
Nos últimos dias o Lago Aratimbó vem recebendo o plantio de milhares de flores de diversos tipos e cores. 
O principal cartão-postal de Umuarama passa por completa revitalização paisagística, ganhando novos 
canteiros, um ‘caminho de flores’ por praticamente toda a orla e melhorias na infraestrutura. A previsão 
é que os serviços sejam finalizados até a realização dos festejos pelos 67 anos de fundação da Capital 
da Amizade e uma série de atrações da programação do aniversário será realizada por lá.
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Palestras encerram o Maio Amarelo,
mas ações seguem o foco no trânsito
A Sestram, que reúne a Guarda Municipal e a Diretoria de Trânsito, encerrou 
ontem a programação da campanha Maio Amarelo com palestras aos idosos 
do programa Vida Ativa Melhor Idade que se reúnem no Salão Santa Clara, da 

Igreja São Francisco de Assis. Segundo a Umutrans, as ações da campanha 
terminaram, mas o cuidado com a vida no trânsito deve continuar. Crianças 
e idosos são as maiores vítimas de atropelamentos e em Umuarama. l 6
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A Casa do Empreendedor de Umuarama foi contemplada com o Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae. A honraria, 
referente ao desempenho em 2021 e resultado de avaliação da qualidade do serviço prestado aos usuários.                            l 9

Flores no Lago
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Ouro no atendimento
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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 % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,06 - 4,29 12,13
IGP-M (FGV) 1,41 0,52 7,54 10,72
IGP-DI (FGV) 0,41 - 6,44 13,53

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,1477 1,1466 1,1072
IGP-DI (FGV) 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 -2,58% 29,81 
Vale ON +1,39% 86,91 
ItauUnibanco PN -0,42% 26,05 
Bradesco PN -1,21% 20,33 
Magazine Luiza ON -4,25% 3,83 
Locaweb ON -5,27% 6,65

IBOVESPA: -0,81% 111.032 pontos

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

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 4,7530 4,7540 -3,8%

PTAX  (BC) -0,1% 4,7373 4,7379 -3,7%

PARALELO +0,4% 4,6400 5,0500 -4,5%

TURISMO +0,4% 4,6400 5,0300 -4,6%

EURO +0,6% 5,1073 5,1084 -1,5%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 2.030,84 2.046,29 0,76 2,15 13,27
Norte 2.023,13 2.042,71 0,82 5,35 11,52
Oeste 2.074,11 2.093,58 0,94 2,58 13,87

DÓLAR 30/05

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 30/05 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%
* Ontem (30/05) foi feriado nos EUA

SOJA 177,50 0,1% -3,0% 176,00
MILHO 80,46 0,0% -2,3% 80,00
TRIGO 102,45 0,0% 8,6% 105,00
BOI GORDO 296,38 0,0% -3,4% 295,00
SUINO 5,08 -1,6% -6,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 30/05 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 30/05 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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Líder e vice-líder do grupo 8 da Série D, Futebol Clube Cascavel e Azuriz se enfrentam neste domingo (29), às 15h30, 
no Olímpico Regional, pela última rodada do primeiro turno. Quem vencer fica com a liderança. Atual líder, a Serpente 
tem três pontos de vantagem e quer ampliar a diferença, além de manter a invencibilidade na competição nacional. 
Como mandante, a Serpente venceu os três jogos que disputou contra o Próspera, São Luiz e Caxias.

Lei Henry Borel promete
‘jogo duro’ para proteger
crianças e adolescentes
A Lei 14.344 de 2022, batizada como Lei Henry Borel, em 
homenagem ao menino de 4 anos vítima de homicídio 
praticado no âmbito doméstico e familiar em março 
de 2021, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro 
e trouxe várias alterações em legislações como o ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei de Execuções 
Penais, Lei de Crimes Hediondos e também no próprio 

Código Penal. Para entender quais foram essas mudan-
ças e como elas serão aplicadas na prática, o O Paraná 
conversou com o professor de Direito Penal, Paulo Hen-
rique Helene. A Henry Borel “endurece o jogo” a favor 
das crianças e adolescentes ao criar mecanismos mais 
efetivos para prevenção, enfrentamento e combate da 
violência doméstica e familiar. l Especial 3

HUOP
Hospital terá

R$ 2,5 mi para
fazer fila das

cirurgias andar
l Geral 5
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Pela liderança e
invencibilidade

ASSESSORIA

ATENÇÃO
Maior circulação
de pessoas e frio

favorecem o
‘ataque dos vírus’

l Geral 2

AGROPECUÁRIA

Paraná: Segurança 
sanitária gera mais 
investimentos na 
cadeia produtiva

l Especial 6 e 7
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Deputadas paranaenses
e torcedoras unidas para
arrecadar absorventes

A Procuradoria Especial 
da Mulher da Assembleia 
Legislativa do Paraná e as três 
maiores torcidas de futebol 
da Capital estão unidas na 
ação Juntas pela Dignidade 
Menstrual. O objetivo é promo-
ver diálogos sobre o assunto e 
arrecadar absorventes, que 
serão doados a meninas e 
mulheres em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica.

“O Paraná foi pioneiro na lei 
de combate à pobreza mens-
trual. Mas o tema ainda precisa 
de muito debate e contribui-
ção. Ficamos muito satisfeitos 
ao ver mais grupos abraçando 
a causa”, comenta a depu-
tada Cristina Silvestri (PSDB), 
procuradora da mulher na 
Assembleia.  

A ação tem início às vés-
peras do Dia Internacional da 
Menstruação, celebrado neste 
sábado (28), e segue até o dia 
14 de junho, quando será rea-
lizada uma sessão solene, a 
partir das 18h, no Plenário da 
Assembleia.

A sessão solene será aberta 
ao público e terá a partici-
pação de mulheres dos três 
coletivos envolvidos na ação: 
Atleticaníssimas, Gurias do 
Couto e Gralhas da Vila.  Elas 
entregarão os absorventes 
adquiridos na campanha à 
Procuradoria da Mulher, que 
fará a entrega das doações. 
Durante o evento, também 
será entregue uma homena-
gem ao coletivo Igualdade 
Menstrual, um dos precur-
sores do combate à pobreza 

menstrual no Paraná.

COMO DOAR
As doações de absorven-

tes para a ação Juntas pela 
Dignidade Menstrual podem ser 
feitas nos pontos de coleta dis-
ponibilizados pelos coletivos de 
mulheres dos três clubes partici-
pantes da campanha até o dia 11 
de junho. Também podem ser fei-
tas doações por meio de pix, que 
pode ser encontrado no ende-
reço eletrônico da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

PROCURADORIA da Mulher na Assembleia Legislativa do Paraná e coletivos de torcedo-
ras se unem para promover diálogos e arrecadar absorventes
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Petrobras vê o risco
de desabastecimento
de óleo diesel no país

Através de um ofício enca-
minhado ao Ministério de 
Minas e Energia (MME), a 
Petrobras informa que o Brasil 
corre risco de desabasteci-
mento de óleo diesel por causa 
da defasagem de preços do 
combustível. Esta é a primeira 
vez que a estatal comunica 
de maneira oficial ao governo 
sobre o tema.

As informações da estatal 
mostram que o risco maior é no 
terceiro trimestre, quando há 
um aumento de consumo tanto 
no Brasil quanto nos EUA – res-
ponsável por quase dois terços 
do óleo importado. Desde o 
início do ano, os EUA já envia-
ram US$3,7 bilhões (ou R$ 17,5 

ESTA é a primeira vez que a estatal comunica de maneira oficial ao governo sobre o tema
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bilhões) em combustíveis para 
cá, um aumento de 83,7% em 
relação ao ano anterior.

O preço médio do óleo diesel 
no Brasil é de R$ 6,94, de acordo 
com a Agência Nacional de 
Petróleo (ANP). Para a Petrobras, 

este valor por si só já estaria 
defasado em 4% em relação 
aos preços praticados no mer-
cado internacional. Com isso, 
a empresa teria de praticar um 
aumento de no mínimo R$ 0,19 
no litro do diesel.

Lira quer o ‘pacotão’ da redução no
combustível e na luz antes do recesso

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), pautou 
para esta semana a votação 
de um pacote de medidas que 
tem como objetivo tentar ate-
nuar o impacto dos aumentos 
dos combustíveis e da energia 
elétrica ao longo de 2022.

Entre as medidas, estão a 
votação de uma proposta que 
regulamenta a devolução de R$ 
50,1 bilhões cobrados indevida-
mente de contas de energia; outra 
que autoriza a negociação direta 
de etanol entre os produtores e 
donos de postos de combustíveis; 
um projeto que impede cobrança 
adicional de ICMS durante vigên-
cia de bandeiras tarifárias e 
um quarto texto que dá mais 

transparência sobre a política de 
preços da Petrobras. Esse pacotão 
de projetos de lei entra na pauta 
às vésperas do ‘recesso branco’ 
da Câmara, quando deputados 
iniciam sua mobilização em 
suas bases para as eleições de 
outubro. Deputados do Centrão 
acreditam que essas medidas 
podem também melhorar o 
humor do eleitor em relação 
à política econômica de Jair 
Bolsonaro.

A ofensiva contra o aumento 
dos combustíveis e energia 
começou semana passada após 
a aprovação de um teto de 17% 
para o ICMS sobre os combus-
tíveis. Os deputados também 
pretendem aprovar, até semana 

que vem, uma outra proposta 
para conceder um “vale com-
bustível” aos caminhoneiros e 
motoristas de aplicativo.

“O que vimos na Câmara 
[durante a votação do projeto 
do teto do ICMS]? Vimos dis-
cursos polarizados, mas é um 
projeto tão simples, porque 
cabe ao Legislativo legislar 
por lei complementar e dizer 
quais são os bens essenciais 
à população. Foi isso que fize-
mos”, declarou o presidente da 
Câmara na semana passada.

“Vamos tirar a pressão infla-
cionária. É a nossa luta de todos 
para tentar diminuir a pressão 
inflacionária que machuca a 
população”, acrescentou.

O triplex do Guarujá, peça-chave para a 
primeira condenação do ex-presidente Lula 
(PT) no âmbito da Operação Lava Jato, foi 
sorteado neste sábado, 28. Segundo a plata-
forma Pancadão, responsável pela campanha 
promocional e sorteio, o vencedor foi Antonio 
Tarcísio. “Já entramos em contato com o novo 
dono do triplex. Ele não está se contendo de 
felicidade. Em breve ele vem contar para vocês 
qual a sensação de ganhar o triplex mais 
famoso do Brasil!”, afirmou a plataforma em 

sua rede social. Para participar do sorteio, era necessário pagar uma assinatura mensal de R$ 
19,99 no site do Pancadão. O imóvel no litoral paulista foi arrematado, primeiramente, pelo 
empresário Fernando Gontijo em 2018 em um leilão pelo valor mínimo estipulado no edital, 
de R$ 2,2 milhões. O lance do empresário foi o único a ser oficializado. Em abril, o apartamento 
chegou a ficar disponível para aluguel na plataforma AirBnb e, agora, vai mudar de dono.

DIVULGAÇÃO

Passe livre
Vereadores 
de Umuarama 
discutiram 
ontem 
(segunda-feira, 
20) em sessão 
ordinária, um 
Projeto de Lei 
que altera um 
artigo da Lei 
Municipal nº 
4.011, de 18 de dezembro de 2013. Tal alteração legislativa 
está sendo apresentada, em razão de que menores de 16 anos 
de idade e estrangeiros não podem realizar o alistamento 
eleitoral. Isso lhes impede de cumprir os requisitos necessários 
para a obtenção do benefício do passe livre em Umuarama. 
Embora sejam exceção, as duas classes precisam ter o acesso 
ao ensino superior garantido, inclusive com a gratuidade 
do transporte coletivo garantida aos demais. Se aprovada, 
a alteração propiciará que estas pessoas tenham acesso 
ao benefício passe livre, sem que isso cause prejuízos 
financeiros à concessionária do transporte público. O texto 
segue para o segundo e definitivo turno de discussão e 
votação na próxima segunda-feira.

Redução de IPI
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realiza 
audiência pública amanhã (1º) com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. O convidado irá falar sobre a redução da 
alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
para diversos produtos. No início do ano, o governo editou 
normas reduzindo as alíquotas da maioria dos produtos 
fabricados no País. Tais normas foram criticadas por 
parlamentares e empresários, alegando que os decretos 
reduzem drasticamente a vantagem competitiva da Zona 
Franca de Manaus (ZFM).

Ministro não deixou
No início de maio, o ministro do STF Alexandre de Moraes 
suspendeu os efeitos dos decretos presidenciais para produtos 
de todo o País que também sejam produzidos pela ZFM. A 
liminar atendeu uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
impetrada pelo Solidariedade e ainda deve passar pela 
análise do Plenário da Corte. A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico pediu a explicação de Guedes, alegando que a 
medida é “populista e sem planejamento adequado”, que 
coloca em risco os milhares de empregos gerados pelas 
empresas situadas na Zona Franca de Manaus. A audiência 
começa às 9 horas.

Restaurante do Marcão
Outro Projeto de Lei que 
deu entrada em primeiro 
turno de votação na Câmara 
Municipal de Umuarama 
na noite de ontem, trata da 
denominação do Restaurante 
Popular. Situado na Avenida 
Julio Cesar Jarros, 2730, 
Parque Danielle, deverá ser 
chamado de Restaurante 
“Marcos Aurelio Menegassi”. 
Menegassi é mais conhecido 
como Marcão do Dogão e foi 
um empreendedor durante 
muitos anos no município, 
vindo a se tornar pioneiro 
no de confecção de lanches, 
ganhando notoriedade 
nessa seara como “Dogão do 
Marcão”.

Homenagem
O texto aponta que ‘Marcão’ 
proporcionou a geração 
de empregos e tornou seu 
estabelecimento ponto 
gastronômico de Umuarama 
e região, fator que o levou 
a ser considerado uma 
verdadeira personalidade 
que marcou a administração 
do Município. “Essas são as 
razões do Projeto de Lei em 
epígrafe, as quais submeto 
à elevada apreciação dos 
Senhores Membros da 
Câmara Municipal desta 
cidade”, conclui o prefeito 
Hermes Pimentel em sua 
justificativa ao encaminhar 
a proposta para análise do 
Poder Legislativo.

ALEX MIRANDA



4 GERAL   Terça-feira, 31 de maio de 2022

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

TRF4 suspende porte
de arma de fogo a
empresário do Paraná

O desembargador federal 
Rogerio Favreto, do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), suspendeu liminar con-
cedida pela 1ª Vara Federal de 
Foz do Iguaçu (PR) determi-
nando ao delegado-chefe da 
Polícia Federal do município 
que expedisse autorização de 
porte de arma de fogo a um 
empresário de Medianeira (PR) 
que, por ser do ramo rodoviá-
rio e transitar na fronteira, 
dizia-se em risco.

O recurso pedindo a sus-
pensão da medida foi inter-
posto pela Advocacia-Geral da 
União (AGU). Conforme a AGU, 
no ordenamento jurídico bra-
sileiro, a regra é a proibição do 
porte de arma de fogo, sendo 
excepcional a concessão de 
autorização.

A Procuradoria da União 
afirmou que o fato de o autor 
ser do ramo de transporte 
rodoviário e residir perto da 
tríplice fronteira, conforme 
alegado no mandado de segu-
rança, não é suficiente para a 
concessão, “sob pena de que 
todos que se encontrem labo-
rando no setor e residam no 
mesmo local tenham o direito 
ao uso de arma de fogo”.

Ação do IBT sana problema do
abandono das praças do pedágio

O presidente do Instituto 
Brasil Transportes (IBT), ex-de-
putado estadual Acir Mezzadri, 
disse ontem (30) que o julga-
mento da ação proposta pelo 
instituto vai acabar com o jogo 
de empurra-empurra sobre a 
responsabilidade pelo aban-
dono das 14 praças do pedágio 
localizadas nas rodovias que 
cortam o Paraná. “O Dnit diz 
que não é responsável pelas 
praças e sim a União, ou seja, 
o governo federal. O problema 
é que essas estruturas conti-
nuam provocando acidentes 
e transtornos aos usuários das 
rodovias”, afirmou.

Acir Mezadri confirmou que o 
IBT vai participar da audiência de 
conciliação, no próximo dia 7 de 

Em sua fundamentação, 
o desembargador apoiou-se 
no parecer da Polícia Federal, 
segundo o qual as alegações 
do autor não se sustentam, ou 
seja, o transporte rodoviário 
não é considerado atividade 
de risco, o deslocamento de 
valores pode ser feito eletroni-
camente e a zona de fronteira 
recebe trânsito de milhares de 
pessoas que, por este raciocí-
nio, também teriam direito a 
portar armas.

Favreto acrescentou em 
seu voto que é lamentável a 
busca por autoarmamento da 

população, quando cabe ao 
Estado e suas forças policiais a 
segurança pública da comuni-
dade. “Na prática, isso gera um 
desvirtuamento do controle 
público da violência para um 
regime pessoal e privado, além 
de aumentar o risco de armas 
legalizadas serem ‘apropria-
das’ pelos setores organizados 
do crime e tráfico. E, se a crítica 
é a fragilidade da segurança 
pública, cobre-se dos órgãos 
do Estado e da União, pois o 
armamento da população civil 
não é a solução!”, afirmou o 
desembargador. 

junho às 14h, determinada pela 
juíza federal Anne Karina Stipp 
Amador Costa, da 5ª Vara de 
Curitiba, onde tramita a ação civil 
pública que cobra providências 
para a solução dos problemas de 
segurança nas praças de pedágio 
desativadas nas rodovias federais.

Na ação, o IBT alerta sobre 
a falta de “iluminação ade-
quada, sinalização, fiscaliza-
ção, bem como, manutenção 
da propriedade pública” para 
garantir “a segurança, a vida e 
a incolumidade dos usuários 
das rodovias federais”.

A audiência, segundo a 
Justiça, deverá ser feita entre o 
IBT e o Denit, órgão do governo 
federal responsável pelas 
estradas. A juíza ainda intimou 

a União e o Estado para parti-
cipar do encontro na condição 
de interessados.

A decisão da audiência, 
tomada na sexta-feira (27) pela 
juíza, ocorre após o Dnit ale-
gar que as praças desativadas 
“permanecem com a canaliza-
ção e sinalizações reforçadas 
com barreiras, cilindros e cones 
plásticos refletivos, indicando e 
orientando os usuários para a 
transposição segura”.

A ação propõe multa diá-
ria de R$ 100 mil caso não haja 
nenhuma ação por parte do 
órgão federal ou ainda a remo-
ção das praças.

O IBT sustenta que providên-
cias devem ser tomadas em até 
30 dias. 

O recurso pedindo a suspensão da medida foi interposto pela Advocacia-Geral da União, 
alegando que a regra é a proibição do porte de arma de fogo

ALEX MIRANDA

Maringá e Londrina
O Sebrae aponta que apenas 
20% das cidades brasileiras 
têm índice alto ou muito 
alto de desenvolvimento 
econômico. Entre as 15 
primeiras cidades, estão 
outras duas do Paraná: 
Maringá, (11ª colocação) e 
Londrina (14ª).

Banco verde
O Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) intensificou neste 
ano as medidas sustentáveis 
para se tornar o primeiro 
banco verde do Brasil. O 
presidente do banco, Wilson 
Bley Lipski, lembra que 
em 2021 foram liberados 
mais de R$ 2,4 bilhões em 
financiamentos destinados 
a projetos nos três estados 
do Sul, alinhados a pelo 
menos um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), da Organização das 
Nações Unidas (ONU).  

Burrice
O senador Alvaro Dias 
(Podemos) encontrou os 
ex-procuradores Deltan 
Dallagnol e Rodrigo Janot – 
candidatos pelo Podemos 
pelo Paraná e DF. Alvaro Dias 
disse que teria desistido da 
disputa, se Moro tivesse 
pedido a vaga dele, no 
Podemos, para ser senador 
pelo Paraná. “Foi uma 
burrice ter saído do partido”, 
concluiu o senador.

Pronampe
O governo federal anunciou 
o retorno do programa de 
apoio às micros e pequenas 
empresas (Pronampe. 
Serão liberados R$ 50 
bilhões em crédito nos 
bancos e financeiras. A 
nova rodada do programa 
vai abranger também 
microempreendedores 
individuais. O governo 
também lançou o Programa 

Cidade empreendedora
O Sebrae apontou Curitiba como a segunda melhor cidade do 

Brasil para se empreender e abrir novos negócios. A capital 
paranaense fica atrás apenas de São Paulo, segundo o índice 
de desenvolvimento econômico do Sebrae. O estudo reúne 

106 variáveis agrupadas em 39 indicadores. Cinco fatores são 
levados em conta, nos quais Curitiba se destacou em todos: 

capital empreendedor, tecido empresarial, governança para o 
desenvolvimento, organização produtiva e competitividade.

de Estímulo ao Crédito 
para ampliar o crédito 
para empresas médias 
com até R$ 300 milhões 
de receita bruta anual. A 
expectativa é atender mais 
de 20 milhões de empresas e 
microempreendedores no país.

Há vagas
A semana começa com 
a oferta de 11.269 
vagas de emprego com 
carteira assinada nos 
postos avançados e nas 
Agências do Trabalhador 
do Paraná. A maior parte 
das oportunidades é para 
auxiliar na linha de produção, 
com 2.608 ofertas em todo 
o Estado. As regionais de 
Toledo, Cascavel e Umuarama 
continuam como destaques. 
Em Toledo são 1.766 vagas, 
Cascavel (1.326 vagas) e 
Umuarama (934). A RMC 
conta com 1.621 vagas 
abertas.

Fronteiras abertas
Após dois anos, o Japão 
anunciou a abertura de suas 
fronteiras para turistas de 
98 países, incluindo o Brasil. 
A abertura, contudo, não 
será total. Neste primeiro 
momento, será permitida 
apenas a entrada de grupos 
de turistas previamente 
autorizados. A medida vale a 
partir de 10 de junho.

Dose de reforço
O Ministério da Saúde passou 
a recomendar a dose de 
reforço da vacina contra o 
coronavírus a adolescentes 
de 12 a 17 anos. De acordo 
com nota técnica da pasta, a 
aplicação deve ser feita quatro 
meses depois da segunda 
dose. A vacina preferencial 
para o reforço é a da Pfizer, 
independentemente do 
imunizante administrado 
antes. Em caso de falta do 
antígeno, deve ser aplicada 
a CoronaVac.
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PR e MS dão mais um
passo para conectar os
estados com nova ponte

Os governadores Ratinho 
Junior e Reinaldo Azambuja, 
do Mato Grosso do Sul, assi-
naram ontem (segunda-feira, 
30) convênio para dar início 
aos Estudos de Viabilidade 
Té c n i c a ,  E c o n ô m i c a  e 
Ambiental (EVTEA) para a cons-
trução de uma nova ponte de 
dois quilômetros entre os dois 
estados, ligando o distrito de 
Porto São José, em São Pedro 
do Paraná (PR), a Taquarussu 
(MS). O objetivo é melhorar 
o escoamento da produção 
agrícola e atrair novos investi-
mentos. O valor do estudo é de 
R$ 3,2 milhões, bancado pela 
Itaipu Binacional.

A assinatura do documento 
foi realizada durante encontro 
com autoridades dos estados 
no Palácio Iguaçu, em Curitiba. 
O EVTEA apontará as vantagens 
da implantação dessa nova tra-
vessia entre os estados e os 
impactos no desenvolvimento 
socioeconômico da região. A 
Sociedade Civil Organizada do 
Paraná (Socipar) é parceira da 
iniciativa.

“É um estudo complexo de 
R$ 3,2 milhões que vai demons-
trar qual é o melhor traçado, 
o que tem menor impacto 
ambiental e o que é mais sus-
tentável dessa nova ligação 

Estado começa a aplicação da
dose de reforço em adolescentes

A aplicação da dose de 
reforço contra a Covid-19 
em adolescentes vai iniciar 
nesta semana no Paraná. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebeu na sex-
ta-feira (27), Nota Técnica do 
Ministério da Saúde recomen-
dando a dose de reforço para 
adolescentes de 12 a 17 anos.

Segundo o documento 
da Secretaria Extraordinária 
de Enfrentamento à Covid-
19 (Secovid), o imunizante 
recomendado deve ser da 
plataforma de RNA mensa-
geiro (Pfizer), independente 
da vacina utilizada anterior-
mente. Se houver indisponi-
bilidade da Pfizer, a vacina 
inativada Coronavac também 
poderá ser utilizada. A aplica-
ção deve ser realizada após 

quatro meses da última dose 
do esquema vacinal primário.

Após receber a nova orien-
tação do Ministério da Saúde, 
a Sesa replicou a informação 
para as Regionais de Saúde. A 
Secretaria solicitou aos muni-
cípios que confiram os esto-
ques disponíveis da vacina da 
farmacêutica norte-americana, 
e, aqueles que precisem de 
mais doses, devem oficializar o 
pedido para o Estado. Um novo 
envio de vacinas será realizado 
amanhã (1º).

O governo federal infor-
mou que existe uma tendên-
cia de redução da efetividade 
das vacinas contra a Covid-19 
com o passar do tempo e, por 
este motivo, deve-se utilizar os 
imunizantes disponíveis para 
garantir doses de reforço para 

todos os indivíduos elegíveis. 
Anteriormente a dose adicio-
nal era direcionada somente 
para pessoas acima de 18 anos 
de idade, mas o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) 
foi alterado.

O secretário de Estado da 
Saúde, César Neves, falou 
sobre a importância do apoio 
das equipes municipais. 
“Precisamos que os municí-
pios continuem seguindo as 
orientações e, principalmente, 
reforçando as ações de vacina-
ção para atingirmos o maior 
número de pessoas. A vacina-
ção é nossa maior ferramenta 
no combate à doença”, disse.

Alguns municípios já anun-
ciaram o cronograma de cha-
mada dos adolescentes para a 
dose de reforço.

entre Paraná e Mato Grosso do 
Sul. Ao atravessar o Rio Paraná 
temos um potencial econô-
mico muito forte para atender 
o Noroeste do Paraná tanto na 
parte turística, como na produ-
ção de alimentos. Essa nova rota 
vai diminuir em média 80 quilô-
metros de quem vem do Mato 
Grosso do Sul para o Paraná”, 
disse Ratinho Junior.

Segundo Azambuja, os esta-
dos que investem na agroin-
dústria são os que mais cres-
cem economicamente no Brasil 
e, consequentemente, têm 
demandado mais investimen-
tos em logística. “Essa ligação 
de Porto São José ao Mato 
Grosso do Sul encurta cami-
nho e abre uma nova fronteira 

de desenvolvimento na nossa 
região, além de integrar nova-
mente os dois estados. Abrir 
esse caminho melhora o desen-
volvimento e a logística, diminui 
custo e traz mais progresso e 
oportunidades”, disse.

PROJETO
A ponte faz parte de um 

projeto ainda mais amplo, que 
inclui a duplicação da BR-376, 
conhecida como a Rodovia 
do Agronegócio Brasileiro, 
pela grande quantidade de 
caminhões que transportam a 
safra sul-mato-grossense pas-
sando pelo Paraná a caminho 
do Porto do Paranaguá. A esti-
mativa de custo dessa obra é 
de cerca de R$ 350 milhões.

SEGUNDO o governador, o objetivo é melhorar o escoamento da produção agrícola e 
atrair novos investimentos
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InfoGripe  
A alerta do Conass tem 
respaldo: o recente boletim 
InfoGripe, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), mostra que o 
Brasil apresentou aumento de 
casos de Covid-19 em todas as 
regiões durante os últimos dias. 

Proteção 
Devido ao recrudescimento 
de casos, o uso de máscaras 
voltou a ser recomendado em 
várias cidades do País, como 
Nova Lima (MG), Betim (MG), 
Londrina (PR), Curitiba (PR), 
São Bernardo do Campo (SP) e 
Canoas (RS). 

Caso Genivaldo 
A oposição no Congresso 
atua em duas frentes para 
desgastar o governo Bolsonaro 
tendo como pano de fundo 
a trágica morte de Genivaldo 
de Jesus, em Umbaúba (SE), 
após truculenta abordagem de 
policiais rodoviários federais. 
Na Câmara, o PT quer convocar 
na Comissão de Trabalho o 
ministro da Justiça, Anderson 
Torres, e o diretor-geral da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
Silvinei Vasques. 

Missão 
No Senado, a Comissão de 
Direitos Humanos – dominada 
pela oposição - vota amanhã 
requerimento que determina 
a criação de uma missão de 
senadores que irá acompanhar 
as investigações da morte. Os 
deputados Reginaldo Lopes 
(PT-MG), João Daniel (PT-SE) e 
Márcio Macêdo (PT-SE) também 
protocolaram projeto que pede 
indenização de R$ 1 milhão a 
familiares de Genivaldo. 

Desconfiança 
O deputado federal Luciano 
Bivar (União Brasil-PE) lança 
hoje, em Brasília, sua pré-
candidatura à Presidência 
sob desconfiança e divisão do 
próprio partido. Isso porque 
ele aparece zerado – sem 
pontuação – nas recentes 
pesquisas eleitorais e, nos 

Cenário de risco 
O cenário do segundo semestre pode ser de risco se o Brasil não 
assumir uma grande campanha nacional de vacinação contra o 

Covid-19 para alcançar a meta de 90% de cobertura vacinal em 90 
dias. Esse foi o alerta feito pelo Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) à Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que reúne 

o Ministério da Saúde e representantes das áreas de saúde dos 
estados e municípios. Os secretários também estão preocupados 

com a interrupção na queda de casos, com nova tendência de 
crescimento, que poderá repercutir nas próximas semanas em 

aumento de internações e óbitos. 

Estados, dirigentes da legenda 
defendem apoio a Bolsonaro. 

Preço 
A Federação Única dos Petroleiros 
(FUP) vai contestar judicialmente 
a decisão, anunciada na semana 
passada pela Petrobras, de venda 
da Refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste (Lubnor), 
no Ceará, à empresa Grepar 
Participações Ltda por US$ 34 
milhões. Segundo estudo do 
Instituto de Estudos Estratégicos 
de Petróleo e Gás Natural, o 
preço negociado representa, 
pelo menos, 55% do seu valor 
em comparação com os cálculos 
estimados.

Turismo rural
A Comissão de Turismo da 
Câmara aprovou projeto 
(PL 4032/2020) que inclui a 
exploração do turismo rural 
entre as atividades passíveis 
de tributação. Hoje, a lei não 
reconhece esta modalidade de 
turismo como uma das formas 
de aproveitamento econômico 
das fazendas.  Somente 
agricultura e pecuária estão 
previstas em lei. A proposta é de 
autoria do deputado Herculano 
Passos (Republicanos-SP).

Parceria eleitoral
O Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral (MCCE) e o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
vão firmar parceria de trabalho 
visando à fiscalização do processo 
eleitoral e o combate às fake 
news. O MCCE vai mobilizar 
mais de 70 organizações que 
integram a rede de parceiros do 
movimento.

Sob pressão 
Pesquisa do Instituto Ayrton 
Senna com a Secretaria de 
Educação do Estado de São 
Paulo mostra que a pandemia 
prejudicou a condição psicológica 
de estudantes: 33% dizem hoje 
ter dificuldades de concentração 
sobre o que é transmitido em sala 
de aula; outros 18,8% disseram 
se sentir “totalmente esgotados e 
sob pressão”. 
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Palestras encerram o Maio Amarelo,
mas ações seguem o foco no trânsito

A Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram) – 
que reúne a Guarda Municipal e a 
Diretoria de Trânsito (Umutrans) 
– encerrou na manhã de ontem 
(segunda-feira, 30), a programa-
ção da campanha Maio Amarelo 
com palestras aos idosos do pro-
grama Vida Ativa Melhor Idade 
que se reúnem no Salão Santa 
Clara, da Igreja São Francisco 
de Assis.

“As ações da campanha ter-
minam hoje, mas o cuidado 
com a vida no trânsito deve 
continuar. Crianças e idosos 
são as maiores vítimas de atro-
pelamentos e em Umuarama, 
neste ano, já tivemos duas 
mortes de pessoas com idade 

mais avançada entre as cinco 
vítimas fatais do trânsito”, des-
tacou a diretora da Umutrans, 
Dianês Maria Piffer.

A palestra teve a partici-
pação do instrutor de trân-
sito do Sest/Senat (Serviço 
Social do Transporte/ Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Transporte), Everton Luiz 
Pereira. “Segurança no trân-
sito é um tema que não pode 
sair de evidência. Por ano mais 
de 1,3 milhão de pessoas mor-
rem em todo mundo, vítimas 
de acidentes – são mais de 100 
mil por mês, praticamente a 
população de Umuarama”, 
lembrou Dianês.

O Maio Amarelo sur-
giu no Brasil, criado pelo 

Observatório Nacional de 
Segurança Viária em 2014, e 
aos poucos ganhou o mundo 
para conscientizar a popula-
ção sobre a responsabilidade 
de cada um para um trânsito 
mais seguro, dado o alto índice 
de mortos e feridos em aciden-
tes – principalmente jovens.

O trânsito mata mais que 
muitas doenças, inclusive o 
câncer, e são mortes evitáveis 
– diferente das doenças. Só 
neste ano já morreram cinco 
pessoas nas ruas da cidade. 
Em todo o ano passado os 
acidentes mataram nove pes-
soas – mesmo saldo de 2021 
e abaixo de 2019, que teve 15 
mortes. Conforme dados da 
Polícia Militar, Umuarama teve 

216 acidentes entre janeiro e 
março deste ano. No total, 2021 
teve 985 atendidos pela PM.

“Os condutores hoje andam 
muito desatentos, com aten-
ção no celular enquanto diri-
gem, e acabam cruzando pre-
ferenciais, passando no sinal 
vermelho e isso tem provo-
cado mais acidentes. Por 
isso o idoso deve redobrar a 
atenção ao cruzar uma rua ou 
avenida, olhar dos dois lados, 
esperar os carros passarem – 
mesmo na faixa de pedestres 
– e só atravessar com total 
segurança”, orientou a dire-
tora de trânsito.

Neste ano, após a pausa 
causada pela pandemia, o 
Maio Amarelo voltou com 

ações presenciais e teve blitze 
educativas e de fiscalização, 
orientações em entradas e saí-
das de escolas, distribuição de 
material educativo, conscien-
tização de grupos específicos 
e na atividade ‘Vou de Bike’, 
ações nas feiras do produ-
tor, no Lago Aratimbó, no 
campus III da Universidade 
Paranaense (Unipar), além 
palestras e uma simulação 
de acidente com encenação.

A campanha reuniu a 
Sestram (guardas, inspeto-
res e agentes de trânsito), 
Polícia Militar, Sest/Senat, 
20ª Ciretran/Detran, Corpo de 
Bombeiros, Samu e Secretaria 
de Esportes e Lazer (Smel), 
entre outros parceiros.

70% das lesões da 
medula são causadas 
por acidentes de trânsito

O médico ortopedista e 
traumatologista, especialista 
em cirurgia da coluna, do 
Hospital Cemil de Umuarama, 
Dr. Antônio Francisco Ruaro 
Filho, diagnostica que “a 
imensa maioria das lesões 
medulares – 70% – são em 
decorrência de acidentes de 
trânsito. Desse percentual, 
40% estão relacionados a 
tetraplegia e 60% a paraplegia: 
lesões permanentes que alte-
ram completamente o modo 
de vida do paciente”.

Para o profissional, a cam-
panha Maio Amarelo não deve 
acabar com o fim do mês, pois 
é no cotidiano das salas de 
emergência que a campanha 
faz toda a diferença.

“O mês de maio está ter-
minando, mas a conscientiza-
ção deve continuar. Estima-se 
que, pelo menos 10 mil vidas 

foram poupadas por ano 
desde que a campanha come-
çou, há 10 anos. Contudo, os 
números de mortos e feridos 
ainda são enormes e para 
isso mudar é preciso a cons-
cientização e participação de 
todos”, reitera.

Dados da ONU (Organização 
das Nações Unidas) de 2020 
apontam que os acidentes de 
trânsito são a 9ª causa de mor-
tes no mundo: cerca 3.700 mor-
tos por dia e 1.350.000 por ano.

No Brasil ,  segundo o 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM), 35 mil morrem e cerca 
de 1.600.000 pessoas ficam 
feridas por ano no trânsito. 
“Frequentemente recebemos 
casos de traumas medula-
res gravíssimos provocados 
por acidentes de trânsito. Os 
homens jovens, pedestres, 
ciclistas e motociclistas então 
entre as maiores vítimas”, des-
taca o médico.

“Esses números mostram 
que ainda temos um longo 
trabalho pela frente e chamam 
atenção para a importância 
da conscientização da socie-
dade. Esse não é um trabalho 
somente dos órgãos responsá-
veis, durante um mês apenas, 
mas de todos nós, todos os 
dias”, finalizou.

Vigilância Sanitária aguarda pedido 
formal do INSA para nova inspeção

A Vigilância Sanitária (VS) 
aguarda uma posição da direto-
ria do Hospital Nossa Senhora 
Aparecida para que seja feita 
uma nova vistoria. A intenção é 
verificar se a unidade tem condi-
ções de voltar a realizar cirurgias 
através do SUS.

O Instituto Nossa Senhora 
Aparecida (INSA) foi interdi-
tado a pedido do Ministério 
Público na última semana e, 
de acordo com o diretor da 
Coordenadoria da Vigilância 
em Saúde de Umuarama, 
Franzimar Moraes, na última 
sexta-feira (27) foi realizada 
uma segunda vistoria no hos-
pital, ocasião em que a dire-
ção havia informado que até 
no domingo (29) as reformas 
nas estruturas da lavanderia 
e do centro cirúrgico estariam 
concluídas, mas até o final da 
tarde de ontem (30), não havia 
sido feito o comunicado à VS 
para que realizasse a nova ins-
peção. “Nós faremos a análise 
dos ambientes e, se tudo esti-
ver correto, encaminhamentos 
um laudo ao Ministério Público 
que deverá assinar o Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC)”, comenta Franzimar.

Existe uma relação de 19 
itens a serem verificados, a 
pedido do MP, entre eles a regu-
larização da central de esteriliza-
ção, que foi terceirizada e será 

realizada pela Unipar. Alterações 
na estrutura da lavanderia tam-
bém foram determinadas pela 
promotoria. “Além da esterili-
zação que passa a ser realizada 
pela Unipar, o INSA também ter-
ceirizou a lavanderia”, explica, 
ressaltando que ficará sobre a 
responsabilidade do Norospar.

A INTERDIÇÃO
O Ministério Público do 

Paraná requisitou à Secretaria 
Municipal de Saúde e à 12ª 
Regional, diligências em con-
junto para a interdição ou 
suspensão das atividades 
do Hospital Nossa Senhora 
Aparecida. A determinação 
decorreu de procedimento 
administrativo instaurado 
pela 4ª Promotoria de Justiça 
para apurar notícias de irregu-
laridades no estabelecimento 
que, segundo o MP, acabaram 

confirmadas.
O MPPR verificou que o local 

está há mais de seis meses em 
condições de funcionamento 
precárias, tendo havido inclu-
sive o cancelamento de cirurgias 
eletivas previamente agendadas 
por falta de insumos. Conforme 
o Ministério Público, relatório de 
inspeção realizada no hospital 
pela Vigilância Sanitária muni-
cipal constatou diversas irregu-
laridades. Entre elas, estava, por 
exemplo, o fato de a Central de 
Material Esterilizado não fun-
cionar adequadamente, de 
modo que estariam sendo utili-
zados materiais sem a assepsia 
necessária.

A determinação do MPPR, 
emitida na quarta-feira, 18 de 
maio, deu prazo de 48 horas 
para que as autoridades des-
tinatárias tomassem as provi-
dências necessárias.

EM reunião na semana passada, direção do INSA foi comunicada oficialmente sobre 
a interdição
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Henrique Avancini fatura ouro no
Pan-Americano de Mountain Bike

Dois dias após conquistar a 
medalha prata na prova mon-
tain bike Short Track (XCC), 
o ciclista Henrique Avancini 
faturou o ouro no domingo 
(29) na disputa de mountain 
bike cross country olímpico 
(XCO) no Campeonato Pan-
Americano, em Catamarca 
(Argentina). Este é a segunda 
vez que Avancini vence a prova 
no Pan: a primeira foi em 2015. 
A competição vale pontos para 
o ranking mundial e olímpico. 

“É incrível o carinho e o 
respeito que recebi aqui na 
Argentina durante esses dias. 
Estou feliz com o desempenho 
e a vitória”, declarou o ciclista, 
nascido em Petrópolis (RJ), 
que não disputava o Pan havia 
quatro anos.

A disputa teve clima de 
revanche entre Avancini e o 
mexicano José Ulloa, que na 

Sergio Perez venceu um Grande Prêmio de Mônaco marcado pelo atraso 
em função da chuva, pelos acidentes que interromperam a prova e por 
uma reta final emocionante com sua Red Bull neste domingo (29) para 
“realizar um sonho”, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, viu o seu 
evaporar pelo caminho.  Max Verstappen, o companheiro de equipe, 
terminou em terceiro e ampliou para nove pontos sua distância no topo 
da tabela no campeonato da Fórmula 1 sobre Leclerc, que cruzou a 
linha de chegada em quarto, após sete provas disputadas. Carlos Sainz, 
da Ferrari, foi o segundo colocado pelo segundo ano consecutivo. 
Leclerc largou na pole position, mas a Ferrari foi superada na estratégia 
e ultrapassada pelos pilotos da Red Bull durante os pitstops. Perez foi 
apenas o terceiro piloto a vencer uma corrida nesta temporada, com 
Verstappen vencendo quatro das seis anteriores e Leclerc as outras duas.

Abramovich finaliza a venda do
Chelsea ao consórcio de Boehly

Roman Abramovich con-
cluiu a venda do Chelsea e 
empresas relacionadas a um 
grupo de investimento lide-
rado por Todd Boehly e pela 
Clearlake Capital, disse o clube 
da Premier League ontem (30).

O consórcio, que ganhou a 
disputa para adquirir o time 
londrino no início deste mês, 
recebeu aprovação da Premier 
League e do governo britânico 
na semana passada para que 
a venda fosse adiante. Um 
acordo final foi alcançado no 

última sexta-feira (27) superou 
o brasileiro nos metros finais 
da prova Short Track (XCC), 
assegurando o ouro. Mas neste 
domingo (29), foi Avancini que 
levou a melhor, e o mexicano 
ficou com a prata. A argentino 
Joel Contreras chegou em ter-
ceiro e foi bronze.

Também no domingo (29), 
quatro brasileiras representa-
ram o país na prova Elite femi-
nino. A mais bem colocada foi 
Letícia Cândido que completou 
o percurso em quinto lugar. 
Na sequência ficaram Raiza 
Goulão (6º), Hercília Najara (7º) 
e Aline Simões (26º).

A equipe feminina garantiu 
medalha de bronze na sexta (27) 
com Raíza Goulão na prova XCC, 
vencida pela mexicana Daniela 
Campuzano. A prata ficou com a 
norte-americana Kelsey Urban, 
segunda colocada.

ESTE é a segunda vez que Avancini vence a prova no Pan: a primeira foi em 2015. A competição vale pontos para o ranking mundial e 
olímpico

DIVULGAÇÃO

sábado (30).
O  p ro p r i etá r i o  r u s s o 

Abramovich colocou o clube 
à venda no início de março, 
após a invasão russa da 
Ucrânia, que Moscou chama 
de “operação militar espe-
cial”. As sanções contra os 
russos também complicaram 
o processo de venda.

“Ao vender o clube, o Sr. 
Abramovich estipulou que o 
novo proprietário deve ser um 
bom administrador do clube, 
os lucros líquidos da venda 

devem ser doados para cari-
dade, e que ele não busca-
ria o reembolso dos emprés-
timos feitos às afiliadas do 
clube”, disse o Chelsea em um 
comunicado.

Em uma declaração sepa-
rada, o clube disse que Boehly 
e a Clearlake dividirão o con-
trole conjunto e a governança 
igualitária do clube. Boehly, 
que é co-proprietário do time 
norte-americano de beisebol 
Los Angeles Dodgers, atuará 
como presidente da holding.

Djoko e Nadal duelam hoje
em polêmica sessão noturna

O aguardado duelo de hoje 
(31) entre o tenista número um 
do mundo, Novak Djokovic, e o 
13 vezes campeão de Roland 
Garros, Rafael Nadal, será 
realizado na polêmica sessão 
noturna do Aberto da França, 
apesar de o espanhol ter 

expressado reservas contra os 
jogos no saibro nesse horário.

A sessão noturna, para a qual 
o Amazon Prime tem direitos 
exclusivos de transmissão na 
França, começa às 21h – 15h45 no 
horário de Brasília – e foi incluída 
pela primeira vez no Aberto da 
França na edição de 2021.

“Não gosto de sessões notur-
nas no saibro. Sou muito claro 
sobre isso”, disse Nadal, que 
desfruta de um status quase 
mítico em Roland Garros, onde 
tem uma estátua erguida em 
sua homenagem. “Não gosto de 
jogar no saibro durante a noite 
porque a umidade é maior, a 
bola fica mais lenta e pode 
haver condições muito pesadas, 

especialmente quando está frio. 
Acho que faz uma grande dife-
rença no modo como se joga 
tênis no saibro durante a noite 
e durante o dia”, acrescentou.

Carlos Alcaraz e Alexander 
Zverev também disseram que 
não gostariam que sua partida 
pelas quartas de final, tam-
bém na terça-feira (31), fosse 
realizada na sessão noturna. O 
jogo entre o espanhol e o ale-
mão será o terceiro do dia na 
Quadra Philippe Chatrier.

A rivalidade entre Djokovic e 
Nadal é tão quente que as regras 
habituais tendem a não se apli-
car quando os dois pesos pesa-
dos do tênis mundial se enfren-
tam no Aberto da França.

DIVULGAÇÃO
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Lago Aratimbó está sendo preparado
para os festejos do 67º aniversário

Nos últimos dias o Lago 
Aratimbó vem recebendo o 
plantio de milhares de flores 
de diversos tipos e cores. Por 
orientação do prefeito Hermes 
Pimentel, e sob a supervi-
são do secretário municipal 
do Meio Ambiente, Rubens 
Sampaio, o principal cartão-
-postal de Umuarama passa 
por uma completa revitaliza-
ção paisagística.

O lago está ganhando novos 
canteiros, um ‘caminho de flo-
res’ por praticamente toda a 
orla e melhorias na infraestru-
tura. Na última semana, ope-
rários trabalhavam na recupe-
ração de calçadas danificadas, 
de uma mureta de contenção 
e no calçamento de novos tre-
chos. A previsão é que os ser-
viços sejam finalizados até a 
realização dos festejos pelos 
67 anos de fundação da Capital 
da Amizade.

Uma série de atrações da 

programação do aniversário 
de Umuarama será realizada 
no local, iniciando no pró-
ximo dia 22 com a Expoflor e 
Feira do Artesanato das 10h 
às 22h. Na parte da tarde, no 
mesmo dia, inicia a feira Saúde 
em Ação, com atendimentos 
diversos, o Arraiá no Lago e 
apresentações culturais e artís-
ticas. Nos dias seguintes o lago 
receberá ainda a volta da Festa 
das Nações, com pratos típicos 
variados, shows com artistas 
locais e regionais e o 1º Torneio 
de Pesca Capital da Amizade, 
aberto ao público em geral.

Além da renovação paisa-
gística, a Prefeitura fará uma 
limpeza completa e pintura 
de estruturas existentes. “O 
cultivo de flores também está 
bem adiantado. Teremos um 
local bonito e agradável para 
comemorar o aniversário de 
Umuarama, mas precisamos 
da atenção da população 

Palestra prepara empresas para a recepção do Rally dos Sertões
Um dos maiores eventos 

automobilísticos do mundo, o 
Rally dos Sertões passará por 
Umuarama entre os dias 26 e 
28 de agosto. Empresas e pro-
fissionais do ramo de gastrono-
mia e turismo se preparam para 
recepcionar mais de 2,5 mil pes-
soas nesse período e a primeira 
capacitação acontece na manhã 
de hoje (terça-feira, 31) no audi-
tório do Hotel Caiuá.

A coordenação do evento 
em Umuarama é feita pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal  de 
Esporte e Lazer (Smel), pelo 
Sebrae e pela Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama), que reali-
zam café da manhã seguido 
da palestra “Experiência do 
Cliente em Turismo”, com a 
consultora gaúcha Jacqueline 
Gomes, um dos principais 
nomes do setor de atendi-
mento ao cliente e especialista 
no chamado Modelo Disney de 
atendimento.

O prefeito Hermes Pimentel 
declarou que está bastante 
empolgado com a passa-
gem do Rally dos Sertões por 
Umuarama. “Em dois dias 
termos cerca de R$ 1 milhão 

O número de pessoas de Umuarama internadas para tratamento de covid-19 
aumentou de três para quatro, segundo a Secretaria de Saúde de Umuara-
ma. Três homens, com idades de 32, 69 e 82 anos, estão em enfermarias 
do hospital Cemil e um homem de 84 anos está no Norospar. Dois deles 
tomaram as doses 1 e 2 e outros dois tomaram três doses. De acordo com o 
Boletim Covid de ontem (segunda-feira, 30), que trouxe dados acumulados 
do final de semana, 67 novos casos foram confirmados, sendo 30 mulheres, 
35 homens e duas crianças, uma de 5 anos (que não tomou vacina ainda) 
e outra de 10 anos (que tomou a dose 1). Há 98 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, 37.906 pessoas foram 
diagnosticadas com covid e deste total 37.314 se recuperaram. O número 
de casos suspeitos está em 61 e o total de casos ativos é de 253, indicando 
que 314 pessoas estão em isolamento domiciliar. 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”.

sendo movimentado na 
cidade, em bares, restauran-
tes, lojas, lavanderias, hotéis, 
farmácias, supermercados, 
enfim, a economia da Capital 
Amizade vai comemorar. E 
aqueles que se aperfeiçoarem, 
para oferecer um melhor aten-
dimento, com certeza só têm a 
ganhar”, comentou.

Jane Panaro Queiroz, con-
sultora do Sebrae e gestora do 
projeto “Empresa Rally”, conta 
que as empresas e profissio-
nais que passarem por todas 
as capacitações previstas no 
programa, receberão o “Selo 

Empresa Rally”. “Possuir esse 
selo será a garantia da indica-
ção de qualidade da empresa, 
do produto ou do serviço ofe-
recido. Os participantes desse 
evento são bastantes exi-
gentes e estar atento a cer-
tos detalhes vai fazer toda a 
diferença”, indica.

As grandes oportunidades 
que o Rally dos Sertões deve 
criar em Umuarama serão apre-
sentadas não só a empresários 
e profissionais de gastronomia e 
turismo, como também a repre-
sentantes das forças de segu-
rança do município, imprensa, 

autoridades e representan-
tes de entidades, em evento 

programado para as 7h45, com 
entrada franca.

Vila Rally
Mais de 350 competidores e seu staff vão montar a ‘Vila Rally’ no 

Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega: são carretas, ônibus, 
caminhões, tendas, barracas e toda estrutura para dar suporte à reali-

zação do evento. Para atuar diretamente na Vila, 10 empresas serão se-
lecionadas para servir refeições, lanches e bebidas às equipes. “Vamos 

escolher choperias, hamburguerias, lanchonetes e petiscarias. Vale 
destacar que serão selecionadas as empresas que participarem dos 

treinamentos previstos no programa”, detalha Jane. Ela comenta ainda 
que além dos competidores e suas equipes, a Vila Rally deve ser visi-

tada por grande público, que inclui a comissão organizadora, imprensa 
nacional e internacional, seguidores, fãs e familiares dos participantes. 
“Vamos ter ainda um projeto especial para os artesãos de Umuarama 

e os contatos já estão sendo feitos. Interessados em participar para 
vender suas produções podem entrar em contato com o Sebrae pelo 

telefone (44) 3623-8100”, finaliza.

no cuidado desse ambiente 
denunciado pelos furtos de 
flores e evitando pisotear 

os canteiros. A Prefeitura 
ampliará os serviços para man-
ter a manutenção em dia, mas 

esperamos a colaboração dos 
frequentadores”, apontou o 
secretário Rubens Sampaio.

O lago está ganhando novos canteiros, um 
‘caminho de flores’ por praticamente toda 
a orla e melhorias na infraestrutura

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Junho é o seu mês e você já começa novo ciclo 
com a corda toda, contando com as melhores 
energias e muitas promessas boas. Marte e 
Netuno fortalecem seu lado dinâmico e talen-
toso, incentivam a acelerar o passo e avisam que 
o momento é ideal para você realizar ambições 
materiais e profissionais. 

Junho começa com ótimas vibes e o período tem 
tudo para ser um sucesso. Seu signo vai estar com 
os instintos despertos e você contará com uma 
poderosa intuição, seja para farejar oportunidades, 
solucionar problemas ou descobrir caminhos mais 
prósperos para a sua vida. Pode brotar uma paixão. 

Os ventos de junho trazem vibes superpositivas 
e você tem tudo para se destacar nesta semana. 
Marte fecha parceria com Netuno e Vênus 
começa a brilhar em um setor benéfico do seu 
horóscopo, restaurando suas forças, seu lado 
determinado e iluminando as suas esperanças. 
O período será ideal para atrair melhorias. 

Hoje um horizonte límpido e promissor surge 
em seu horizonte astral. Marte fecha parceria 
com Netuno, blinda os interesses familiares, 
imprime um ritmo mais ágil em suas ativida-
des e deixa as suas ideias criativas tinindo. 
Sol e Saturno prometem ótimas energias na 
saúde, no trabalho e no dindim. 

Junho começa cheio de estímulos e as estrelas 
mandam muitas vibrações para os seus interes-
ses profissionais. Marte reforça sua agilidade no 
serviço, deixa sua energia física e mental no auge 
e ainda troca likes com Netuno, favorecendo as 
suas finanças. 

Junho trará boas novas e as melhores podem 
rolar já nesta primeira semana. Além de circular 
no setor mais positivo do se horóscopo, Marte 
fica de boas com seu regente Netuno e revela 
que você pode alcançar vitórias dignas de come-
moração na vida amorosa e material. 

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 31 de maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. Podem 
ter boa voz para cantar, como talentos artísticos e culturais. Nasceram para governar, 
dirigir, mandar, comandar, reinar, dar ordens. Seu número principal é o 34, formado de 3 
de Júpiter e 4, Urano. A soma dá 7, de Netuno, que lhes confere intuição extraordinária e 
tendência para se ligar em tudo o que transcende.

Horóscopo nascido em 31 de maio

Sua força de vontade estará a toda na virada do 
mês graças aos bons fluidos de Marte, que troca 
likes com Netuno e indica um período de alta 
criatividade, sobretudo no trabalho. Seus ideais 
ganham ótimo impulso e você vai sentir muita 
satisfação se puder realizá-los, portanto, vá à luta 
com toda confiança. 

Marte e Netuno indicam um começo de mês 
repleto de estímulos, deixam seu comporta-
mento mais animado e revelam que você vai 
contar com inspiração e energia de sobra para 
ir atrás dos seus interesses. Novidades superpo-
sitivas podem surgir neste período e influenciar 
seus caminhos profissionais. 

Se depender das estrelas, você entra no novo 
mês com o pé direito e pode ter muitas alegrias 
com parentes e amigos na primeira semana de 
junho. Notícia que aguarda deve ser confirmada e 
um ideal que acalenta pode virar realidade. Vejo 
vitórias importantes nestes dias. Quem manda as 
melhores vibes é seu regente Vênus.

O mês de junho começa perfeito e seu signo 
vai contar com o apoio do regente Marte para 
lidar com os assuntos do lar. Seu poder de ação 
e persuasão aumenta nestes dias e você deve 
resolver muitas coisas com os parentes. Hoje a 
vida profissional estará abastecida de boas vibes.

Se depender das estrelas, junho começa sem 
defeitos para a sua vida profissional e seu 
destino é brilhar. A promessa é de Marte e 
Netuno, que mandam vibes generosas para o 
seu trabalho e garantem sucesso absoluto em 
suas parcerias e iniciativas. Vai contar com 
apoio de pessoas influentes. 

O próximo mês começa com ótimas energias 
e mudanças positivas em sua vida. Preocupa-
ções materiais, questões familiares e pendên-
cias devem se desenrolar rapidamente graças 
às vibes positivas dos astros. Você terá apoio 
de parentes para vencer desafios e também pode 
receber conselhos sábios.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Um (?): 
uma milha
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dos EUA

(?) acaso:
à toa

3/arc — bag — run. 4/mari — piau — sore — utah. 6/morgue.
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R NE A M I
P E R S O N A G E M

S E G R E G A D O P
L I J M R AT A

C O M P O R A V E C
U E U S I T

O R N A M E N T A D O
I T N A E A R A

SI N O G A S N E M
H I AT E O B

L O G I C A R A L I
A D A I E

H EN R I B E R G S O N
D D A N U O T
R E A L B R O T A

C O N D I C I O N A L

3/anu — ear — rue. 4/avec — soon. 5/magic. 6/garden. 12/henri bergson.

Casa do Empreendedor é ouro na referência em atendimento
A Casa do Empreendedor de 

Umuarama foi contemplada com o Selo 
Ouro de Referência em Atendimento do 
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro 
e Pequena Empresa). A honraria, referente 
ao desempenho em 2021 – quando a coor-
denação estava a cargo de Rômulo Jonas 
Rauen – é resultado de uma avaliação que 
leva em conta vários critérios de pontua-
ção para aferir a qualidade do atendimento 
prestado aos usuários.

A entrega foi feita ao prefeito 
Hermes Pimentel e ao secretário da 
Indústria e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, na manhã de ontem 

(30), na presença do coordenador 
Rodrigo Resende e da equipe da Casa 
do Empreendedor, pela equipe local do 
Sebrae representada pelos consultores 
Adriano Pereira e Jane Queiroz.

A função do serviço é agilizar as eta-
pas para a criação e de regularização 
dos empreendedores individuais (MEI), 
micros e pequenas empresas, facili-
tando o acesso aos serviços públicos 
que integram o processo e ofertando 
qualificação, bem como a possibilidade 
de contratar financiamentos para a 
arrancada do negócio.

Os resultados desse trabalho são 

avaliados pelo Sebrae, um dos princi-
pais parceiros, a partir dos pilares de 
qualidade em atendimento, gestão, 
ambiente de negócios, oferta de solu-
ções, infraestrutura, presença digital 
(cliente oculto e foco digital) e capila-
ridade, subdivididos em planejamento 
e capacitação de equipes, divulgação 
de editais de compras governamentais, 
orientações para participação em lici-
tações e acesso consciente ao crédito.

Considera ainda o portfólio para os 
pequenos negócios, estrutura física, sis-
tema de registro de interação, página web 
e redes sociais, canais e serviços digitais de 

atendimento e o volume de serviços presta-
dos aos micro e pequenos negócios.

“É uma avaliação bem exigente e 
detalhada, cujo resultado mostra que 
estamos no caminho certo”, disse o 
secretário municipal de Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano Lopes da 
Silva. Ele lembra que no ano passado, 
a Casa do Empreendedor realizou 
25.276 atendimentos, o segundo maior 
volume desde a sua criação em 2018.

Neste ano já foram 12.450 atendi-
mentos e mais de R$ 2,8 milhões em 
crédito concedido aos empreendedo-
res, completou o secretário.
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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

 Diante da alta no preço da 
gasolina, muitos motoristas 
buscam meios de economizar 
no consumo de combustível 
e driblar o aumento nos pos-
tos. Com o objetivo de escla-
recer o que é mito e o que é 
verdade, a Motul – multina-
cional francesa especializada 
em lubrificantes e fluidos de 
alta tecnologia – analisou as 
principais práticas adotadas 
pelos condutores. 

Acelerar de forma grada-
tiva gasta menos combustível

Verdade - Ao acelerar gra-
dativamente, trocar as mar-
chas com atenção à rotação 
de torque máximo e contro-
lar a força no pé, o condutor 
evita gastos desnecessários, 
preserva o motor e consegue 
extrair o máximo rendimento 
do combustível. Da mesma 
forma, ao pisar fundo o moto-
rista eleva a rotação do motor 
e demanda maior quantidade 
de combustível, além de se 
colocar em risco. 

Rodar com o veículo car-
regado não afeta o consumo 

Mito - Muitos motoristas 
costumam fazer do veículo 
uma extensão de casa e car-
regar diversos itens que não 
serão utilizados em caso de 
emergência. Isso significa 
sacrificar combustível em 
troca de praticidade. É fato 

que todo peso transportado 
exige mais força do veículo, 
o que requer maior consumo 
de combustível. A informa-
ção vale também para supor-
tes fixados nos veículos para 
transportar cargas extras, 
como bicicletas. Se não estão 
em uso, o ideal é retirá-los. 

Escolher o lubrificante ade-
quado ajuda a economizar

Verdade - Utilizar o lubri-
ficante com as especificações 
recomendadas pelo fabri-
cante auxilia na redução do 
consumo de combustível. 
Mais do que a viscosidade 
correta, devem ser observa-
das se as normas obedecem 
ao exigido pelo fabricante. 
Não cabe ao dono do carro 
escolher a viscosidade fora 
da especificada, mas em 
uma situação hipotética se 
o motorista escolher um 
óleo de viscosidade mais 
alta, exigirá mais esforço 
do motor para mantê-lo em 
circulação, o que provocará 
aumento no consumo de 
combustível, além de difi-
cultar a lubrificação e redu-
zir a vida útil do motor.

Em contrapartida, se esco-
lher um óleo com menor vis-
cosidade na tentativa de 
reduzir os esforços do motor 
e o consequente consumo 
de combustível, corre outro 
risco: menor viscosidade em 

Com gasolina em alta, conheça os mitos e 
verdades sobre economia de combustível

Motul listou as principais 
práticas adotadas pelos motoristas

para esclarecer o que funciona 
e o que não funciona

 

Utilizar o lubrificante com as especificações recomendadas pelo fabricante auxilia na redução do 
consumo de combustível 
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geral implica em um filme 
de óleo menor, o que pode-
ria não proporcionar a pro-
teção necessária em alguns 
casos. Um motor que não 
foi feito para usar um óleo 
de baixa viscosidade pode 
sofrer com uma baixa pressão 
do lubrificante na linha que 
conduz o óleo para as peças 
móveis, sendo insuficiente e 
podendo, até mesmo, faltar 
lubrificação no motor, redu-
zindo a vida útil.

Circular de janelas aber-
tas na cidade gasta menos 
combustível

Verdade - Na cidade, os 
veículos costumam trafegar 
em velocidade mais baixa, 
então a recomendação é 
desligar o ar-condicionado e 

circular de janelas abertas. Já 
na estrada, o uso do ar-condi-
cionado é mais indicado, por-
que a janela aberta provoca 
resistência aerodinâmica, de 
forma a exigir mais do motor 
e aumentar o consumo de 
combustível. 

Dirigir com pneus mur-
chos não aumenta o consumo 

Mito - É muito prejudi-
cial ao veículo rodar com 
os pneus murchos, uma vez 
que essa prática aumenta o 
atrito entre o pneu e a pista, 
o que exige mais força para 
movimentação e causa ris-
cos para a segurança. O 
condutor deve fazer a che-
cagem dos níveis de pressão 
a cada período de sete a dez 
dias, com os pneus frios, e 

calibrar conforme a reco-
mendação no manual do 
fabricante do veículo.

Manter em dia a revisão 
do veículo reduz o consumo

Verdade - Realizar manu-
tenção preventiva garante 
o funcionamento do veí-
culo em condições ideais, 
o que reduz o consumo de 
combustível. Velas, bobi-
nas, cabos, filtros de ar e 
combustível precisam ser 
checados periodicamente, 
assim como o alinhamento 
das rodas deve ser realizado 
a cada 10 mil quilômetros 
em uso normal para evitar 
o aumento de atrito entre 
os pneus e a pista, que exige 
mais força para a movimen-
tação do veículo.
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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 

Estagiárias do Ambulatório 
de Infectologia de Umuarama 
passaram por capacitação 
especial sobre aconselha-
mento pré e pós teste rápido 
para detecção de HIV, sífilis e 
hepatites B e C. Acadêmicas 
dos cursos de Enfermagem e 
Psicologia, elas são contrata-
das pela Secretaria Municipal 
de Saúde para realizar aten-
dimentos às pessoas que bus-
cam o serviço.

O treinamento foi reali-
zado pela psicóloga Lucinéia 
Ceolin, que faz parte da equipe 
de profissionais de saúde que 
compõem o Ambulatório de 
Infectologia, uma referência no 
tratamento de ISTs (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis). 
“Aqui [no Ambulatório] nós 
atendemos diariamente a cen-
tenas de pessoas que buscam 
informações e cuidados con-
tra sífilis, HIV/aids, hepatites 
virais, hanseníase e leishma-
niose. Essa capacitação visa 
preparar as estagiárias para 
atender da melhor maneira 
possível esses cidadãos”, 
observa a psicóloga.

Ela detalha que antes 
de fazer o teste rápido, o 

Capacitação sobre testes
rápidos é ministrada
às estagiárias da Saúde

indivíduo é convidado a fazer 
uma análise de seu comporta-
mento sexual. “As estagiárias 
aprenderam na prática as for-
mas de abordagem ao cidadão 
sobre suas práticas sexuais e 
se são feitas de forma segura, 
além de receberem conheci-
mentos específicos para serem 
repassados em forma de orien-
tações e informações sobre as 
formas de transmissão das 
ISTs”, pontua.

Maria de Lourdes Gianini, 
coordenadora do Ambulatório 
de Infectologia, destaca que as 
estagiárias atendem os pacien-
tes desde o primeiro momento, 
em que fazem uma tiragem, 
até o acompanhamento dos 
tratamentos, quando neces-
sários. “Esse aconselhamento 
é fundamental para que o cida-
dão/paciente tenha todas as 
informações possíveis e neces-
sárias para que seu processo 
de tratamento seja completo. 
O Ambulatório oferece todo 
esse apoio e tratamento de 
forma gratuita”, conta, acres-
centando que as capacitações 
são feitas de forma regular, 
como forma de sempre manter 
os profissionais atualizados.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Quando você diz não, você está dando foco 

para aquilo que de fato importa pra você, 
você está se conhecendo melhor, você está 
se conhecendo melhor e entendo os seus 

limites.” Pedro Calabrez
CU

ID
A
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NA CARA
Um homem de peruca, fingindo-se de mulher, lançou anteontem uma torta contra o quadro La Gioconda, de Leonardo Da Vin-
ci, no Museu do Louvre. É. Na Monalisa. O visitante, que também estava numa cadeira de rodas, foi imediatamente expulso. 
A pintura não sofreu qualquer dano — um cristal a protege. Nem sua identidade, nem suas razões, foram divulgadas. 

DESCE
A Samsung vai reduzir a produção 
de smartphones em 2022, de 310 

milhões para 280 milhões. É o 
equivalente a 10% do total plane-
jado originalmente pela empresa. O 
principal motivo seria a guerra na 
Ucrânia, que afetou a logística de 

peças para a fabricação de celulares 
e diminuiu o mercado. Vale lem-
brar que a Samsung suspendeu as 
vendas na Rússia. Outro desafio é 
a crise na cadeia global de supri-
mentos causada pela pandemia, 
que já vem atrapalhando a linha 
de produção por conta da escas-

sez de chips. (Meio)

GOGÓ
O aniversário do Shopping Palla-
dium Umuarama já tem progra-

mação: no dia 4 de junho, a 
partir das 20h, os cantores Maria 
Victória, Laís Menezes e Gustavo 
Bardim, todos finalistas do The 
Voice Kids, subirão ao palco no 
estacionamento coberto do sho-
pping para apresentar o show da 
turnê ‘Nossa História’.  A turnê 
‘Nossa História’ foi criada pelos 

três finalistas e tem o intuito de 
levar a história dos cantores para 
todos os cantos do país. O pri-

meiro show foi realizado em João 
Pessoa, na Paraíba, cidade de Laís 
Menezes, e o segundo será reali-
zado no Palladium Umuarama, por 
escolha da cantora Maria Victória, 
no dia em que o shopping com-

pleta um ano em funcionamento. 
No espetáculo, os cantores se 

apresentam juntos e cada um terá 
também o seu momento solo.

MULHERES
Pesquisadores do Cedar-Sinai 
Medical Center, nos Estados 
Unidos, afirmam que médi-

cos deveriam prescrever o uso 
regular de vibradores para suas 
pacientes mulheres. Em arti-

go publicado recentemente na 
revista The Journal of Urology, 
a equipe concluiu que a prática 
comprovadamente traz bene-
fícios médicos, como melhora 
na saúde do assoalho pélvico, 
redução da dor vulvar e melho-

rias na saúde.

 
***

 Diversas pesquisas já haviam 
indicado os impactos positivos 
da masturbação feminina fre-
quente na saúde física e men-
tal. os pesquisadores encon-

traram evidências de uma série 
de benefícios do uso regular do 

vibrador.

ZOOM 
A noite do dia 2 de julho  ganha cerimônia de posse do Presidente do Rotary 

Club de Umuarama -, que presidirá o Ano Rotário com o lema “Imagine o Rotary”. 
A coluna ZC dá destaque ao casal Lea e  Ado Radomski Hoelzer que assume  a 

gestão 2022/2023. A noite festiva acontece na Casa da Amizade.  

ARQUIVO PESSOAL

CARPACCIO DE 
CAMARÃO!

INGREDIENTES
150g de filé de camarão grande
1 maçã verde
1 cebola roxa
Salsa a gosto
Azeite extra virgem
Suco de 1 limão taiti e raspas de limão
Sal a gosto
Lascas de parmesão
MOLHO
30g mostarda dijon
10g mostarda ancienne
20g mostarda amarela
30ml azeite
20g alcaparras MODO DE PREPARO

Branquear o camarão em água fervente e reservar. Cortar maçã em cubos 
pequenos. Cortar cebola roxa em brunoise. Picar a salsa. Junte a cebola, a 
maçã, a salsa, o suco de limão, o sal e o azeite para fazer o vinagrete de maçã. 
Reserve. Corte o camarão ao meio no sentido longitudinal, ao comprido.Para o 
Molho, junte a mostarda Dijon, a mostarda amarela, as alcaparras, o azeite e 
bata com auxílio de um mixer ou liquidificador até formar uma mistura homo-
gênea. Finalize com a mostarda ancienne e não bata mais. 
 
MONTAGEM
Coloque o camarão forrando o prato, tempere com um pouco de sal e azeite. 
Faça pontos com o molho de mostarda em cima de cada camarão e coloque um 
pouco de vinagrete de maçã temperando cada lâmina de camarão. Finalize com 
lascas de parmesão. Decore com brotos e sirva com torradas.
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