
O cor te e a poda de 
árvores em Umuarama 
terão a fiscalização 
intensificada. Somente 
o Plano de Arboriza-
ção Urbana autoriza 
empresas especiali-
zadas na prestação 
dos serviços de poda, 
cor te, remoção com 
destoca e substituição 
de árvores do passeio 
público e dos logradou-
ros municipais. Porém, 
prestadores de serviço 
não regulamentados 
junto ao município 
estão realizando o 
trabalho em desacordo 
com a legislação.
l 11
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Gaeco recolheu na 7ª SDP documentos
de veículos apreendidos há uma década
Em Umuarama, o Gaeco cumpriu mandados de busca e apreensão 
na delegacia de Polícia Civil, onde recolheu cópias de documentos 
referentes aos veículos apreendidos durante uma década. Nenhum 
policial que atua na delegacia do município foi preso ou afastado 

de suas funções. Ao todo, os agentes cumpriram 26 mandados 
judiciais de busca e apreensão em 13 cidades do Paraná e uma de 
Santa Catarina. Um delegado e um escrivão que atuam na área 
da 7ª SDP são investigados. l 6

Operação Ares
l 5
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Nova vistoria
pode levar

à reativação
do INSA
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Lei define
gastos com

propaganda em
ano eleitoral
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Afsu Feminino
derrota Chopinzinho

e sobe pra 5º
no Paranaense

l 7

Saúde estuda
como não deixar

crianças sem
leitos do SUS

l 9

A 23ª Diretoria Executiva 
da Aciu toma posse hoje, 
às 19h30, no Centro de 
Eventos Caiuá, para o 
triênio 2022/2025. A 
chapa vencedora, ‘Unidos 
por Umuarama’, liderada 
por Miguel Fuentes 
Romero Neto. Na cer-
imônia também serão 
empossados os novos 
componentes do Conselho 
da Mulher Empresária e 
Executiva e do Conjove.

Posse na Aciu

Umuarama cria comissão de prevenção de acidentes de trânsito l 8

ASSESSORIA

Plano de arborização
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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 -0,10% 30,03 
Vale ON +2,02% 87,95 
ItauUnibanco PN -1,24% 25,82 
Bradesco PN -1,66% 20,16 
Hypera ON +8,12% 41,94 
Inter Banco S/A -5,87% 4,01

IBOVESPA: +0,01% 111.359 pontos

Iene 130,12
Libra est. 0,80
Euro 0,94
Peso arg. 120,33

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,1% 4,8030 4,8040 +1,1%

PTAX  (BC) +1,0% 4,7759 4,7765 +1,0%

PARALELO +1,8% 4,7100 5,1200 +1,8%

TURISMO +1,8% 4,7100 5,1000 +1,8%

EURO +0,2% 5,0825 5,0851 +0,2%

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 01/06

Iene R$ 0,0367
Libra est. R$ 5,96
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.434,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/06 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 1.690,25 7,00 0,3%
FARELO jul/22 412,70 -2,10 -4,5%
MILHO jul/22 731,25 -22,25 -10,1%
TRIGO jul/22 1.041,25 -46,25 -1,4%

SOJA 173,77 -2,1% -5,0% 172,00
MILHO 78,70 -1,3% -4,4% 78,00
TRIGO 102,46 -0,3% 8,6% 105,00
BOI GORDO 293,90 -1,1% -4,2% 295,00
SUINO 5,05 -0,4% -7,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/06 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 01/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 185,00 -0,5% -4,1%
SOJA Paranaguá 191,50 -1,0% -3,3%
MILHO Cascavel 85,00 -3,4% -5,6%

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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

21 13

Quinta

16 13 13 11

SextaSexta

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

14
h

18h

Crescente
7/06- 11h49

Minguante
21/06 -00h11

Nova
30/05 -08h32

Cheia
14/06 -08h52

PREVISÃO DO TEMPO
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   Loterias
Megasena

05 06 07 08 11 12 13 14 
15 16 18 20 22 24 25 Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 2/6/2022
concurso: 2486Megasena

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.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

00 07 04 01 05 07 08 

Super Sete concurso: 250C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2319Lotomania

59.009
64.316
21.031
23.899
18.748

06 08 23 30 39 45 56 
PARANÁ/PR

05 11 62 67 78

JANEIRO

02 03 10 18 23 29 30 

concurso: 5867

08 09 17 19 33 56 

Nublado

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 18
min 15

max 24
min 17

Cascavel
max 16
min 12

Foz do Iguaçu
max 15
min 11

max 24
min 16

Curitiba
max 16
min 13

FASES 
DA LUA

Sexta 3/6/2022

Muitas nuvens
Sábado 4/6/2022

Chuva

01 07 19 23 26 28 31 33 35 43
53 65 67 71 75 77 80 84 94 97

Lotofácil concurso: 2535

Cascavel - Com duas vitórias 
nos dois primeiros jogos dispu-
tados, o Stein Futsal garantiu 
classificação para a segunda 
fase da Taça Brasil de Clubes 
que está sendo realizada em 
Campo Grande (MS). Depois 
de golear o Nova Geração (DF), 
na estreia, por 6 a 1, a equipe 
voltou à quadra na manhã de 
ontem e passou pelo Futsal 
Sem Drogas (MT), por 6 a 0.

A partida desta quinta-feira 
será contra o Serra Talhada 
(PE), às 15h, e vale a primeira 

Cascavel - A partir de amanhã 
(3), Cascavel receberá diver-
sos atletas que disputarão a 
1ª Etapa do Campeonato Para-
naense sub-15 e sub-17 série 
A de Voleibol no naipe mascu-
lino. A competição será dispu-
tada em duas etapas sendo a 
primeira até domingo (5). Os 
jogos acontecem no Centro 
Universitário Univel e no Giná-
sio Alice Martelli. 

Atual vice-campeão, o time 
da AABB/VCC coloca em qua-
dra uma mescla dos jogado-
res que atuaram no ano pas-
sado com novos integrantes 
do grupo. A estreia será contra 
Tamboara, às 8h. Ainda na sex-
ta-feira, o time volta à quadra 
para enfrentar o Santa Mônica/
Curitiba, às 16h45. Também 
participam da etapa as equi-
pes de Foz do Iguaçu, Media-
neira/Mondrone e Círculo Mili-
tar do Paraná. 

Stein Futsal avança na Taça Brasil
colocação no grupo, com os 
dois times já classificados. 
“A postura da equipe tem me 
agradado bastante. O grupo 
está encarando a competição 
de forma séria e que precisa 
de aplicação por se tratar de 
adversários que não tínhamos 
muitas informações. Espera-
mos um jogo bom nesta quin-
ta-feira para o time chegar 
embalado e confiante para o 
mata-mata”, avaliou o técnico 
Marcio Coelho, feliz com a clas-
sificação antecipada. 

EUA - A seleção brasileira 
feminina de vôlei iniciou a 
disputa da edição 2022 da 
Liga das Nações com uma 
vitória de 3 sets a 1 (par-
ciais 29/27, 23/25, 27/25 
e 25/21) sobre a Alema-
nha, em Shreveport-Bos-
sier City (Estados Uni-
dos). A ponteira toledana 
Julia Bergman foi a maior 
pontuadora do jogo com 
19 pontos  e  apontada 
como uma das melho-
res da partida ao lado da 

match-woman Carol, que 
efetuou 6 bloqueios. 

Com este resultado a 
equipe comandada pelo téc-
nico José Roberto Guimarães 
ocupa a terceira posição da 
fase preliminar, atrás de Tur-
quia e Tailândia, que vence-
ram seus respectivos con-
frontos por 3 sets a 0. 

O próximo compromisso 
do selecionado brasileiro 
é contra a Polônia, nesta 
quinta-feira a partir das 16h 
(horário de Brasília).

Rio de Janeiro – O Goiás ficou 
com a última vaga para as oita-
vas-de-final da Copa do Brasil 
em uma disputa por pênaltis 
com o Bragantino que termi-
nou com vitória por 9 a 8, após 
a vitória por 1 a 0 no tempo 
normal que reverteu a derrota 
do jogo de ida. 

Na próxima terça-feira 

acontece o sorteio dos confron-
tos e todos os 16 classificados 
– América-MG, Athletico, Atléti-
co-GO, Atlético-MG, Bahia, Bota-
fogo, Ceará, Corinthians, Cru-
zeiro, Flamengo, Fluminense, 
Fortaleza, Goiás, Palmeiras, 
Santos e São Paulo – estarão no 
mesmo pote para a definição de 
qual time enfrentará. 

Seoul - A Seleção Brasileira 
enfrentará a Coreia do Sul, 
nesta quinta-feira (2), no Seoul 
World Cup Stadium, em amis-
toso válido como preparação 
para a Copa do Mundo FIFA 
Qatar 2022. A partida está mar-
cada para as 20h (8h de Bra-
sília). Com alguns jogadores 
lesionados por conta do fim da 
temporada europeia, o técnico 
vai utilizar a partida para fazer 
algumas observações. 

Por enquanto, o goleiro 
Ederson e o meia Neymar 
são os desfalques. Outros 

jogadores reclamaram de 
dores musculares e devem 
ser poupados. “Não vamos, 
em hipótese alguma, colocar 
em risco a saúde dos jogado-
res. Isso abre uma porta para 
aqueles que buscam uma 
chance de poderem competir 
em igualdade de condições”, 
disse o treinador na coletiva 
após o treino de ontem no 
local da partida.

Daniel Alves será o capi-
tão em lugar de Neymar, que 
sofreu um pisão e está com o 
pé inchado.  

 MAURICIO MOREIRA 

Stein segue invicto na Taça Brasil
Toledana é a maior pontuadora 

da Seleção Brasileira de Vôlei

DIVULGAÇÃO

Cascavel sedia 
Paranaense 
sub-15 e sub-17

Vaga do Goiás define Copa do Brasil

Lesões levam Tite a fazer novos testes

De Toledo para a seleção, Julia Bergman disputa a Liga das Nações

NubladoParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nublado

Após nova vistoria INSA
aguarda parecer do MP
para reativar os serviços

Depois de 12 dias de 
interdição, uma nova visto-
ria da Vigilância em Saúde 
de Umuarama realizada 
na manhã de ontem (quar-
ta-feira, 1), abriu os cami-
nhos para o Hospital Nossa 
Senhora Aparecida retomar 
a maioria de suas atividades, 
inclusive cirurgias e interna-
ções. Os serviços de esterili-
zação e lavanderia foram ter-
ceirizados provisoriamente, 
até que obras estruturais 
sejam concluídas.

Para a reabertura, ainda 
falta o aval da Promotoria. 
O resultado da vistoria foi 
enviado ainda na tarde de 
ontem ao Ministério Público 
e um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) deve ser 
assinado entre a diretoria da 
instituição e a promotoria 
para garantir a realização da 
readequação da lavanderia e 
esterilização do Instituto.

De acordo com a Vigilância 
em Saúde, os demais itens 

apontados nas primeiras 
vistorias foram totalmente 
cumpridos.

“Todas as adequações 
solicitadas foram realizadas, 
bem como a terceirização 
temporária dos serviços de 
lavanderia e esterilização. As 
obras para a reativação des-
ses setores já foram iniciadas 
e, em pouco tempo, todos os 
serviços serão retomados”, 
disse o diretor geral, Dr. Luiz 
Carlos Cortez Derenusson.

Com contratos firmados 
e homologados, os serviços 
de lavanderia hospitalar pas-
saram a ser realizados pela 
Associação Beneficente de 
Saúde do Noroeste do Paraná 
– Norospar. Já a esterilização 
será realizada pela Central de 
Esterilização da Universidade 
Paranaense – Unipar.

A INTERDIÇÃO
No início do mês de maio, 

a 4ª Promotoria de Justiça 
de Umuarama, através do 

Ministério Público do Paraná, 
determinou à Secretaria 
Municipal de Saúde e à 12ª 
Regional de Saúde que reali-
zem diligências em conjunto 
para apurar irregularidades 
no Hospital Nossa Senhora 
Aparecida.

Nessas inspeções, itens nos 
setores de esterilização, lavan-
deria e algumas estruturas 
operacionais foram reprova-
dos, requerendo imediata ade-
quação às normas estabeleci-
das. No dia 19, a Promotoria 
comunicou então aos órgãos 
competentes a interdição e a 
suspensão de parte das ati-
vidades do Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, que se deu 
no dia seguinte.

Desde então, o Hospital não 
recebe novos pacientes para 
internação, bem como estão 
suspensas cirurgias e proce-
dimentos. Apenas os atendi-
mentos ambulatoriais e servi-
ços administrativos funcionam 
normalmente.
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Lei define regras para
gastos com propaganda
durante o ano eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sancionou ontem (quar-
ta-feira, 1º) a lei que altera as 
regras de limite de gastos com 
propaganda em anos eleitorais 
para órgãos dos governos fede-
ral, estaduais e municipais. 
Além de tratar das contrata-
ções de serviços de comunica-
ção institucional, a nova legis-
lação dispõe sobre despesas 
com publicidade no primeiro 
semestre do ano de eleição.

O Projeto de Lei foi alvo 
de muitas críticas no Plenário 
do Senado Federal por possi-
bilitar o aumento de gastos 
públicos e entrar em vigor em 
pleno ano eleitoral. O governo 
federal, por exemplo, terá um 
aumento estimado de R$ 25 
milhões com essas despesas. 
Relator da matéria, o sena-
dor Eduardo Gomes (MDB-TO) 

Contratação
Outra particularidade da lei são as novas regras para a licitação e 

contratação de serviços de comunicação institucional, que incluem 
gestão de redes sociais e serviços para otimização de mecanismos 
de busca (search engine optimization). Para esses serviços estão 

definidas licitações pelas modalidades de técnica e preço ou melhor 
técnica. Para os serviços de impulsionamento de mensagens em 

ambiente virtual e contratação de espaços publicitários e de mídia 
serão aplicadas as atuais regras para contratação de serviços de 

publicidade pelo poder público.

E-mail racista contra Renato Freitas
não foi postado por Sidnei Toaldo

A Corregedora da Câmara 
Municipal de Curitiba, verea-
dora Amália Tortato (Novo), 
entregou na manhã de ontem 
(quarta-feira, 1) à presidência 
da Casa o relatório final da sin-
dicância que foi aberta em maio 
último para apurar a autoria e a 
materialidade de um e-mail com 
ofensas racistas que o vereador 
Renato Freitas (PT) recebeu 
e que teria partido do correio 
eletrônico do vereador Sidnei 
Toaldo (Patriota).

Segundo Amália Tortato, o 
e-mail existe, mas não partiu do 
correio de Tolado e não pode ser 
atribuído a nenhum dos verea-
dores, sendo “incerta a respon-
sabilidade pela composição e 
encaminhamento da mensa-
gem de e-mail investigada”. 
Diante disso, fica afastada “a 
materialidade de cometimento 
de infração ético-disciplinar ou 
de procedimento incompatível 
com o Decoro Parlamentar”.

O CASO
O vereador Renato Freitas 

denunciou no início de maio 
ter recebido a mensagem com 

cunho racista. O conteúdo, 
assinado em nome de Toaldo, 
diz: “Eu não tenho medo de 
você ou dos esquerdistas vaga-
bundos que te defendem, seu 
negro. A Câmara de Vereadores 
de Curitiba não é seu lugar, 
Renato. Volta para a senzala”.

Quando o caso veio à tona, 
Sidnei Toaldo negou ter sido o 
autor do e-mail e afirmou que 
registrou o caso na Polícia Civil 
do Paraná para que seja apurado 
o uso indevido da conta dele.

O advogado de Freitas, 
Guilherme Gonçalves, disse que 
o parlamentar também registrou 

Boletim de Ocorrência frente 
ao ataque racista, no Núcleo de 
Combate aos Cibercrimes da 
Polícia Civil.

Toaldo foi o autor do rela-
tório que pediu a cassação do 
mandato de Renato Freitas no 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara 
Municipal de Curitiba. O voto 
dele foi apreciado e aprovado 
por outros quatros vereadores 
do colegiado, o que resultou 
num decreto de cassação de 
mandato que deverá ser ava-
liado, no plenário da Câmara, 
pelos 38 vereadores.

argumentou que o PL atende 
os profissionais de publicidade 
e propaganda, gerando empre-
gos no setor. Para o senador, o 
projeto reforça a capacidade 
de prestação de contas do 
poder público.

Eduardo Gomes também 
destacou que o texto trata da 
contratação de serviços de 
comunicação digital, sendo 
necessário a adaptação da 
legislação às mudanças 

tecnológicas.
Pela nova lei, o poder 

público poderá investir o valor 
equivalente à média mensal 
dos gastos com propaganda 
nos três anos anteriores, multi-
plicada por seis, considerando-
-se para o cálculo o valor empe-
nhado. A lei também define 
que os gastos com publicidade 
institucional ligada à pandemia 
de covid-19 não estão sujeitos a 
esse limite.

Presidenciável

O União Brasil lançou oficialmente na noite da terça (31) 
a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar à 
Presidência da República. O evento ocorreu no Centro 

de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e reuniu 
políticos e lideranças do partido, como o ex-governador do 
Rio Grande do Norte e ex-senador, José Agripino, o líder do 
União na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), a 
senadora Soraya Thronicke (MS) e o líder do União Brasil no 
Senado, Davi Alcolumbre (AP). Após a composição da mesa, 

houve um minuto de silêncio em respeito às vítimas das 
chuvas de Pernambuco.

Imposto único
Na cerimônia, Bivar disse 
que seria um choque muito 
grande que um partido do 
tamanho do União não ter 
um candidato a presidente. 
O partido surgiu da fusão 
entre o DEM e o PSL. “Só 
assim vamos acabar com a 
polarização que se instaurou 
no Brasil”. Bivar afirmou ainda 
que a principal bandeira de 
sua pré-campanha será a 
instituição de um imposto 
único federal. “Nossa reforma 
tributária trará a substituição 
de 11 impostos federais em 
apenas um. O Imposto Único 
vem para diminuir a mordida 
do leão. Será um imposto só, 
menor, e todo mundo vai sair 
ganhando”. O pré-candidato 
garante que, com esse 
imposto único, produtos e 
serviços ficarão mais baratos.

Sem anistia
O Plenário do STF invalidou trecho de lei federal que 
concedia anistia de infrações administrativas a policiais e 
bombeiros que participaram de movimentos reivindicatórios 
em vários estados do país. A decisão foi tomada no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Crimes militares
A anistia abrangia crimes previstos no Código Penal 
Militar e na Lei de Segurança Nacional e as infrações 
disciplinares conexas atribuídos a militares do Paraná, 
Acre, de Alagoas, do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do 
Maranhão, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Pará, da 
Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do 
Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, de Santa 
Catarina, de Sergipe e do Tocantins e do Distrito Federal que 
participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias 
de vencimentos e condições de trabalho.

Rodovias
No Paraná, uma comissão de 
deputados estaduais entregou 
ao Tribunal de Contas da 
União, em Brasília, o relatório 
técnico sobre o programa de 
desestatização de rodovias 
do Estado. O documento foi 
entregue ao ministro Walton 
Rodrigues, relator do processo 
de concessão proposto pelo 
Ministério da Infraestrutura 
e pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). 
O trabalho do Instituto de 
Tecnologia de Transportes 
e Infraestrutura (ITTI), da 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), faz uma série 
de apontamentos sobre a 
concessão. São 25 pontos 
principais, que abordam 
todos os riscos da atual 
modelagem que foi definida 
pelo governo federal.

DIVULGAÇÃO

SUSPEITA era de que e-mail com ofensas racistas ao Renato Freitas (PT) havia saído do 
correio eletrônico do relator do processo de cassação 

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

Comitê da Dengue
reforça fiscalização
em todo o Estado

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) promoveu a 
segunda reunião do Comitê 
Gestor Intersetorial para o 
Controle da Dengue, que dis-
cutiu ações de mobilização e 
vigilância permanente com o 
objetivo de reduzir os casos da 
doença e o número de óbitos 
no Paraná. As instituições que 
compõem o Comitê indicaram 
representantes para participar 
da reunião e serem multiplica-
dores no controle do mosquito 
Aedes aegypti.

O encontro trouxe o pano-
rama da situação epidemio-
lógica da dengue no Brasil e 
Paraná e a atualização das 
ações desenvolvidas pelas 
secretarias, órgãos do Estado 
e representantes do Serviço 
Social do Comércio (Sesc/PR).

Atualmente, o Paraná é o 
terceiro Estado com o maior 
número de casos graves da 
doença, com 1.265 registros. 
Apenas Goiás (2.972) e São 
Paulo (1.359) ultrapassam 
esse número, e por isso a 
relevância de conscientizar a 
população sobre a importân-
cia da prevenção.

“Precisamos desse alinha-
mento de ações com os vários 
órgãos de Estado, pois o tra-
balho integrado realizado 
com a parceria das demais 
secretarias e instituições pos-
sibilita o desenvolvimento de 
ações de combate à dengue 
em tempo oportuno para 
que não ocorra um aumento 
ainda maior nos números, 
principalmente dos casos 

Sicredi é a 9ª em projeções
macroeconômicas no Brasil

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 
5,5 milhões de associados e 
presença em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal, 
garantiu a 9ª posição no Top 
Geral na 16ª edição do Prêmio 
Broadcast Projeções. Esse é o 
segundo ano consecutivo em 
que o Sicredi é reconhecido no 
ranking, que traz as instituições 

Reforço
A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti 

David Lopes, que presidiu a reunião, ressaltou a necessidade de 
reforçar as campanhas e de uma atuação mais intensiva junto à 

população. “Estamos monitorando todos os municípios, principal-
mente as áreas com maior incidência. Chegamos no momento em 
que, pelas temperaturas mais baixas, a tendência é de diminuição 
dos casos e da transmissão da dengue. Ainda assim, é imprescindí-

vel fortalecer as ações de enfrentamento”, afirmou.

financeiras e consultorias eco-
nômicas que mais acertaram as 
estimativas sobre as variáveis 
macroeconômicas de 2021.

O Prêmio avalia a precisão 
das projeções para inflação 
(IPCA e IGP-M), taxa Selic, taxa 
de câmbio, Produto Interno 
Bruto (PIB), balança comercial 
e dívida pública. A boa quali-
dade dessas projeções é um 

fator fundamental na tomada 
de decisão de investimentos.

No ranking, a premiação 
na categoria Top Geral é para 
as dez instituições que mais 
acertaram previsões para 
a inflação (IPCA e IGP-M), 
taxa Selic, taxa de câmbio, 
Produto Interno Bruto (PIB), 
balança comercial e relação 
entre dívida pública e PIB. 

graves”, enfatizou o secretá-
rio de Saúde, César Neves.     

PARCERIAS
A representante do Sesc/PR, 

Giovanna Castellano, anunciou 
a prorrogação da campanha 
“Aqui o mosquito não entra”, 
iniciada em 2021, e que encer-
raria nesta terça. Tendo em 
vista o atual cenário no Estado, 
será estendida até o dia 19 de 
junho. Um aplicativo incentiva 
a população a registrar ima-
gens de focos do mosquito e, 
na sequência, eliminação em 
tempo real desses criadouros. 
A estratégia tem como obje-
tivo conscientizar sobre áreas 
como saúde e meio ambiente.

META
Atualmente, 278 municí-

pios participam da ação, mas 
a meta é atingir todos os 399. 
Para integrar a atividade basta 
fazer o download do aplicativo 
Sesc. Até o momento, 5.710 
pessoas já participaram desta 
iniciativa. A Superintendência 
Geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior reforçou 
o apoio dos grupos de pes-
quisa de universidades esta-
duais, com a disponibilização 
de drones para locais de difí-
cil acesso, armadilhas, vídeos 
institucionais sobre a doença e 
prevenção, entre outras expe-
riências para conter o avanço 
da dengue no Estado.

O encontro trouxe o panorama da situação epidemiológica da dengue e a atualização das 
ações desenvolvidas pelas secretarias

SESA

Em alta
Pesquisa da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio 
PR) mostra que o varejo 
paranaense acumulou alta de 
4,24% no primeiro trimestre 
do ano. Os setores de maior 
destaque foram vestuário 
e tecidos, com elevação de 
39,12%, e calçados, com 
aumento de 37,11% nas vendas 
na comparação com o mesmo 
período de 2021.

Centro de operações
A prefeitura de Maringá 
vai reforçar a segurança do 
município com a implantação do 
Centro Integrado de Operações. 
No espaço atuarão as polícias 
Civil e Militar, além da Guarda 
Municipal de Maringá e 
demais forças de segurança. 
Como reforço o Estado vai 
compartilhar os dados de 
identificação, bem como o 
sistema de lavratura de Boletim 
de Ocorrências Unificado, e 
outras plataformas de 
acesso policial.

Centro de operações II
 O Centro Integrado de 
Operações já tem local definido 
e os recursos começaram 
a ser investidos pela 
administração municipal para 
compra de equipamentos de 
monitoramento e sistemas de 
inteligência artificial. A cidade já 
conta com mais de 80 câmeras 
de monitoramento, entre OCR 
e de reconhecimento facial, as 
quais já estão funcionando e, 
após o convênio entre Estado 
e município, ficarão também 
à disposição das polícias 
estaduais.

Operação Satélite
A Polícia Militar está em seis 
cidades com o projeto de 
policiamento comunitário 
(Operação Satélite e 
Policiamento Solidário). A 
operação segue até 31 de julho 
(pode ser prolongada) nas 
cidades de Maringá, Londrina, 
Ponta Grossa, Guarapuava, 
Cascavel e Foz do Iguaçu. Trinta 

Reconhecimento
Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado 

Marcel Micheletto esteve em Brasília nesta semana para a 
celebração dos 10 anos do Código Florestal. O evento entregou o 

Prêmio Moacir Micheletto – presidente e relator do Código Florestal, 
falecido em 2012 – à ex-ministra da Agricultura e deputada federal 

Tereza Cristina, em reconhecimento ao trabalho dela em prol do 
setor. “Um dia muito especial para a minha família e histórico para o 

nosso país”, destacou Marcel Micheletto.

policiais participam da ação em 
cada cidade.

Candidato não?
O deputado Valdir Rossoni 
(PSDB) tem dito que não 
pretende disputar a reeleição 
em 2 de outubro, mas pelo sim, 
pelo não, seu grupo político está 
atrás de um marqueteiro que 
tope a parada.

Três federações
O TSE registrou apenas três 
federações aptas a concorrer nas 
eleições de outubro. O Brasil da 
Esperança reúne PT, PCdoB e PV. 
A outra federação reúne Psol e 
Rede e a terceira é formada pelo 
PSDB e Cidadania. Agora, esses 
partidos devem ficar unidos 
por quatro anos, agindo como 
bancada única no Congresso 
Nacional, por exemplo. A aliança 
deve ser respeitada também 
pelos diretórios regionais.

Não vai dar
Por atrasos no envio de 
documentação pela ANTT, o TCU 
prevê que apenas dois dos seis 
lotes do novo pedágio do Paraná 
poderão ser leiloados ainda 
este ano, adiantou o ministro 
do Walton Rodrigues, relator 
do processo de autorização 
para a concessão das rodovias 
paranaenses, aos deputados 
estaduais paranaenses que 
integram a Frente Parlamentar 
do Pedágio.

Bandeira principal
O União Brasil lançou 
oficialmente nesta terça-feira 
(31) a pré-candidatura do 
deputado federal Luciano Bivar 
à Presidência da República. O 
evento ocorreu no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, 
em Brasília, e reuniu políticos 
e lideranças do partido. Bivar 
disse que a principal bandeira 
de sua pré-campanha será a 
instituição de um imposto 
único federal. “Nossa reforma 
tributária trará a substituição 
de 11 impostos federais em 
apenas um. O Imposto Único 
vem para diminuir a mordida 
do leão”, disse.
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Mentora intelectual de
quadrilha de roubo de
veículos é presa pela PM

Uma ação desencadeada 
no início da manhã de ontem 
(1), em Umuarama, conduzida 
pelo comando do 25º Batalhão 
da PM, levou à prisão de uma 
mulher que era considerada 
a mentora intelectual de um 
grupo de assaltantes que agia 
desde o começo deste ano em 
municípios da região noroeste. 
O bando tinha como principal 
meta, roubar veículos, a maio-
ria caminhonetes e SUWs, em 
propriedades rurais, rendendo 
moradores e gerando pânico.

Segundo o comando da PM, 
os criminosos levavam os veí-
culos roubados até a fronteira 
com o Paraguai, onde eram 
repassados provavelmente 
para utilização em crimes 
como contrabando e tráfico 
de drogas.

“Cientes dessa situa-
ção, equipes do 25°BPM ini-
ciaram no mês de fevereiro 
uma Operação conjunta 
com o Ministério Público de 
Umuarama que levou à iden-
tificação da uma quadrilha 
suspeita da prática desses 
crimes”, diz o tenente coronel 
Anderson Puglia comandante 
do 25º BPM, em nota enviada 
a imprensa.

Ele relata ainda que as dili-
gências duraram mais de 4 
meses, período em que foram 
coletados “diversos elementos 
de convicção, bem como provas 
de materialidade e autoria das 
condutas delitivas, sendo suge-
rido ao Poder Judiciário várias 
medidas cautelares visando a 
preservação da ordem pública 
e o bem estar social”.

As investigações levaram 
a justiça a expedir 5 manda-
dos de prisão preventiva pelo 

crime de roubo e 6 manda-
dos de busca e apreensão 
domiciliar.

A ação foi chamada de 
“Operação Ares”, devido a mito-
logia grega e romana remeter 
esse nome a agressividade, 
ameaça e truculência, carac-
terísticas estas que coincidem 
com as condutas dos crimino-
sos, os quais, segundo relato 
de próprias vítimas dos roubos, 
os assaltantes ameaçaram e 
amarraram idosos, mulheres 
e até mesmo crianças na con-
sumação dos crimes, princi-
palmente nos momentos de 
espera do deslocamento dos 
veículos roubados até a fron-
teira com o Paraguai.

A mulher acusada de ser 
a chefe da quadrilha, foi 
detida dentro de sua casa, no 
Conjunto Sonho Meu. Outras 
três pessoas envolvidas foram 
capturadas pelos policiais nos 
bairros Dom Pedro, Alto São 
Francisco, Jardim Tropical e 
Zona IV, em Umuarama.

Os 46 policias envolvidos na 
operação, entre eles integran-
tes dos grupos Rotam, Canil 
e Radiopatrulha do 25°BPM, 
bem como apoio de equipes 
do BPFRON, levaram também 
duas pessoas par serem ouvi-
das em Termo Circunstanciado 
por uso de drogas e apreende-
ram 30 gramas de maconha e 
uma balaclava.

NA residência da mulher considerada a chefe da quadrilha, os policiais também cumpriram 
mandado de busca

DIVULGAÇÃO

Durante patrulhamento, policiais militares do 
Pelotão de Operações com Cães do BPFron, 
apreenderam crack e um revólver de calibre 38 
que estavam em posse de uma passageira de 
ônibus na rodoviária de Umuarama. Um cão fare-
jador indicou a presença da mercadoria ilícita na 
passageira de 30 anos de idade. No corpo dela 
foram encontrados 5,2 quilos de crack presos com 
fita adesiva, lá também estava a arma de fogo. A 
mulher informou que receberia a quantia de R$ 4 
mil para realizar o transporte da droga até a cida-
de de Londrina. Após a abordagem, ela recebeu 
voz de prisão e foi encaminhada com a droga e a 
arma de fogo para a 7ª Subdivisão Policial.

DIVULGAÇÃO

Bolsolão    
O PT, por sua vez, batizou de 
“Bolsolão” peças de divulgação 
e vídeos que remetem aos 
escândalos no MEC, compras 
suspeitas de tratores, ônibus 
escolares e caminhões de lixo, 
além de favorecimento de 
congressistas aliados. 

Ironia  
Lula e Bolsonaro também vão 
acentuar os ataques irônicos 
reiterados recentemente. 
“Bolsonaro não dormiu ontem 
à noite”, disse Lula após 
divulgação de pesquisa. “Quero 
saber se convidou pobre”, 
provocou Bolsonaro sobre o 
casamento do petista. 

Toalha 
Atabalhoada, a carreira política do 
ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, 
pode estar com os dias contados. 
Com resistência no União Brasil 
para lançar sua candidatura ao 
Senado, o antes presidenciável 
cogita jogar a tolha e não disputar a 
eleição deste ano.  

Domiciliar 
Mais de 33 mil brasileiros 
apoiam o projeto (PL 1338/2022) 
que regulamenta a prática do 
homeschooling. A proposta que 
autoriza educação domiciliar foi 
aprovada em maio na Câmara 
dos Deputados. Pouco mais de 29 
mil pessoas votaram, até ontem, 
contra o projeto na Consulta 
Pública aberta há cinco dias pelo 
Senado. 

Relator 
O projeto é relatado na Comissão 
de Educação pelo senador Flávio 
Arns (Podemos-PR). A oposição 
atua para protelar a análise 
do projeto. O PT apresentou 
requerimento no colegiado - 
ainda não votado - com pedido 
de realização de oito audiências 
públicas para discutir o texto.    

Correligionário 
Candidato ao Governo, o 
senador Rodrigo Cunha (UB-
AL) iniciou a pré-campanha em 
Alagoas conquistando apoio de 

Arsenal 
Diante do cenário praticamente irreversível de disputa direta entre o 

ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), estrategistas 
das duas pré-campanhas intensificam o arsenal de ataques para tentar 
desgastar a imagem e aumentar a rejeição do adversário. Como ponto 

de fuga para a crise dos combustíveis, Bolsonaro vem associando 
o PT ao endividamento da Petrobras nas gestões de Lula e Dilma. 
Outra aposta da campanha do presidente é “relembrar” o País de 

personagens vinculados a Lula que tiveram seus nomes envolvidos em 
casos de corrupção, como o ex-ministro José Dirceu e outros. 

correligionário do clã Calheiros. 
Em visita ao município de Boca da 
Mata, a 70 km de Maceió, Cunha 
conquistou o apoio do prefeito 
Bruno Feijó, filiado ao MDB.

Repasse   
O Ministério Público Federal pediu 
esclarecimentos ao Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR) e ao Governo do Estado 
de Pernambuco sobre o repasse 
de R$ 1 bilhão do Governo 
Federal para o enfrentamento 
das chuvas no Estado. O MPF 
quer rastrear os recursos 
liberados e saber onde estão 
sendo efetivamente aplicados.

Como assim?
Estudo realizado pela 
International Budget 
Partnership (IBP), instituto 
que reúne especialistas 
internacionais em finanças 
públicas, apontou o Brasil como 
um dos melhores países em 
transparência orçamentária. 
O resultado coloca o Brasil 
em 7º lugar entre 120 países 
pesquisados. A colocação 
contraria o senso comum 
do brasileiro, para quem o 
orçamento público é uma das 
principais fontes de desvios.

A cura da terra 
A ativista e comunicadora Samela 
Sateré Mawé, em parceria com 
a Alianima – organização que 
atua na agenda da proteção 
animal e ambiental–, lançam 
amanhã o vídeo-manifesto 
“Povos Indígenas: A cura da terra” 
para a Semana Mundial do Meio 
Ambiente 2022, data liderada 
pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (Pnuma), 
que terá como mote o tema 
“Uma só Terra”.

Confiança 
O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
cresceu 2,9 pontos de abril para 
maio. É a terceira alta consecutiva 
do indicador, que atingiu 97,4 
pontos, em uma escala de 0 a 
200 pontos, o maior nível desde 
outubro de 2021 (100,4 pontos).
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Gaeco recolheu na 7ª SDP documentos
de veículos apreendidos há uma década

Em Umuarama, o Gaeco 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão na delegacia de 
Polícia Civil, onde recolheu, 
na manhã de ontem, cópias 
de documentos em relação à 
veículos apreendidos durante 
uma década. De acordo com 
o Superintendente da 7ªSDP, 
apenas documentos foram 
recolhidos para uma análise 
investigativa, porém nenhum 
policial que atua na delegacia 
de Umuarama foi preso ou está 
afastado de suas funções.

Ao todo,  o  Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado cum-
priu 26 mandados judiciais 
de busca e apreensão em 13 
cidades do Paraná e uma de 
Santa Catarina.

A ação foi um desdobra-
mento da Operação Aboiz, 
desencadeada em 30 de abril 
de 2019 para investigar possí-
veis delitos cometidos com a 

participação de policiais civis. 
São apurados os crimes de cor-
rupção passiva, estelionato, 
prevaricação e associação 
criminosa.

Conforme investigações do 
Gaeco, um empresário mante-
ria uma empresa de recupera-
ção de automóveis furtados 
que “encontrava”. Para isso, 
ele contaria com o auxílio de 
agentes da Polícia Civil, que 
passariam previamente os 
dados dos veículos para o líder 
da organização. Entre os alvos 
dos mandados, estão um dele-
gado, quatro escrivães e cinco 
investigadores da Polícia Civil.

O Juízo da 2ª Vara Criminal 
de Guaíra, que expediu as 
ordens judiciais, determinou 
também a suspensão das ativi-
dades econômicas da empresa 
investigada e o afastamento 
das funções de quatro policiais 
civis, incluindo um delegado 
(os quais só poderão exercer 

atividades administrativas). 
As investigações começaram 
quando se verificou que um 
veículo apreendido na cidade 
de São Mateus do Sul fora resti-
tuído ilegalmente. A restituição 
era irregular e tinha a participa-
ção de policiais civis que atua-
vam nas Delegacias de Guaíra e 
de Marechal Cândido Rondon.

Os mandados judiciais foram 
cumpridos em seis delegacias 
de polícia, em um escritório de 
advocacia, numa empresa e em 
diversas residências em Curitiba, 
São José dos Pinhais, Piraquara, 
Toledo, Foz do Iguaçu, União da 
Vitória, Altônia, Guarapuava, 
Matinhos, Pontal do Paraná, 
Pinhais e Umuarama, além 
de Balneário Camboriú, em 
Santa Catarina. Foram reco-
lhidos telefones celulares, 
documentos (alguns deles 
falsificados) e dinheiro.

A Assessoria de Imprensa 
da Polícia Civil do Paraná 

divulgou a seguinte nota: “A 
Polícia Civil do Paraná (PCPR) 
participou do cumprimento de 
mandados judiciais de ope-
ração do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), na manhã 
desta quarta-feira (1). A PCPR 

conduz investigações na esfera 
administrativa. A Instituição 
não coaduna com desvios de 
conduta. Caso sejam com-
provadas irregularidades, os 
servidores serão responsabi-
lizados de acordo com a legis-
lação vigente”.

Abaixa o som
PMs de Umuarama apreenderam 
um equipamento de som de um 
morador que estava perturbando 
o sossego alheio na madrugada de 
ontem (1). Foram várias denúncias 
que levaram os até o bairro. Lá 
eles orientaram o morador a não 
continuar com o barulho. Pouco 
tempo depois, novas denúncias 
foram feitas sobre o mesmo 
caso, então os PMs novamente 
foram até lá e recolheram o 
aparelho, encaminhando o 
proprietário até o 25º BPM para 
confecção e assinatura do termo 
circunstanciado por perturbação 
de sossego.

ALÉM do afastamento de 4 investigadores de polícia, foram apreendidos celulares, docu-
mentos e dinheiro

DIVULGAÇÃO

Policiais  Mil itares de 
Francisco Alves (cidade loca-
lizada a 70 quilômetros de 
Umuarama) recuperaram, na 
noite da última terça-feira (31), 
uma motocicleta que havia 
sido abandonada no centro 
da cidade. O veículo foi loca-
lizado após denúncias de que 
o suspeito estava empurrando 
a motocicleta pela cidade. 
Segundo informações, a PM 
tomou conhecimento que o 
suspeito estava com o veículo 
– uma Honda NXR 150 Bros de 
cor preta – após denúncias, e 
na sequência realizaram bus-
cas pelo sujeito e pelo veículo, 

e o encontraram abandonado 
próximo ao viveiro municipal. 
O veículo foi então encami-
nhado para o pátio para dar 
prosseguimento aos devidos 
procedimentos.

VEÍCULO estava abandonado no centro da cidade quando foi localizado pelos policiais. 
Ninguém foi preso

DIVULGAÇÃO

Um princípio de incêndio, no fim da tarde de ontem (quarta-feira, 1º), na 
lanchonete Bob’s que fica na Praça Miguel Rossafa, em Umuarama, mobili-
zou o Corpo de Bombeiros. Duas equipes foram acionadas para combater 
as chamas que atingiram uma fritadeira na lanchonete Bob’s. Os funcionários 
não conseguiram, inicialmente, controlar as chamas e acionaram as equipes de 
combate a incêndio.  Quando chegaram, os funcionários haviam conseguido 
controlar o fogo, que foi definitivamente apagado pelos bombeiros. Ainda 
segundo a corporação, ninguém se feriu.

ALEX MIRANDAMoto é recuperada pela Polícia 
Militar em Francisco Alves
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Afsu Feminino derrota o Chopinzinho
e sobe pra 5º no Paranaense de Futsal

No último sábado, na 
Capital da Amizade, as meni-
nas da Afsu mantiveram o bom 
momento e venceram mais 
uma partida pelo Paranaense 
de Futsal. A torcida apoiou o 
time e compareceu em maior 
número diante a última par-
tida em casa.

Logo no início, as joga-
doras se estudaram e troca-
ram dribles, mas sem levar 
nenhum perigo às goleiras 
adversária, até que as meni-
nas do Umuarama Futsal 
conseguiram abrir o placar. 
O primeiro gol foi marcado 
pela ala Jhully, que soltou um 
petardo saindo de uma bola 
lançada da direita.

O time de Chopinzinho, 
mesmo no primeiro tempo, 
começou a utilizar goleira-
-linha e levava muito perigo 
ao gol de Izabela. Mas foi 
em um erro de finalização, 
que a goleira do Umuarama 

Umuarama encara o Praia Clube no sábado fora de casa pela LNF
O time de futsal mascu-

lino de Umuarama vai até 
Uberlândia/MG para enfrentar 
o Praia Clube pela Liga Nacional 
de Futsal (LNF). A partida está 
prevista para as 15h15 de 
sábado (4) na Arena Praia.

Na última sexta-feira (27), 
o time da Capital da Amizade 
empatou com o Pato Branco, 
em 3 a 3, no Ginásio de 
Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa, o ‘Vierão’ em 
Umuarama, também pela 
competição nacional.

Nos últimos jogos pela LNF, 
o time de Umuarama está até 
tomando a inciativa e pres-
sionando, chegando a abrir 

primeiro o placar, mas, infeliz-
mente o time acaba caindo de 
rendimento e cede o empate 
ou vitória do adversário.

Outro aspecto negativo e 
apontado pelo treinador Nei 
Victor são as chances de gols 
desperdiçadas. “Nós também 
estamos tendo muitas oportu-
nidades de gols e não estamos 
convertendo e isso no final das 
partidas tem nos complicado”.

Entretanto, a comissão 
técnica acredita que falta 
pouco para o time se encaixar 
definitivamente para buscar 
mais vitórias e subir na tabela 
de classificação. O time é o 
décimo nono na competição, 

já o Praia Clube, próximo 
adversário, está mais no 
alto da tabela, ocupando a 
décima posição.

O Umuarama Futsal tam-
bém disputa o Campeonato 
Paranaense – Chave Ouro 
2022. Por essa competição, 
os umuaramenses entram 
em quadra no próximo dia 8, 
quarta-feira, para enfrentar, 
fora de casa o Guarapuava, 
a partir das 20h, no Ginásio 
Joaquim Prestes.

defendeu e mandou um tiro 
certeiro contra o gol adver-
sário, aumentando para 2 a 
0 o placar para as meninas 
da Capital da Amizade.  A 
torcida foi ao delírio e vibrou 
muito com o golaço de longa 
distância da goleira da Afsu.

No segundo tempo, após 
várias tentativas de ambas as 
equipes, o time de chopinzi-
nho chegou ao gol, colocando 
o placar em 2 x 1, mas com 
uma defesa sólida, o Afsu 
Fem segurou os ataques de 
goleira-linha do time adver-
sário que levavam muito 
perigo no segundo período 
da partida. As umuaramenses 
seguram o placar até o final.

Com o resultado posi-
tivo, o Umuarama futsal 
Fem sobe para o 5º lugar 
na tabela, com 13 equipes e 
agora segue para um embate 
contra o time de Colombo, 
fora de casa.

O Supervisor Guilherme 
Parro destacou o equilíbrio 
entre os times femininos no 
Campeonato Paranaense de 
Futsal – Série Prata e parabe-
nizou a equipe de Umuarama 

por mais um jogo de defesa 
sólida. “É um campeonato 
onde muitas equipes vão 
brigar pra subir e são ape-
nas 2 vagas para 13 em dis-
puta. Temos feito bons jogos, 

apesar de tropeços, a evo-
lução é nítida, e principal-
mente, a defesa. Agora temos 
um jogo difícil contra a equipe 
de Colombo, fora de casa, que 
está na 4ª posição”.

MENINAS do futsal de Umuarama comemorando o segundo gol contra o adversário em mais uma vitória no Paranaense

ASSESSORIA/AFSU

NA última sexta, o time da Capital da 
Amizade empatou com o Pato Branco em 3 

a 3 e precisa da vitória para subir na tabela 
de classificação

DIEGO IANESKO/AFSU
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Umuarama cria comissão de prevenção
de acidentes e adere ao Vida no Trânsito

O prefeito Hermes Pimentel 
i n s t i tu i u ,  p e l o  d e c reto 
162/2022, a Comissão Municipal 
Intersetorial de Prevenção 
de Acidente e Segurança no 
Trânsito. O órgão terá caráter 
consultivo e auxiliará na implan-
tação, desenvolvimento e acom-
panhamento do Programa Vida 
no Trânsito, para o qual a cidade 
foi selecionada pelo governo do 
Estado tendo em vista ações que 
resultaram na redução do índice 
de acidentes e vítimas.

A comissão definirá ideias 
e propostas para encaminhar 
aos órgãos competentes do 
município e será vinculada à 
Diretoria de Trânsito (Umutrans) 
da Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram).

Conforme o Chefe do 
Executivo, a comissão deverá 
articular a integração dos órgãos 
e entidades envolvidas no pro-
jeto, cuja finalidade é reduzir o 
número de acidentes com víti-
mas graves e fatais no municí-
pio, além de participar da exe-
cução das ações estabelecidas, 
instituir a informação (coleta, 

Boletim confirmou ontem 71 novos casos de dengue
O boletim semanal de 

acompanhamento da den-
gue emitido pela Vigilância 
em Saúde Ambiental, trouxe 
ontem 71 novos casos da 
doença, registrados entre os 
dias 22 a 28 de maio. Com 

isso, o acumulado desde o 
início do ano epidemiológico 
(agosto/21) subiu para 847. 
Cinco contaminados tiveram 
dengue com sinais de alarme 
(DSA) e não houve mortes até 
o momento.

A doença já está presente 
em 90 localidades do municí-
pio. Há ainda 304 suspeitas em 
investigação e 25 casos foram 
considerados inconclusivos. 
Do total de 1.949 notificações 
referentes à doença (316 a 

Emoção e boas histórias marcam
primeiro encontro de pioneiros

O início da programa-
ção das comemorações do 
aniversário de 67 anos de 
Umuarama foi realizado ontem 
(1) no Centro Cultural Vera 
Schubert. O primeiro Encontro 
de Pioneiros reuniu cerca de 
20 pessoas que contribuíram 
para a construção da cidade, 
em evento marcado por muita 
emoção – e boas histórias, con-
tadas pelos pioneiros ou por 
seus representantes (filhos e 
netos).

Os trabalhos foram ini-
ciados pelo prefeito Hermes 
Pimetel, que também fez um 
relato de suas lembranças 

ATRIBUIÇÕES e normas de funcionamento, bem como as subcomissões, serão definidas pelo Regimento Interno a ser aprovado em 
reunião plenária

JOSÉ A. SABINO/SECOM

gestão e análise de dados) como 
ferramenta de ação e fiscaliza-
ção no trânsito, captar recursos 
que possibilitem ações e avaliá-
-las após a execução.

Caberá à comissão apurar 
dados para propor medidas pre-
ventivas e de controle, identifi-
cando localidades em que mais 
ocorrem acidentes, organizar e 
participar da Semana Nacional 
de Trânsito, manter atualizados 
dados estatísticos de acidentes 
para o governo municipal, muní-
cipes e órgãos que atuam na for-
mação de condutores, apoiar 
ações educativas junto às ins-
tituições de ensino e implantar 
um sistema de informação para 
unificar registros de acidentes.

A comissão intersetorial 
será composta por membros 
titular e suplente da Sestram, 
secretarias municipais de 
Saúde, Educação e Meio 
Ambiente, Samu, 25° Batalhão 
da PM, 7ª Subdivisão Policial, 
Guarda Municipal, Corpo de 
Bombeiros, 20ª Ciretran, hospi-
tais, Universidade Paranaense 
(Unipar), UniAlfa Faculdade, 
Instituto Federal do Paraná 

(IFPR) e Universidade de 
Maringá (UEM).

Ainda a 12ª Regional de 
Saúde, Sest/Senat, conse-
lhos municipais de Segurança 
(Conseg) e de Desenvolvimento 
(CDU), Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Associação 
Comercial ,  Industr ial  e 
Agrícola (Aciu), Sociedade 
Civil Organizada (Sociou), 
Observatório Social e Polícia 

Científica/ Instituto Médico 
Legal (IML). Outras entidades 
poderão solicitar a adesão.

A Umutrans regulará o fun-
cionamento da comissão e 
nomeará o coordenador. Os 
membros não serão remune-
rados. Atribuições e normas de 
funcionamento, bem como as 
subcomissões, serão definidas 
pelo Regimento Interno a ser 
aprovado em reunião plenária.

PROGRAMA
Com isso, Umuarama passa 

a integrar o Programa Vida no 
Trânsito (PVT), coordenado 
pelo Ministério da Saúde 
e governos estaduais, que 
objetiva subsidiar gestores 
em políticas de prevenção 
de lesões e morte no trânsito 
com qualificação, planeja-
mento, acompanhamento e 
avaliação de ações.

e histórias de seus pais. 
Chefe da Divisão de Eventos 
da Fundação Cultural de 
Umuarama, Rodrigo Fernandes 
Pereira foi o responsável pela 
organização.

Representantes da família 
de Ebílio Uliana, que faleceu há 
seis anos, contaram histórias 
do agricultor, um dos primei-
ros a chegar à recém-aberta 
colônia no ano de 1955.

Syldo Olinski, de 97 anos, 
esbanjou lucidez ao relatar 
histórias ainda muito vivas em 
sua memória.

Waldemir Zanotto, de 85 
anos, arrancou gargalhadas 

dos presentes ao relatar 
histórias do tempo em que 
era ‘delegado substituto’ 
e as rixas entre moradores 
‘aqui do patrimônio’ e os de 
Cruzeiro do Oeste.

Antonio Pereira, de 85 anos, 
e a esposa, Marlene Fernandes, 
que chegaram aqui em 1957, 
também foram responsáveis 
por ótimos momentos durante 
o bate-papo. Ela relatou a rea-
lização de um sonho de ser 
artista de circo, realizado há 
poucos anos. “Desde criança 
queria ser de circo, tinha essa 
ideia. Mas a vida nos leva para 
outros caminhos. Um dia, 

mais que na semana anterior), 
773 suspeitas foram descarta-
das. Agora são 14 as regiões 
em surto de dengue – apenas 
a UBS Bem-Estar permanece 
com baixa incidência de casos, 
enquanto Cidade Alta, São 

Cristóvão e Industrial seguem 
em estado de alerta.

Em número de casos, a 
situação permanece mais crí-
tica nas regiões do Centro de 
Saúde Escola (CSE), que já 
soma 256 positivos.

já com netos, fui a um circo 
muito simples que chegou à 
cidade. Queriam alguém para 
ser voluntário para o atirador 
de facas. Meus netos quase 

desmaiaram de susto, mas eu 
tive uma das maiores emoções 
da minha vida, no palco, sendo 
uma artista, meio que entre 
facas voadoras”, registrou.

O Encontro reuniu pessoas que contribuíram para a construção da cidade, em evento mar-
cado por muita emoção – e boas histórias

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Hoje vai contar com ótimo pique para se dedi-
car ao trabalho e aos seus compromissos de 
rotina. Lua e Júpiter despejam ótimas energias 
pela manhã, impulsionando seus interesses 
profissionais e materiais. Aproveite para ter-
minar as tarefas pendentes e resolver questões 
importantes.

Assuntos do lar e relacionados com sua família 
vão exigir um pouco mais de atenção durante 
a manhã. Quem manda o papo reto é a Lua, 
que conclui a passagem por sua Casa 4 nesse 
período e ainda forma aspecto superpositivo com 
Júpiter. Isso significa que os interesses domés-
ticos estarão em evidência. 

A fada sensata da Lua escorpiana fortalece seu 
lado perspicaz e deixa sua comunicação ainda 
mais eficiente pela manhã. Ela também troca 
likes com Júpiter e garante que você terá muita 
facilidade para conversar e negociar. Há sinal 
de bons acordos no trabalho ou ao lidar com 
interesses comerciais. 

A Lua escorpiana vai fortalecer seus ideais e 
ainda trocará likes com Júpiter, dando sinal verde 
para você alcançar um objetivo importante. Pode 
se associar a alguém para cumprir uma meta 
de trabalho ou transformar um projeto em reali-
dade. À tarde, a Lua forma aspecto perfeito com 
Saturno envolvendo amor.

Se depender das influências da Lua, você vai 
acordar com a mente focada em suas ambições 
e pensará em estratégias para colocar suas metas 
em ação. Em sintonia com Júpiter, a Lua vai te 
dar determinação e no trabalho. Se perceber uma 
boa oportunidade lute para conquistá-la.

A Lua envia muitas energias para os seus rela-
cionamentos, em sintonia com Júpiter, revela 
que a manhã será propícia para trocar ideias, 
experiências e impressões. Ela ainda começa 
um rolê pelo ponto mais alto do seu horóscopo 
e fecha na parceria com Saturno, despertando 
seu desejo de conquistar melhorias.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos em 2 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São 
sociáveis, comunicativos, alegres e de bom humor. Em geral, conseguem muitos amigos 
e são muito queridos por estes, bem como pelos irmãos. Seu número principal, do dia do 
nascimento, é o 5, número de Mercúrio. O 5 confirma suas qualidades positivas e o seu 
jeito de ser simpático e comunicativo, inteligente e ágil, que nasceu para liderar.

Horóscopo nascido em 2 de junho

Carisma, pensamento positivo, simpatia e bom 
papo ajudarão você a se sair bem em qual-
quer situação, ainda mais pela manhã. Quem 
garante é a fada sensata da Lua, que atravessa 
o terceiro decanato do seu signo e troca óti-
mas vibrações com Júpiter. 

Nossa fada sensata Lua passa algumas horas em 
seu paraíso pela manhã e faz ângulo harmônico 
com Júpiter, enchendo seu astral de boas vibes 
e seu coração de esperança. Essa influência que 
chega do céu vai realçar seu charme e simpatia, 
favorecendo seus relacionamentos. 

Fechar uma parceria com os colegas será uma 
boa estratégia para administrar os interesses 
do trabalho. A Lua segue o baile em seu signo 
oposto no período da manhã e troca bons flui-
dos com Júpiter, estimulando as atividades 
em equipe, a troca de ideias e experiências. 

Manhã perfeita para se dedicar aos seus interes-
ses e tirar proveito do seu poder de concentração 
no trabalho. Lua e Júpiter fecham na parceria, 
renovam sua confiança interior e dão força para 
superar obstáculos. Bom momento para trans-
formar desafios em oportunidades. 

Pela manhã, a Lua envia boas vibes para seus 
interesses materiais e ainda forma aspecto posi-
tivo com Júpiter, indicando um período oportuno 
para ampliar seus ganhos. Você pode encontrar 
alternativas simples e viáveis para incrementar 
sua renda. Cuide da saúde.

Embora passe a manhã em seu inferno astral, 
a Lua vai formar aspecto benéfico com Júpiter, 
seu regente, revelando que o período será muito 
favorável para lidar com questões que envolvam 
grana. Sua intuição estará tinindo. À tarde, a Lua 
ingressa em seu signo, traz poderosas energias 
e fica de boas com Saturno, estimulando seus 
contatos, planos e negociações. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 33

QAS
QUALQUER

RUATURCO
ARMARBOND

EDENCASA
RNPANE

AUTODROMO
PARIOC
ENODULO
DRAMAHR
EOODIAR

ASSAREDI
EIAGOD

PRAZEROSO

Cami-
nhada

feita pelo
vigilante

Acon-
tecido;

sucedido

Conso-
antes de
"hora"

Parte da
planta

enterrada
no solo

Banda que revelou
Ney Matogrosso

Dígrafo
de "quilo"

Antônimo
de "rural"

Mesa da
missa

Vitamina 
da banana

Que têm
quatro pés

Pronome
indefinido

"Ali Babá e os (?)
Ladrões", conto

(?) da
amargura:

grande
sofrimento

Natural 
da Turquia
Marco Na-
nini, ator

James (?),
o 007 (Lit.)
Bondade;

compaixão

Instalar;
montar

(barraca) 

Defeito
no motor
Enfeita;
adorna 

Iodo
(símbolo)

El. comp. de
"omoplata"

Hiato de
"teor"
Cozer

(o bolo) 
Detestar; 
abominar
As primei-
ras vogais

Caroço 
subcutâneo

A cor do
salmão

Jardim
onde vive-
ram Adão 

e Eva (Bíb.)

Oswaldo
Cruz,

médico

Sílaba
de "pingo"
Deus, em

inglês

501, em
algaris-

mos
romanos

Constru-
ção para
moradia

Gênero
teatral

oposto à
comédia

A pessoa
com quem
se dança

Local da
corrida de
Fórmula 1

Que é feito
com satis-

fação

Brado de cocheiros
Letra da
roupa do

Robin (HQ)

3/god. 4/éden. 8/qualquer. 9/autódromo — prazeroso. 11/quadrúpedes.
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(barraca) 

Defeito
no motor
Enfeita;
adorna 

Iodo
(símbolo)

El. comp. de
"omoplata"

Hiato de
"teor"
Cozer

(o bolo) 
Detestar; 
abominar
As primei-
ras vogais

Caroço 
subcutâneo

A cor do
salmão

Jardim
onde vive-
ram Adão 

e Eva (Bíb.)

Oswaldo
Cruz,

médico

Sílaba
de "pingo"
Deus, em

inglês

501, em
algaris-

mos
romanos

Constru-
ção para
moradia

Gênero
teatral

oposto à
comédia

A pessoa
com quem
se dança

Local da
corrida de
Fórmula 1

Que é feito
com satis-

fação

Brado de cocheiros
Letra da
roupa do

Robin (HQ)

3/god. 4/éden. 8/qualquer. 9/autódromo — prazeroso. 11/quadrúpedes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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F T G
S E N T I N E L A

A I R A R A M A R
S I G L A A V E
T A R A M I A

S E D A S A L D A
M O V I D O O L
A N A L M A R E
M A D A L E N A

R E C O T EM P
A T I R A D E I R A

R O M A N A U S
P I N T OR V I S S

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

B

Guarda
armado

que vigia
um posto

Tipo de
cerveja
inglesa

Falta de
ferro no
sangue

Movi-
mentos 

da dança

Paulo
Henrique
(?), jor-
nalista

Mandei;
remeti 

Idioma
falado em
Moscou

Zona
Franca de
(?): polo
industrial

Marcos
Pitombo,

ator

Dígrafo
de "osso"
(Gram.)

(?) entre
nós: em
segredo

Muito
grande;
enorme

Jogos (?): 
acontecem

de 4 em
4 anos

O "A",
de RAF

Palavra co-
mo "ONU"
Peso da 

embalagem
Tecido de
quimonos

Pôr tela
de metal

Aparelho de
gravação 

Animal
com penas
O Profeta

de Alá

Elevação 
oceânica
Limitada
(abrev.)

Retirado
do lugar
Trivial;
comum

Seguidora
de Jesus
Recruta
(bras.)

7 de setembro ou
15 de novembro

O usado no Brasil
é o mks

Suporte que firma
ataduras

"OIhar não (?)
pedaço" (dito) 

Terminal
ferroviário
Máquina 
de lavar

Correio
eletrônico
(Inform.)

(?) marra:
à força
(pop.)

Quita 
(a dívida)
Sufixo de
"nitrila"

(?) Mello,
atriz e

humorista

Estilingue

O artista de
quadros

3/air. 4/gare — reco. 5/e-mail. 6/aramar — passos.

Saúde estuda como não deixar crianças sem leitos do SUS
Por ser referência regional em pedia-

tria do SUS (Sistema Único de Saúde), 
Umuarama centraliza o atendimento de 
mais de 30 municípios. E apesar de dis-
ponibilizar mais de 1.000 consultas de 
média e alta complexidade por mês no 
Centro de Referência Materno Infantil 
(CRMI), hoje (1º/06) existem ao menos 
35 crianças aguardando por vagas na 
Central de Leitos da Macrorregião. A 
Secretaria Municipal de Saúde estuda 
alternativas para minimizar o problema.

O secretário de Saúde, Herison Cleik 
da Silva Lima, conta que existem 40 

crianças internadas hoje, por meio de 
convênio com o SUS. “Conforme depoi-
mentos dos médicos pediatras que 
atendem nas 23 unidades básicas de 
saúde do município, este ano estamos 
em uma situação diferenciada quanto 
a infecções respiratórias: temos obser-
vado um número acima do esperado, 
além de casos de covid-19 – que em 
maio foram 37 crianças”, comenta.

O aumento dos casos de influenza 
também está contribuindo para a lota-
ção dos leitos infantis.

Neste momento é fundamental 

manter o distanciamento social e evitar 
aglomerações, deixar ambientes bem 
ventilados, com janelas e portas abertas, 
manter as mãos limpas com lavagem ou 
uso do álcool em gel, higienizar os brin-
quedos das crianças, não compartilhar 
objetos pessoais (talheres, toalhas, pra-
tos, copos e garrafinhas) e utilizar másca-
ras estão entre as principais orientações.

O credenciamento de novos leitos 
(enfermaria e UTI) é de exclusiva res-
ponsabilidade da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), que por sua vez também 
tem o Ministério da Saúde como órgão 

regulamentador. “O Norospar, onde 
funciona o nosso Centro de Referência 
Materno Infantil, existem 10 leitos de 
enfermaria, dois leitos de UTI pediátrica, 
10 leitos de UTI neonatal e mais cinco lei-
tos de unidade semi-intensiva neonatal, 
totalizando 27 leitos credenciados para 
o atendimento de pacientes do SUS. E 
tudo está ocupado hoje por crianças de 
toda a região”, detalha, acrescentando 
que está em contato com a Regional de 
Saúde para estudar alternativas para 
que ninguém fique sem cuidados médi-
cos na cidade.
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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

Fiat Argo completa cinco anos no Brasil
Lançado no fim de maio de 

2017, o Fiat Argo acaba de com-
pletar cinco anos no Brasil. O 
modelo de design italiano mar-
cante coleciona prêmios desde 
que chegou ao mercado e é um 
sucesso entre os consumido-
res. O Fiat Argo se destaca pelo 
design, com equilíbrio nas pro-
porções, muita elegância nos 
detalhes e pelo comportamento 
dinâmico surpreendente e quali-
dade no acabamento. Esses atri-
butos contribuíram para que seu 
ótimo desempenho também se 
comprovasse nos números de 
vendas: já são cerca de 330 mil 
unidades emplacadas desde 
o lançamento no Brasil, além 
de ter terminado o último ano 
(2021) como o terceiro veículo 
mais vendido do país com quase 
85 mil carros e quase 20% do 
segmento onde atua. Vale dizer 
que desde seu primeiro ano 

Concurso acadêmico definirá a 
pintura do Novo Nissan Kicks

completo de vendas (2018), ele 
sempre fez parte do top 10 entre 
os automóveis mais comprados 
pelos brasileiros.

A importância do Argo vai 
muito além dos seus ótimos 
resultados de vendas. Lançado 
em um momento de pro-
funda renovação do portfólio 
de produtos da Fiat, chegou 
na sequência de Toro e Mobi, 
de 2016, e um pouco antes do 
Cronos, de 2018. O modelo teve 
a responsabilidade de substi-
tuir ícones da história da marca 
(Punto e Palio) e fez isso com 
propriedade, revolucionando 
no design e trazendo um nível 
de qualidade e de conteúdos 
adequado às novas exigências 
do mercado. Isso se traduz 
em confiança e satisfação do 
cliente. O Argo foi peça funda-
mental da estratégia da Fiat de 
impulsionar a atratividade e 

o desejo por seus carros, mar-
cada por seus últimos lança-
mentos, como a Nova Strada, 
500e e Pulse, e seguirá com as 
novidades que estão por vir em 
2022. O Fiat Argo terá novidades 
no design e no conjunto motriz 
que vão melhorar ainda mais 
sua eficiência e conforto.

Produzido no Polo Automotivo 
de Betim (MG) e comercializado em 
13 países da América Latina, o Fiat 
Argo já tem aproximadamente 400 
mil unidades vendidas em toda a 
região. Importante ressaltar que 
ele chegou ao mercado brasileiro 
já com bons números. Com iní-
cio da produção em 2017, já em 

No mês em que o Brasil 
celebra a chegada dos primei-
ros imigrantes nipônicos ao 
país, a Nissan reforça seu DNA 
japonês com o lançamento 
do “Concurso Acadêmico de 
Design Gráfico Novo Nissan 
Kicks” para encontrar a pintura 
para o crossover da marca que 
melhor represente a cultura 
japonesa.

O concurso é destinado a 

alunos de Design e Desenho 
Industrial de universidades dos 
estados do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. O vencedor poderá 
ver sua pintura reproduzida 
em um showcar que será exi-
bido no estande da Nissan no 
Festival do Japão, entre os dias 
15 e 17 de julho, em São Paulo.

As inscrições teve início 
ontem e vão até o dia 20 de 
junho. Os três finalistas serão 

revelados no dia 22 de junho e 
o grande vencedor será anun-
ciado no dia 27 de junho.

Mais informações sobre 
como participar pelo site da 
Nissan onde o regulamento 
do concurso também está 
disponível.

NOVO NISSAN KICKS
O Novo Nissan Kicks foi 

desenvolvido para surpreender 
os brasileiros com muita atitude. 
Para isso, seu projeto seguiu 
como base três pilares: Design, 
Integração homem e carro e 
Tecnologia Safety Shield.

Os designers da Nissan 
se superaram e deixaram o 
Novo Nissan Kicks com um 
estilo encorpado e moderno, 
seguindo o conceito deno-
minado Nissan Emotional 

Geometry. Isso com um amplo 
espaço interno.

O Novo Nissan Kicks tam-
bém traz novidades que 
aumentam ainda mais a inte-
gração dos ocupantes com o 
veículo. Dois recursos tecno-
lógicos são os destaques: o 

Serviço:
“Concurso Acadêmico de Design Gráfico Novo Nissan Kicks em Ho-
menagem à Imigração Japonesa no Brasil”
Quem pode participar:
Pessoas maiores de 18 (dezoito) anos de idade, residentes e domi-
ciliadas em território nacional, estudantes universitários dos cursos 
de Design ou Desenho Industrial, devidamente matriculados em 
quaisquer faculdades/universidades (reconhecidas pelo MEC) dos 
estados de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
Período de inscrição:
1 a 20 de junho de 2022

sistema multimídia com tela 
de oito polegadas e um item 
de qualidade reconhecida 
mundialmente e que é único 
no segmento, o sistema de 
som premium Bose, que inclui 
dois alto-falantes no apoio de 
cabeça do motorista.

NISSAN lança concurso acadêmico em busca da pintura ‘mais japonesa’ para o Novo Nis-
san Kicks, em homenagem a colônia nipônica no Brasil

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

2018 foram cerca de 63 mil carros 
comercializados. Em 2019, se con-
solidou como um dos veículos mais 
emplacados do país com mais de 
79 mil e, mesmo em 2020, quando 
as concessionárias ficaram fecha-
das por um período em função da 
pandemia, o modelo foi a escolha 
de quase 66 mil pessoas. 

FIAT Argo completa cinco 
anos de sucesso com 
cerca de 330 mil veículos 
vendidos no Brasil
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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
MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 59.900,00
ONIX 1.4AT LT 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 67.900,00
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 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA 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 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00

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 

Intensifica a fiscalização sobre poda e corte de árvores
O corte e a poda de árvores 

em Umuarama terão a fiscali-
zação intensificada. De acordo 
com o Plano de Arborização 
Urbana (lei 482/2020), cabe 
à Prefeitura emitir autori-
zação para empresas espe-
cializadas interessadas na 
prestação dos serviços de 
poda, corte, remoção com 
destoca e substituição de 
árvores do passeio público e 

dos logradouros municipais. 
Porém, prestadores de serviço 
não regulamentados junto ao 
município estão realizando o 
trabalho em desacordo com a 
legislação.

O problema maior tem sido 
o corte ou poda irregular e a 
destinação dos galhos, que são 
deixados nas calçadas e até 
sobre a pista.

O secretário do Meio 

Ambiente, Rubens Sampaio, 
lembra que o Plano de 
Arborização estabelece as 
responsabilidades de cada 
setor ou empresa envolvido 
no serviço. “É considerada 
infração gravíssima o corte de 
árvore sem autorização ou em 

desconformidade com o laudo 
técnico da Secretaria do Meio 
Ambiente, bem como danificar, 
maltratar, lesionar ou provocar 
a morte da planta de qualquer 
modo”, alerta.

A multa varia de R$ 200 
a até R$ 2.240, em casa de 

Cadastro
O secretário Rubens Sampaio ressalta, ainda, que todas as 
empresas que prestam esse serviço em Umuarama devem 

estar devidamente cadastradas junto à Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente. “Quem ainda não fez cadastro na Prefei-
tura deve fazê-lo, pois não será mais permitido a atividade 

sem o cadastramento obrigatório. Os laudos para as pessoas 
que solicitam o corte de árvores e desejam contratar essas 

empresas só serão emitidos após a apresentação do contrato 
com prestador de serviço, que deve estar devidamente cadas-

trado no município”, reforçou.

planta nativa, e até R$ 1.600 
no caso de árvores exóticas. 
Para a poda irregular (parcial 
ou drástica) na arborização 
pública, sem autorização ou 
em desconformidade com o 
laudo técnico, a multa varia 
entre R$ 225 e R$ 675.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni A maioria de nós prefere olhar para fora do 

que para dentro de si mesmo.
Albert Einstein

LU
CI

D
EZ

POSSE
A solenidade de posse da diretoria eleita da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama será realizada nesta 
quarta-feira, no salão de eventos do Hotel Caiuá. O presidente é o empresário Miguel Fuentes Romero. O evento está marcado 
para às 19h30.

TEATRO
A Fundação Nacional de Artes / Funar-
te convida os artistas teatrais do Brasil 
a participar do Prêmio Funarte de Estí-
mulo ao Teatro - 2022, lançado no dia 
18 de abril e que conta com inscrições 

até o dia 3 de junho de 2022. Com 
dois prêmios de R$ 140 mil  para cada 
uma das cinco regiões do país, num 

total de 10 (dez) projetos contempla-
dos. Inscreva-se!  

 HERÓIS
Hoje,  2 de junho,  comemora-se o 

Dia Nacional do Bombeiro. A data faz 
alusão ao decreto assinado por Dom 
Pedro II em 1856, que estabelecia o 

primeiro corpo de bombeiros provisório 
da corte no Brasil. Somente em 1954 
a data foi decretada oficial no Brasil, 
passando a representar o Dia Nacional 

dos Bombeiros.

PRESENTE
Os 67 anos de Umuarama já podem ser 
vistos com um ‘olhar especial’, em  ex-
posições, mostras e encontros .De 1 a 
30 de junho de 2022 das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 17h no Hall de entrada 

do Centro Cultural Vera Schubert. A  
entrada é gratuita.

INVISTA EM NOITES 
ESPECIAIS!

Uma boa garrafa de vinho, um prato 
especial e aquele friozinho para dar 
o clima certo. O cenário é ideal para 
estar com amigos, família e desfrutar 

de uma noite especial e divertida. 
Outra oportunidade imperdível é a 
de escolher uma das muitas opções 
de vinho para inverno e criar um 

momento a dois. Com certeza, essa 
é uma ocasião que merece um vinho 

especial da sua coleção.

***

Escolher um bom vinho para o inverno 
é uma tarefa fácil, já que a grande 

maioria das variedades pode ser muito 
bem apreciada durante o período de 
baixas temperaturas. Explore rótu-
los diferentes, harmonize bebidas e 
receitas especiais para aproveitar a 

estação! (blog Casa Valduga)

LANÇAMENTO
O prefeito Hermes Pimentel, os secretários municipais de Esporte e Lazer, Jeferson Ferreira, e de Indústria e Comércio, 

Marcelo Adriano Lopes da Silva, ao lado da consultora Jane Queiroz (Sebrae) e do presidente eleito da Aciu, Miguel Fuentes 
Romero Neto, lançaram o Rally dos Sertões para o meio empresarial de Umuarama durante café da manhã na terça-feira 

(31), no auditório do Hotel Caiuá. A 30ª edição do Rally dos Sertões (26 a 28 de agosto) tem Umuarama no roteiro.

 ACIU

ZOOM
MICHELE HARIFER, na lente exclusiva 
de Luci Lemes, é destaque no zoom 
da coluna desta quinta-feira (2). Ela é 
dançarina e também fotógrafa aqui na 
Capital da Amizade.

LUCI LEMES
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