotéis locais 
já anunciaram que estão com 
lotação esgotada para esses 
dias. A expectativa é de que ao 
menos 2 mil pessoas devem vir 
à Capital da Amizade entre os 
dias 26 e 27 de agosto, desde 
competidores e suas equipes, 
toda a comissão organizadora, 
representantes da imprensa 
nacional e internacional, além 
de seguidores, fãs e familiares 
dos participantes.

Oportunidades
Hotéis, restaurantes, bares 
e similares estão sendo 
formalmente convidados 
para participar de palestras, 
capacitações e treinamentos 
especiais para receber os 
participantes do rali. A Aciu 
o Sebrae são parceiros da 
prefeitura na realização do 
evento histórico. As atividades 
não têm custo para os 
empresários e profissionais do 
setor. O parque Dario Pimenta 
da Nóbrega abrigará a Vila 
Sertões, uma megaestrutura. 
Os portões ficarão abertos para 
visitação do público.

MEI em foco
A Casa do Empreendedor, 
em parceria com o Sebrae, 
abriu inscrições para duas 
palestras voltadas aos 
microempreendedores 
individuais (MEI) e pequenos 
empresários de Umuarama, 
programadas para o início 
de junho. São 120 vagas 
para o tema “O futuro do 
comércio” e 30 para a palestra 
“Desvendando do MEI”. Os 

Posse
A 23ª Diretoria Executiva da Aciu tomará posse na próxima quinta-

feira (2), às 19h30, no Centro de Eventos Caiuá (Hotel Caiuá). A 
entidade encaminhou convites para associados, autoridades, 

representantes de diversos segmentos organizados e imprensa. As 
presenças podem ser confirmadas pelo telefone (44) 3621-6700 até 

a próxima segunda-feira (30) - com Fernanda/Vanessa.

participantes serão atualizados 
sobre as novas tendências 
para o futuro do comércio na 
realidade pós-pandemia de 
coronavírus.

Programação
A primeira palestra será no 
próximo dia 7, das 19h30 às 21, 
no auditório do Sebrae, com 
o mestre em Administração 
Marcelo Alves Gomes. No dia 
seguinte, 8, no mesmo horário 
– porém no auditório da Casa 
do Empreendedor – será o 
momento de reunir os MEI para 
entenderem como funciona 
a microempresa individual e 
quais as leis que regem esta 
modalidade da economia. Para 
as inscrições, os interessados 
devem entrar em contato com o 
Sebrae (44 3623-8100) e a Casa 
do Empreendedor (44 3624-
8065).

Turismo
A Retur (Rede de Turismo 
Regional) e o Senac realizarão o 
curso Biodiversidade e Turismo, 
com 40h de duração no período 
ente 7 de junho e 21 de julho, 
das 19h às 22h. As aulas 
serão remotas e Umuarama 
terá 20 vagas gratuitas – por 
meio do programa Senac 
de Gratuidade (PSG). As 
inscrições serão aceitas até 
6/6, no link www.pr.senac.
br/cursos. O conteúdo inclui 
a relação da biodiversidade 
com o excursionismo, turismo 
sustentável e em ambientes 
rurais, relações ecológicas e a 
biodiversidade paranaense.

Novos convênios
A Aciu ampliou recentemente 
seu leque de convênios. Os 
filiados contam com 50% de 
desconto em consultas médicas 
ambulatoriais especializadas 
na clínica UmuVita, descontos 
de 3% a 5% na aquisição de 
blocos de concreto e pavers 
na empresa Arenas Blocos e 
20% de desconto nos cursos 
profissionalizantes da Proffil 
- gestão administrativa, 
atendente de farmácia, 
informática, cuidador de idosos 
e área da beleza.

“Coragem é a resistência ao 
medo, domínio do medo, e não 
a ausência do medo” - Mark 
Twain

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

PCPR fará homenagem
aos que participaram
de investigações de 2021

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) encerrou apresenta-
ções das divisões que estão 
concorrendo à Medalha do 
Mérito e ao Selo de Eficiência. 
As honrarias serão concedi-
das aos servidores e às uni-
dades policiais que tenham 
obtido notório destaque na 
área de investigação criminal 
de repressão qualificada. A 
premiação será realizada no 
dia 28 de setembro, aniversá-
rio da PCPR.

As operações de repres-
são qualificada são oriundas 
de investigações que envol-
vem técnicas especializadas, 

Tribunal de Justiça manda soltar
presos na Operação Metástase

Os réus da Operação 
Metástase que seguiam presos 
foram soltos na última quinta-
-feira (26) por determinação do 
Tribunal do Justiça do Paraná 
(TJPR). Todos aguardarão em 
liberdade o julgamento dos 
crimes pelos quais são acusa-
dos, envolvendo o desvio de 
dinheiro do Fundo Municipal 
de Saúde de Umuarama.

Foi concedido habeas 
corpus a Cícero Laurentino, 
e x - c h e f e  d e  A s s u n t o s 
I n t e r i n s t i t u c i o n a i s  d a 
Prefeitura de Umuarama; 
Pedro Arildo Ruiz Filho, ex-dire-
tor do Hospital e Maternidade 
Norospar; Valdecir Miester, 
empresário, e Guilherme 
Roberto Pereira, contador.

A decisão de soltura foi unâ-
nime na 2ª Câmara Criminal 
do TJPR e não é estendida aos 
outros seis réus da operação 
porque eles já estavam em 
liberdade condicional.

Todos não poderão sair de 
casa em período noturno e nos 
dias de folga e feriado e terão 
que usar tornozeleira eletrô-
nica, além de estarem proibi-
dos de se ausentar da comarca 
onde residem sem autorização 
judicial. Também não poderão 
manter contato entre si e com 
os demais réus, ou com uma 
lista de pessoas incluídas na 
investigação.

A primeira das duas fases 
da Operação Metástase foi 

intenso trabalho de dados e, 
normalmente, geram vários 
mandados de prisão. São 
ações que têm como foco 
principal a desestruturação e 
desarticulação de organiza-
ções criminosas. 

O delegado-geral, Silvio 
Rockembach, conta que o 
Comitê Gestor vai escolher 
dentre as diversas operações 
realizadas pela PCPR em 2021 
aquela que mais se destacou 
para que os policiais sejam 
premiados.

Cada divisão teve que indi-
car uma única unidade para 
participar da premiação. A 

deflagrada pelo Ministério 
Público do Paraná (MPPR) no 
dia 5 de maio do ano passado. 
Sete pessoas foram detidas 
naquela manhã, em ação 
coordenada que mobilizou 
dezenas de agentes de for-
ças de segurança de várias 
regiões do Estado.

O julgamento deve aconte-
cer assim que houver a desig-
nação de uma nova juíza para 

o caso. A magistrada que ini-
ciou os trabalhos pediu afas-
tamento alegando suspeição 
(que é quando o representante 
do Judiciário mantém vínculo 
subjetivo com algumas das 
partes, fato que pode compro-
meter sua imparcialidade).

Mesmo transferido para 
Curitiba, o promotor do 
Gepatria, Diogo de Araújo, segue 
na força-tarefa de acusação.

escolha da melhor investiga-
ção criminal do ano de 2021 
será analisada pelo Comitê 
Gestor da PCPR. 

PREMIAÇÃO
Entre as medalhas de 

mérito que serão entregues 
estão Medalhas do Mérito 
Policial, do Mérito Investigação 
Criminal, do Mérito Gestão 
Administrativa, do Mérito 
Gestão de Polícia Judiciária, 
do Mérito Funcional,  do 
Mérito Ensino Policial, do 
Mérito Ordem das Araucárias 
e os Selos de Eficiência no 
âmbito da PCPR.

Muita acusação e pouca prova
Segundo fonte consultada pela reportagem do Jornal Tribuna Hoje News, 
alguns dos acusados do processo que envolve todo o âmbito da Operação 

Metástase, podem dar como certa a absolvição. Algumas acusações do 
Ministério Público foram feitas sem base em provas contundentes que 
provem envolvimento direto no esquema. Algumas pessoas que foram 
citadas, inclusive podem até ter sido levadas à investigação meramente 
por estarem efetivamente prestando serviços. A reportagem também 

procurou advogados dos investigados. Alguns esclareceram que realmente 
não foram encontradas provas contundentes. Nos levantamentos mos-

tra-se que nem todos podem estar efetivamente envolvidos no esquema 
descoberto pelo Ministério Público.

OPERAÇÃO que levou 10 pessoas presas foi desencadeada em maio do não passado
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Motocicleta apreendida possuía
mais de R$ 20 mil em débitos

Agentes de trânsito da 
Umutrans apreenderam na 
manhã de ontem (sexta-feira, 
27), na Avenida Paraná, cen-
tro de Umuarama, uma moto 
Honda CG 150 Fan com débitos 
de R$ 20.331,35 em multas. A 
localizaão do veículo aconte-
ceu no decorrer de uma fis-
calização de rotina desenvol-
vida pelos novos agentes que 
atuam em fiscalizações no 

Acusado de perseguir e assassinar
homem em Perobal via à julgamento

O julgado de Erivan Alves 
de Morais, seguiu até à noite 
de ontem (sexta-feira, 27) no 
Fórum de Umuarama. Ele é 
acusado de ter assassinado a 
tiros Leandro Savioli em um 
crime que aconteceu no dia 10 
de fevereiro de 2017, na cidade 
de Perobal.

A sessão de julgamento 
começou às 9h no salão do 
Tribunal do Júri. O conselho de 
sentença foi composto por três 
mulheres e quatro homens. A 
defesa do réu ficou por conta 
do advogado Fabrício Dias 
Vital e o promotor do caso foi 
Paulo Stebom.

Segundo informações poli-
ciais da época, Erivan teria 
atirado contra Leandro na 
Avenida Paraná em frente à 
praça central da cidade.

Testemunhas do caso 

ouvidas pela polícia no local 
do crime contaram que um 
homem estava correndo a pé 
em fuga enquanto era perse-
guido por outro pilotando uma 
moto e fazendo os disparos.

Leandro foi atendido no 
hospital da cidade, mas não 
resistiu a gravidade dos feri-
mentos e morreu na Casa de 
Saúde.

O julgamento popular de 
Morais chegou a ser marcado 
para 11 de março passado, 
mas foi adiado.

Consta nos autos do pro-
cesso que Morais teria usado 
um revólver de calibre 38 
para praticar o crime, por 
volta das 22h30.

À época, o caso foi regis-
trado pela Polícia Militar do 
município e, inicialmente os 

policiais foram comunicados 
a respeito de disparos de arma 
de fogo que foram ouvidos na 
avenida Paraná.

Depois, ouvindo as teste-
munhas, ficaram sabendo que 
um homem estava correndo a 
pé enquanto era perseguido 
por outro em uma motocicleta. 
O motociclista disparava tiros 
contra o pedestre.

Naquele momento os PMs 
foram informados sobre a 
entrada no Pronto atendi-
mento do Hospital da cidade, 
de um homem baleado. Ele foi 
identificado e não resistiu aos 
ferimentos.

As investigações levaram 
à identificação de Erivan, que 
foi localizado na casa em que 
morava, na rua do Jardim 
Príncipe, em Perobal.

Mulher atacada na ciclovia morre 
durante o atendimento médico

Equipes do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência) 
foram acionadas na manhã de 
ontem (sexta-feira, 27) para 
atender a um chamado na ciclo-
via do Parque Jabuticabeiras. 
Cleonice da Silva Bernardes, 
de 51 anos, morreu após sofrer 
algum tipo de mal súbito.

De acordo com o esposo 
da vítima, Vanderlei Julio, ela 
saiu para trabalhar coletando 
latinhas por volta das 4h30 da 
manhã e logo na sequência 
ligou para o marido dizendo 
que teria alguém tentando 
matá-la e estuprá-la. O homem 
então se deslocou até a ciclo-
via do parque Jabuticabeiras, e 
encontrou a mulher passando 
mal na grama da rua.

trânsito do município.
Segundo os agentes de trân-

sito, das 83 multas de trânsito 48 
delas são por avanço de sinal 
vermelho do semáforo. O con-
dutor abordado e identificado 
estava com a CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) devi-
damente regularizada.

A moto Honda/CG 150 Fan, 
cor vermelha, placa ASY1069, 
de Maringá, foi flagrada 

cometendo infração de trân-
sito ao estar estacionada sobre 
o passeio público.

Com o apoio da Guarda 
Municipal, a motocicleta foi 
apreendida e encaminhada 
ao pátio do 25º Batalhão da 
Polícia Militar.

VEÍCULO foi apreendido por novos 
agentes que atuam diariamente no trânsito 

do município

DIVULGAÇÃO

O julgamento popular de Morais chegou a ser marcado para 11 de março passado, mas foi 
transferido para ontem
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Segundo Julio e informa-
ções apuradas por equipes 
do Samu, que compareceram 
ao local para atender ao apa-
rente mal súbito, a mulher não 
apresentava nenhum tipo de 
marca ou sinais de violência. 
Os socorristas tentaram reani-
mar a vítima por cerca de 40 
minutos, porém não obtiveram 
sucesso e constataram o óbito.

A Polícia Militar, juntamente 
com a Polícia Civil comparece-
ram ao local para apurar mais 
informações sobre o ocorrido.

Segundo relato de Julio, a 
esposa tem pressão alta, dia-
betes e problemas na tireóide, 
porém até o momento não há 
certeza sobre o que pode ter 
acontecido com a mulher.

MULHER foi atacada enquanto caminhava pela ciclovia à beira da PR-580 no fina da 
madrugada

OBEMDITO

A Polícia Militar apre-
endeu uma arma de fogo 
de calibre 9 mm, 44 
munições intactas, dois 
coletes balísticos e uma 
faca tática no Vitória 
Régia, em Francisco 
Alves. Os militares do 
Serviço de Inteligên-
cia da Polícia Militar 
receberam informações 
de que um morador da 

cidade – um homem de 32 anos – havia sido preso em Cascavel por tráfi-
co de drogas. Após a informação da prisão, os policiais foram ao endereço 
e não encontraram ninguém no imóvel. Os itens apreendidos, que estava no 
interior da residência, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO
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Mais de 70% das crianças de Umuarama 
está sem a dose da vacina contra sarampo

A Secretaria Municipal de 
Saúde faz um alerta à popu-
lação: exatamente 72,2% das 
crianças com idade entre 6 
meses e 4 anos não tomaram 
vacina contra o sarampo, uma 
doença viral infecciosa grave, 
que pode inclusive matar. De 
um público estimado de 6.377 
crianças, apenas 1.772 foram 
imunizadas até ontem (sexta-
-feira, 27).

Altamente contagiosa e 
comum na infância, o sarampo 
estava erradicado no Brasil 
até meados de 2017, quando 
alguns casos começaram a 
aparecer em São Paulo. “A 
vacina é fundamental para pro-
teger as crianças. Muitas vezes 
o sarampo chega de forma 
‘tranquila’, sem maiores com-
plicações, mas há muitos casos 
em que o quadro se agrava, 
podendo deixar sequelas e 
até mesmo causar a morte da 
criança”, pontua Jaqueline de 
Bortoli Shirabayashi, diretora 
de Atenção Primária em Saúde.

A enfermeira conta que 
a Secretaria de Saúde fará 
vacinação especial contra o 
sarampo neste sábado (28), 

Créditos de R$ 2,8 milhões já foram  
acessados na Casa do Empreendedor

A p e n a s  n e s t e  a n o , 
micro e pequenos empre-
sários de Umuarama tive-
ram acesso a R$ 2 milhões 
819 mil em financiamen-
tos intermediados por meio 
da Casa do Empreendedor, 
um serviço da Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio para fomentar o 
empreendedorismo.

Abril foi o mês com maior 
volume de recursos acessados 
(R$ 901 mil). Em março foram 
R$ 602 mil, em fevereiro R$ 
511 mil e em janeiro R$ 403 
mil. Nas primeiras semanas 
de maio já foram aprovados 
R$ 402 mil em financiamen-
tos. “Esse dinheiro garante 
a atividade de centenas de 
pequenos empreendimentos, 
assegurando a movimentação 
da nossa economia e a sobre-
vivência dos profissionais que 
decidem investir no próprio 
negócio”, disse o prefeito 

Números da Covid
O Boletim Covid, emitido 
diariamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, informou 
ontem (17) que 43 novos casos 
foram confirmados, sendo 23 
mulheres, 18 homens e duas 
crianças – uma de 2 anos e 
outra de 9 anos (nenhuma 
delas tomou vacina). Há 95 dias 
nenhuma morte por covid-19 
é oficialmente comunicada e o 
total de óbitos segue em 339.
Existem três pessoas de 
Umuarama internadas na 
enfermaria do Cemil: um homem 
de 49 anos, outro de 70 e mais 
um de 88 (todos tomaram 
apenas as doses 1 e 2 da vacina). 
Nenhuma pessoa está internada 
em UTI.O número de casos ativos 
está em 274 e o de suspeitos é 
de 58, indicando que 332 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. 
Há 94 dias nenhuma morte 
por covid-19 é oficialmente 
comunicada e o total de óbitos 
segue em 339. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, 37.839 pessoas foram 
diagnosticadas com covid e deste 
total 37.226 se recuperaram. 
Segundo a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), o cruzamento da 
taxa de positividade com o índice 
de internamentos classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

Hermes Pimentel, que tam-
bém é empresário no ramo 
de comércio.

O volume de recursos é 
resultado do trabalho de pros-
pecção realizado pela Casa 
do Empreendedor e também 
pelas facilidades que o serviço 
permite na abertura de novos 
empreendimentos. “O dinheiro 
pode custear reformas, aqui-
sição de maquinário, equi-
pamentos e mobiliário para 
modernização ou ampliação 
de um empreendimento, 
além de capital de giro – 
uma das maiores necessida-
des dos empreendedores”, 
apontou o coordenador da 
casa, Rodrigo Resende.

Umuarama conta hoje 
com 7.900 microempreende-
dores individuais (MEI) ati-
vos, segundo a Secretaria de 
Indústria e Comércio. O secre-
tário Marcelo Adriano Lopes 
da Silva lembra que mais de 

13 mil atendimentos já foram 
realizados pela casa, além da 
participação de 350 pessoas 
em cursos e palestras e de 
1.329 análises de viabilidade 
de negócios.

Foram concedidas 287 
licenças sanitárias, 180 licen-
ças ambientais e 214 visto-
rias realizadas pelo Corpo de 
Bombeiros. “O total de pessoas 
atendidas desde janeiro foi de 
12.450, o que aponta um cená-
rio promissor para o empreen-
dedorismo em Umuarama. A 
cidade vem se recuperando 
dos efeitos da pandemia e, 
aos poucos, a economia vai 
se aquecendo e se desenvol-
vendo”, avaliou o secretário.

Em parceria com a Agência 
Fomento Paraná, a Casa do 
Empreendedor tem à disposi-
ção dos empreendedores infor-
mais, microempreendedores 
individuais (MEI) ou microem-
presas – com faturamento de 

até R$ 360 mil ao ano – uma 
linha de crédito especial com 
juros a partir de 0,45% ao mês. 
O financiamento é possível 
pelo programa Microcrédito 
Fácil, que tem os juros mais 
baixos do mercado e pode 
fazer a diferença na expan-
são de pequenos negócios. 
O acesso pode ser solicitado 
por agente de crédito ou 
on-line. As taxas variam de 
0,45% a 1,55% ao mês.

O valor do crédito varia con-
forme o tempo de atividade de 
seu negócio. Empresas em iní-
cio de atividade (menos de 12 
meses) podem financiar até 
R$ 5 mil. Já em fase de con-
solidação (mais de 12 meses) 
o valor aumenta para até R$ 
10 mil. Empresas em expan-
são podem contratar até R$ 
20 mil. Em todos os casos a 
carência é de três meses e o 
prazo máximo de pagamento 
chega a 36 meses.

das 13h30 às 16h30, no Sest 
Senat. “O horário foi pensado 
para dar oportunidade aos 
pais e responsáveis que tra-
balham no sábado até meio-
-dia, uma hora. É um momento 
ideal para levar as crianças que 
tenham de 6 meses a 4 anos, 
11 meses e 29 dias para vaci-
nar”, conta.

Ela destaca que é funda-
mental que as crianças dessa 
faixa etária tomem uma dose 
de reforço. “A maioria dos pais 
não sabe que é preciso tomar 
uma dose adicional da vacina 
que estamos disponibilizando 
agora. Muitos acreditam que o 
filho estará imunizado para o 
resto da vida só com uma dose, 
mas o Ministério da Saúde alerta 
que é fundamental tomar essa 
dose de reforço”, ressalta.

Dos 21 municípios que 
compõem a 12ª Regional de 
Saúde, Umuarama é a cidade 
que menos vacinou suas crian-
ças contra o sarampo, con-
forme relatório divulgado na 
sexta-feira (27). Já Cafezal do 
Sul é a que conseguiu a maior 
cobertura vacinal, tendo imu-
nizado 126% (a estimativa era 

131 crianças e vacinou 165). 
Brasilândia do Sul (118%), 
Esperança Nova (115%), Alto 
Paraíso (104%) e São Jorge 
do Patrocínio (101%) bateram 
a meta e Maria Helena atin-
giu 91%. Além de Umuarama, 
outras cidades da região tam-
bém estão com baixas taxas de 
vacinação, como Altônia (só 
23% das crianças imunizadas), 

Xambrê (29%), Ivaté (25%) e 
Iporã (32%).

Além das crianças, a vacina-
ção contra sarampo é aberta 
também para profissionais de 
saúde, idosos, professores do 
ensino básico e superior, cami-
nhoneiros, agentes de segu-
rança (policiais, forças arma-
das etc.), pessoas com doenças 
crônicas e com deficiência 

permanente, entre outros 
públicos. “Lembramos que o 
Sest Senat fica na avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca nº 
791, bem em frente ao Pronto 
Atendimento e ao Posto de 
Saúde Central, próximo à 
Delegacia”, finaliza.

DOS 21 municípios que compõem a 12ª Regional de Saúde, Umuarama é a cidade que menos vacinou suas crianças contra o sarampo
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Vênus entra no seu signo quase no final da semana, trazendo 
mais autoestima e sorte. Antes disso, Marte pode trazer um 
pouco de confusão mental ou desencontros. Saiba relaxar 
e deixar fluir, não sustentando preocupações. O preenchi-
mento emocional só virá com amor-próprio.

A semana pode ser pautada por coisas do passado que 
retornam. Saiba lidar com alguns desafios mal resolvidos 
do passado. É importante desapegar também de falsas 
ideias ou projetos que não terão muita viabilidade. Não 
fique alimentando expectativas, porque isso só vai te 
trazer frustração. 

A semana pode trazer alguma necessidade de mostrar 
sua força e sua autoestima, seja para se defender de 
mentiras alheias, seja para expor suas ideias, vencendo 
a timidez ou outros medos. Portanto, quanto mais con-
seguir ser confiante, melhor.

A semana pode trazer energias de oposição, portanto 
fique atento para perceber se não existem pessoas cri-
ticando ou torcendo contra suas ideias ou seus projetos 
de vida. Saiba desligar a sua mente das negatividades, 
inclusive preste atenção para ver se não é você mesmo 
que está se sabotando.

A semana traz muita atividade, mas também realizações. 
Se mantiver o equilíbrio e conseguir ser econômico, 
sendo prático e objetivo, poderá aproveitar bem os dias 
para avançar. Existe certa habilidade em negociar e fazer 
parcerias e trocas que serão úteis e rentáveis.

A semana pode trazer um início promissor: pode ser de 
um projeto de trabalho, de uma relação ou apenas de um 
hobby. Acredite no seu talento e nas suas ideias, mas se 
não houver dedicação, você pode não avançar muito, por 
isso ter compromisso e responsabilidade é importante.

Horóscopo semanal do dia 28 de maio ao dia 03 de junho

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

A semana pede mais abnegação e generosidade. Foque 
no seu lado altruísta e desapegue de tudo que for pos-
sível, pois, quanto mais preocupado ou apegado você 
se mantiver, mais escassez pode se materializar na sua 
vida. A vida vai trazer incertezas ou situações que você 
precisará enfrentar de peito aberto.

A semana pode trazer a necessidade de mais organização 
da rotina. Busque ter mais qualidade de vida, saúde e 
boa alimentação. Além disso, pode ser importante refletir 
com calma, ir devagar nas decisões e se inspirar, res-
tabelecendo-se energeticamente, pois você pode estar 
esgotado mental ou fisicamente.

Acredite em novos caminhos e aposte neles. Portanto 
a semana pode ter importantes finalizações e limpezas 
para que caminhos fiquem desobstruídos de tarefas ou 
problemas: desapego é essencial, bem como a sensação 
de dever cumprido.

Você pode estar bem cansado nesta semana, portanto 
busque assuntos e tarefas mais leves. Saiba comparti-
lhar mais seu lado amoroso. Não se isole nem se feche 
demais. Sua vulnerabilidade é importante para que as 
pessoas se sintam mais próximas de você. 

A semana traz foco, espontaneidade e coragem. Marte 
entra no seu signo e te deixa inspirado, cheio de inicia-
tiva. Aproveite essa onda para se motivar e fazer o mesmo 
pelos outros. Tome cuidado com atitudes extremistas no 
amor. Busque o equilíbrio.

Horóscopo nascido em 28 de maio

Horóscopo nascido em 29 de maio

Horóscopo nascido em 30 de maio

Quem nasce em 29 de maio é do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. Gostam de fazer 
amigos, são simpáticos e se tornam altamente populares. Seu número principal é o 32, formado de 3, 
Júpiter, e de 2, Lua. Mas que revela duplicidade nos seus interesses amorosos. A Lua, que simboliza a 
mãe, o lar, a família, as raízes, a terra natal. Juntos formam o 5, de Mercúrio, símbolo de comunicação, 
inteligência, popularidade, jovialidade, simpatia etc.

Os nascidos em 28 de maio são de Gêmeos com a personalidade de caranguejo. São simpáticos, 
muito dados e conseguem muitos amigos. Mesmo assim, podem ter dificuldades para conservar essas 
amizades, os laços afetivos e as conquistas amorosas. Seu número principal é o 31, formado por 3, 
número de Júpiter, que revela duplicidades em sua vida. O 1, do Sol, revela autoridade e poder. A soma 
dá 4, de Urano, que representa espírito moderno e evoluído.

Os nascidos em 30 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São de inteligên-
cia privilegiada, com capacidade de aprender tudo o que tiverem vontade, mas nunca fixam a atenção 
por muito tempo em uma só coisa, pois têm necessidade de novidades. Seu número principal é o 33, 
formado de 3, de Júpiter, em dobro. A soma dá 6, de Vênus, que confere vontade fraca e omissão, e 
inteligência, beleza e talentos para as artes.
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C C I P
J A M A N T A B

C O S M O G O N I A
S A S E TA I

M E M E R I N H A
A P A R T E A D

A T A N A L IS E
L U A R C I B G

L B
E R I M B A U

S O L O A O A
E P O C A P A I N

A A M A R O BA

V E R D A D E I R A
O S U O P S R

A R A UC A R I A

Caminhão
que trans-

porta
carros

Confusão; 
desarru-
mação 
(p. ext.) 

Intervenção
(nos ne-

gócios de
outrem)

Teoria da
formação 
do uni- 
verso

Segunda
letra do
índice

remissivo

Viral
crítico na
internet

Conjun-
ção que

introduz a
hipótese

Tata
Amaral,
cineasta

paulistana

Formato
do gol,
no jogo 
de rúgbi

Mira, em
inglês

Casa de
madeira 

da Rússia
rural

Interrup-
ção no

discurso
do orador

Fase 
após à

coleta de
dados

Barco 
usado para
desenca-

lhar navios

A índole 
da fada 

dos contos
infantis

Instrumen-
to de per-
cussão da
capoeira

Estado
fronteiriço
à Guiana
Francesa

Língua (?),
marca 

do Cebo-
linha (HQ)

O banco do
Vaticano
(sigla)

Dor, em
inglês

Orixá 
dos rios,
no Can-
domblé

Momento
de receio 
na viagem

aérea

Maior planície
inundável do mundo

Atração carioca
cantada por Caetano

Abrigo
bélico

Poeta de
"Resíduo"

Árvore típica da 
Mata dos Pinhais

(Brasil) 

O verbo 
do cristão
Imagem
de GPS

Período
Diz-se da
obra não

falsificada

O clarão
noturno
Local da 

semeadura

Alofone estilístico 
de "burrrro!!!!"

Índia, no alfabeto
fonético da Otan

Briga de
galos

proibida
no País

3/aim. 4/caos — isbá — pain. 8/casamata.

A semana de Lua Minguante no seu signo traz a força e 
o ímpeto para resolver o máximo de pendências em um 
curto espaço de tempo.  Apenas tome cuidado para não 
cometer excessos e deixar que os desejos te ceguem, 
optando somente por coisas superficiais ou materiais.

   Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 07 08 11 
12 16 17 18 20 21 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 28/5/2022
concurso: 2484Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 609

11 18 23 30 38 43

concurso: 2371

concurso: 1788

04 05 10 13 36 38

concurso: 5666

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE:

NO
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

09 02 04 06 03 01 04

Super Sete concurso: 248C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2317Lotomania

27.818
12.594
80.595
29.985
08.245

06 08 15 26 41 44 74 
CAXIAS RS

20 23 33 54 60

MAIO

02 04 09 11 19 30 31 

concurso: 5863

11 14 36 41 54 59 

Chuva

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 25
min 18

max 30
min 17

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 24
min 18

max 28
min 13

Curitiba
max 25
min 16

FASES 
DA LUA

Domingo 29/5/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 30/5/2022

Nublado

02 06 07 12 24 31 32 34 37 43
44 45 50 54 57 74 78 79 87 96 

Lotofácil concurso: 2531

Azul suspende voos para manutenção de aeronaves
A Azul Linhas Aéreas, companhia 

que opera a linha Umuarama a Curitiba 
com três voos semanais, informa que 
suspenderá algumas viagens entre a 
cidade e a capital, nos dias 2, 9, 16 e 
18 de junho. O motivo é a manuten-
ção das aeronaves utilizadas para o 
transporte de passageiros. Até dia 31 
os voos acontecem normalmente, bem 
como após as datas reservadas para a 
manutenção.

A representante da companhia 
em Umuarama, Cristine Cavaca, 

acrescentou que também houve uma 
mudança temporária nos horários 
de saída de Umuarama, nos voos de 
terça e quinta-feira. Até o próximo dia 
10, os aviões que decolavam às 20h05 
estão saindo do Aeroporto Orlando 
de Carvalho às 18h. Aos sábados não 
houve mudança e a saída acontece às 
11h35.

Segundo a representante, os voos 
foram antecipados por conta de con-
dições climáticas e também para faci-
litar a manutenção das aeronaves. Já 

quanto à ocupação, Cristine informou 
que os aviões têm viajado com 90% 
dos acentos ocupados, em média. “A 
população de Umuarama e região 
recebeu muito bem essa nova moda-
lidade de transporte de passageiros 
e tem utilizado satisfatoriamente o 
serviço”, comentou.

SEGUNDO os representantes da empresa, 
os voos foram antecipados por conta de 

condições climáticas e também para facilitar a 
manutenção das aeronaves
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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

 Primeira montadora de 
caminhões do mundo a adotar 
essa iniciativa, a Volvo utilizará 
aço “fóssil-free” da empresa 
siderúrgica sueca SSAB. Maté-
ria-prima traz impacto climá-
tico muito menor do que o aço 
convencional em sua produção. 
Os primeiros modelos a usar o 
componente serão os cami-
nhões elétricos Volvo produzi-
dos no continente europeu.

O aço da SSAB é produ-
zido com uma tecnologia 
totalmente nova, baseada em 
hidrogênio. A introdução deste 
material nos caminhões elétri-
cos Volvo começará no terceiro 
trimestre de 2022 e será inicial-
mente em baixa escala. 

“Vamos aumentar o uso de 
materiais livres de fósseis em 
todos os nossos caminhões 
para torná-los ‘zero emissões’ 
não apenas em operação, mas 
também quando se trata dos 
materiais com que são produ-
zidos”, diz Jessica Sandström, 
vice-presidente sênior de Ges-
tão de Produto da Volvo Trucks.

O primeiro aço produzido 
com hidrogênio será usado 

A Audi do Brasil anuncia 
o início das vendas do novo 
Q3 com motorização 2.0 TFSI 
no país. O modelo já está dis-
ponível a pronta entrega nas 
concessionárias da marca em 
duas opções de carroceria, SUV 
e Sportback, importado da 
Hungria. A partir do segundo 
semestre, a produção será rea-
lizada localmente na fábrica 
de São José dos Pinhais (PR). 
Combinando forma e funcio-
nalidade, o modelo será o pri-
meiro da montadora produ-
zido no Brasil com a inédita 
tração quattro e a transmis-
são tiptronic de oito veloci-
dades, além de oferecer o 
maior porta-malas da cate-
goria. O novo Q3 Sportback 
2.0 TFSI está disponível em 
duas versões (Performance 
quattro e Performance Black 
quattro) e preços a partir de 
R$ 315.990,00.

Um dos modelos mais icô-
nicos da marca e referência no 
segmento dos SUVs compac-
tos de luxo, o novo Audi Q3 
Sportback é equipado com o 
poderoso motor EA888 2.0 TSFI 
à gasolina de quatro cilindros 

Audi irá produzir Novo Q3 no Paraná

Com motor 2.0 TFSI de 231 cv e nota máxima em segurança, no 
Q3 Sportback tem preços a partir de R$ 315.990,00 

DIVULGAÇÃO

Volvo fabricará caminhões com aço livre de fósseis

Os primeiros modelos a usar o componente serão os caminhões 
elétricos Volvo produzidos no continente europeu 

com injeção direta e turbo-
compressor, que desenvolve 
231cavalos de potência e 340 
Nm de torque. A inédita trans-
missão tiptronic de oito velo-
cidades, por sua vez, propor-
ciona trocas de marchas mais 
ágeis e precisas. O conjunto 
confere ao modelo uma exce-
lente dirigibilidade, estabili-
dade em curvas e desempenho 
impressionante, com acelera-
ção de 0 a 100 km/h em ape-
nas 7 segundos e velocidade 
máxima de 240 km/h. 

“Nós acreditamos no 
potencial do mercado brasi-
leiro e estamos muito orgu-
lhosos em retomar a produção 
em São José dos Pinhais (PR) 
em breve com este belo carro. 
O Audi Q3 é uma referência no 
segmento e best-seller global 
da marca — ano passado foi 
o segundo mais vendido, com 
quase 260 mil unidades comer-
cializadas em todo o mundo. 
A nova carroceria Sportback 
atende ao mercado que busca 
cada vez mais aliar um design 
contemporâneo com a versati-
lidade dos utilitários compac-
tos”, afirma Daniel Rojas, CEO 

e Presidente da Audi do Brasil. 
Com linhas fluidas e atléti-

cas, o novo Audi Q3 Sportback 
2.0 TFSI possui ombros pro-
nunciados, vincos afunilados e 
um conjunto óptico invocado, 
que conferem um visual único 
e marcante. Na dianteira, a 
imponente grade Singleframe 
octogonal, com interior em 
colmeia e moldura cromada – 
preta na versão Performance 
Black, segue a linguagem esté-
tica da família Q. As amplas 
entradas de ar trapezoidais, 
conectadas por uma lâmina 
horizontal no para-choques, 
potencializam a sensação de 
esportividade. Já os faróis Full-
LED, com design plano e retilí-
neo, integra as luzes diurnas 
dinâmicas.

Na lateral, o caimento do 
teto levemente inclinado e a 
linha de cintura transmitem 
a sensação de que o veículo 
é mais comprido até mesmo 
que o seu irmão Q3 SUV, pro-
porcionando um efeito visual 
interessante, embora a dife-
rença no comprimento deles 
seja de apenas 16 milímetros. 
Os vincos marcantes na parte 

inferior das portas reforçam o 
caráter atlético do SUV Cupê. A 
traseira com seu para-choques 
esportivo, janela ladeada por 
molduras pretas e lanternas 
tridimensionais, tornam o con-
junto ainda mais harmonioso.

O design esportivo da car-
roceria aparece também na 
cabine, revestida por materiais 
nobres e com alto nível de isola-
mento acústico. As linhas hori-
zontais acentuadas aumentam 
a sensação de espaço interno, 

enquanto os materiais resis-
tentes que revestem potencia-
lizam a robustez do SUV Cupê. 
O painel de instrumentos é 
dividido em duas partes: supe-
rior, que acomoda as saídas de 
ar-condicionado; e inferior, que 
integra os comandos de entre-
tenimento, climatização, conec-
tividade e demais operações do 
veículo. A ergonomia é reforçada 
pelo painel central inclinado em 
10 graus ao motorista, otimi-
zando a experiência ao volante. 

nas longarinas, a espinha dor-
sal do caminhão, sobre a qual 
todos os outros componentes 
são montados. À medida que a 
disponibilidade de aço livre de 
fósseis aumentar, ele também 
passará a ser usado em outras 
partes do veículo.

RECICLABILIDADE
Hoje, cerca de 30% dos mate-

riais de um caminhão Volvo 
vêm de materiais reciclados. E 
até 90% do veículo podem ser 
reciclados ao final de sua vida 
útil. “Estamos continuamente 
nos esforçando para minimizar 
ainda mais nossa pegada cli-
mática, caminhando para uma 

maior circularidade, tanto em 
nossas operações quanto em 
nossos caminhões”, diz Jessica 
Sandström.

O Grupo Volvo está colabo-
rando com a SSAB em aço livre 
de fósseis desde 2021. A primeira 
unidade produzida com esse 
material foi uma carregadeira 
Volvo, apresentada em outu-
bro do ano passado. O aço livre 
de fósseis será um importante 
complemento ao aço tradicional 
utilizado nos caminhões Volvo.

A Volvo Trucks está compro-
metida com o Acordo de Paris, 
com ações para zerar emissões 
de gases de efeito estufa na 
cadeia de valor até 2040.
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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 

 

 

CURTUME   PANORAMA   LTDA 
Estrada Juvenal Km 08, Cx.Postal-282 
Umuarama-PR, CEP- 87502-970 
Fone: (44) 3621-1600 – Fax: (44) 3621-1621 
 

__________________________________________ Curtume Panorama Ltda ___________________________________________ 

 
 
ABANDONO DE EMPREGO 
 
RENATO GABRIEL DA SILVA – CTPS : 1343904-1964 
 
Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 25/03/2022 sem apresentar 

qualquer justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 

482, letra I, da CLT, que lhe fica consignado o prazo de 48 horas, a contar do recebimento 

desta, para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o 

motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude 

como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do emprego, na 

forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho. 

 
   Curtume Panorama 
CNPJ: 03.189.063/000126 
 
 

 

 

CURTUME   PANORAMA   LTDA 
Estrada Juvenal Km 08, Cx.Postal-282 
Umuarama-PR, CEP- 87502-970 
Fone: (44) 3621-1600 – Fax: (44) 3621-1621 
 

__________________________________________ Curtume Panorama Ltda ___________________________________________ 

 
ABANDONO DE EMPREGO 
 
CARLOS ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS – CTPS:3737287/0020 
 
Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 25/03/2022 sem apresentar 

qualquer justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 

482, letra I, da CLT, que lhe fica consignado o prazo de 48 horas, a contar do recebimento 

desta, para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o 

motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude 

como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do emprego, na 

forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho. 

   
 Curtume Panorama 
CNPJ: 03.189.063/0001-26 
 

      EXTRAVIO DE ALVARÁ
EDITORA PRIMORE LTDA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
11.609.387/0001-42, estabe-
lecido na Rua Camboriú, 2826, 
Jardim Birigui, CEP 87505-130, 
na cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 29.008/2010. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni Não é a fome, mas, pelo contrário, 

a abundância, o excesso de 
energias, que provocam a guerra.

José Ortega y Gasset
CO

N
VE

RS
AR

ITALIANO
O sábado acena com o Jantar Italiano no Metropolitan promovido pelo Rotary Catedral e com objetivo de manter 
os projetos beneficentes e comunitários do Clube de Serviço. Show de  Ricardo Bombarda, anima a festa.  O evento 
é super dançante e tem início às 20h. Convites limitados  pelo WhatsApp 98425-2572. 

NOVO EQUINOX GANHA EM ESTILO, 
CONFORTO E TECNOLOGIA!

 A Chevrolet apresenta em detalhes as novidades do Novo Equinox. O SUV premium da 
marca evolui principalmente em design e conectividade. Além do visual atualizado e do 
conteúdo tecnológico ainda mais amplo, o produto ganha também a inédita versão de 

acabamento RS, pensada para o consumidor que busca um modelo com acabamento mais 
esportivo. O Equinox sempre se destacou diante de seus principais rivais por vários fa-

tores, como o maior porte. Isto se traduz em mais conforto para os passageiros e espaço 
para bagagens. O amplo pacote de equipamentos de segurança é outro diferencial, assim 
como a excelente dirigibilidade e o motor turbo que alia alto desempenho com eficiência 

energética. Tanto que pesquisa de mercado aponta o SUV da Chevrolet como o modelo 
com maior índice de satisfação na categoria. 

O Novo Equinox ja chegou na rede de concessionárias Chevrolet do país em duas configu-
rações: Premier com tração integral AWD e a inédita RS. Ambas são muito bem equipadas 
e oferecem uma ampla lista de itens comodidade e de segurança, como alerta de colisão 
frontal com detecção de pedestre e frenagem autônoma de emergência, alerta de pon-
to cego com sensor de aproximação repentina, alerta de movimentação traseira, alerta 
vibratório de segurança no banco do motorista e alerta de esquecimento de pessoas ou 

objetos no banco traseiro.

UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

MULTA
O Twitter vai pagar multa de US$ 
150 milhões ao governo dos Esta-
dos Unidos por uso não consentido 
dos dados de usuários da platafor-
ma. O montante faz parte de um 
acordo para encerrar um processo 
contra a rede social. No caso, a 

violação de privacidade envolveu o 
compartilhamento do número de te-
lefone de usuários com anunciantes 
entre maio de 2013 e setembro de 
2019. Além de desembolsar o valor 
da multa, a plataforma concordou 
em melhorar suas práticas de com-

pliance. (Estadão)

E MAIS 
Enquanto isso, acionistas do Twitter 
processaram Elon Musk por manipu-

lação de mercado e influência 
na oscilação de preços das ações 

da rede social.
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