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Setor do vestuário no
Paraná terá projeto inovador
a partir desta semana
Batizado de LookModa, o portal exclusivo é mais
do que um projeto inovador, uma vitrine virtual
colaborativa que vai ampliar a exposição de artigos
paranaenses na internet e transformar a experiência de vendas entre indústrias e consumidores.
Ele pretende dinamizar as vendas online tanto no
atacado quanto no varejo. E vai ser lançado nesta
segunda-feira no Paraná pela Federação da Indústria do Paraná.
Página A7

Escolas são intimadas a seguir os
protocolos de prevenção à covid-19
ATENÇÃO

Prazo para
declarar o IR
termina nesta
segunda-feira
Página A7
AZAR

Motoqueiro
bêbado furta
moto e ainda
se acidenta
Página A6
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OPERAÇÕES MAIS RIGOROSAS TEM NOVOS FLAGRANTES - Apesar da situação crítica nos leitos hospitalares e o aumento no número de casos de covid em Umuarama, muita gente insiste
em desrespeitar os decretos restritivos. Por isso, a fiscalização está mais rigorosas e fez vários
flagrantes na sexta-feira, inclusive em postos. Página A3

PRE apreende
carreta lotada
de cigarros no
meio da soja

O município de Umuarama conta com 63 escolas
públicas e 41 privadas. A
Prefeitura informou que até
o momento foram intimados
pela Vigilância em Saúde
do Trabalhador oito estabelecimentos para cumprir
com o monitoramento dos
funcionários na prevenção
ao coronavírus, sob pena
de incorrerem em infração
e multa. Outras seis escolas
foram orientadas a reforçar os
procedimentos exigidos pela
legislação. A intenção é manter os ambientes saudáveis
para os trabalhadores e também para os estudantes neste
momento de agravamento da
pandemia. Página A3
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Avicultura faz
alerta de crise
no setor e
risco a todos
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ESPORTES

Clássico da
rodada tem
Flamengo e
Palmeiras
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Hoje: 14 Páginas

Fechamento: 15:45h

A IMPORTÂNCIA DOS ANJINHOS - As câmeras de monitoramento no trânsito de Umuarama, chamadas

de “Anjinho”, estão ajudando na redução da velocidade, dos acidentes e melhorando a conscientização dos motoristas.
Eles ainda não emitem multas, mas quem passa por eles em ato infracional é filmado e pode ter problemas. Página A5
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Coluna Ilustradas
OAB aprova parecer contra ação
que tenta derrubar restrições no PR
A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou
nesta sexta-feira, 28, um pedido para entrar como
parte interessada (amicus curiae) na ação movida pelo
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra decretos de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte
que estabeleceram ‘toque de recolher’ e ‘lockdown’
para frear o avanço da covid-19. O argumento é o de
que a ‘gravidade’ e a ‘repercussão jurídica da matéria’
justificam a participação da entidade no processo. A
medida ainda precisa ser submetida ao plenário da
OAB, que vai decidir se aprova ou não a investida.
O parecer elaborado pelo advogado Marcus Vinicius
Furtado Coêlho, presidente da comissão, defende a
manutenção das medidas restritivas. A justificativa é
a de que, salvo em situações ‘excepcionais’, não cabe
intervenção federal em atos normativos de governadores e prefeitos. “Um postulado básico do federalismo é
o reconhecimento da autonomia dos entes federados,
a afastar a existência de hierarquia ou de subordinação entre eles. Em outros termos, as normas federais
não são superiores às normas estaduais, distritais ou
municipais. A validade dos atos normativos editados
por cada esfera de governo é medida pelo respeito ao
âmbito de suas atribuições, delimitado pela Constituição Federal”, diz o documento.
Na ação enviada ao Supremo Tribunal Federal
(STF), Bolsonaro pediu que uma decisão individual
fosse tomada o quanto antes. O presidente afirma
que as medidas são inconstitucionais por terem sido
decretadas unilateralmente pelos governadores. O
argumento do Planalto é o de que as decisões precisam
passar pelo crivo do Poder Legislativo para entrar em
vigor. A comissão da OAB discorda e diz que a proibição
de circulação em períodos específicos não precisam
de autorização legal.

ONS pede que usinas reduzam
vazão de água para evitar caos
As atenções de todo setor elétrico se voltam,
neste momento, para o nível dos reservatórios
localizados na bacia do Rio Paraná. É nesta região
que estão localizadas as principais barragens que
abastecem todo o Sudeste e Centro-Oeste do País,
com dezenas usinas espalhadas pela calha principal
do Rio Paraná e pelos rios que compõem a sua bacia,
como Paranaíba, Grande, Tietê e Paranapanema.
Sozinha, a bacia do Paraná responde por 53% da
capacidade nacional de geração de energia do País.
Seu cenário, no entanto, é crítico. Se considerado o
volume total de água armazenada hoje na bacia do
Paraná, a quantidade chega a apenas 27% de sua
capacidade plena. Esse é o segundo pior nível de armazenamento dos últimos 21 anos nesta bacia. Não
por acaso, o governo emitiu alerta de emergência
hídrica para os cinco Estados banhados pelos rios:
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo
e Paraná. Para tentar amenizar a situação e riscos de
desabastecimento, o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) decidiu que deverá ser liberada
uma quantidade mínima de água nas barragens das
hidrelétricas de Jupiá, localizada entre as cidades
de Andradina e Castilho (SP) e Três Lagoas (MS); e
Porto Primavera, na divisa dos municípios de Rosana
(SP) e Batayporã (MS). Dessa forma, preserva-se
mais água para atravessar o período seco.

SP vê transmissão
da covid-19 em alta
Dados da plataforma Info Tracker, atualizada por
pesquisadores da USP de São Carlos e da Unesp,
mostram que a velocidade atual de transmissão do
coronavírus no Estado de São Paulo é semelhante à
do início da segunda onda. Anteontem, a taxa média
era de 1,17, ou seja, cada 100 pessoas infectadas
podem contaminar outras 117. Em 14 de dezembro,
era de 1,25. A alta transmissão, na época, levou a um
aumento assustador no número de casos no início
de 2021, causando colapso no sistema de saúde em
muitas regiões do País.
Os números atuais estão levando mais prefeituras
a decretarem lockdown no interior de São Paulo. Na
quarta-feira, o governador João Doria (PSDB) decidiu suspender a flexibilização das medidas restritivas
que entrariam em vigor no dia 1.º. Para o professor
da Unesp Wallace Casaca, um dos coordenadores do
estudo, a alta na taxa de contágio reflete o aumento
nos casos em todo o Estado, desta vez pela ação de
variantes como a P.1. Ele acredita que uma terceira
onda já começou e pode ser pior que a de março.
No interior, regiões da faixa norte do Estado puxam a taxa média Em São João da Boa Vista, com
1,67, a mais alta, cada cem contaminados podem
transmitir o vírus para 167.
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LUIZ SORVOS

Prefeito de Nova Olímpia assume
cargo na CNM. Posse será nesta segunda
Brasília - O presidente da AMP (Associação dos
Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior
Weiller, participa da posse da nova Diretoria da CNM
(Confederação Nacional de Municípios) para a gestão
2021-2024, nesta segunda-feira 31 , em Brasília. Júnior
integra o Conselho Político da CNM (o principal órgão
decisório da Confederação), na condição de presidente
da AMP.
O prefeito de Nova Olimpia, Luiz Lázaro Sorvos (ex
-presidente da AMP), assumirá o cargo de 2º vice-presidente na nova Diretoria. Paulo Ziulkoski, ex-prefeito de
Mariana Pimentel (RS), volta ao comando da organização,
após três anos.
Por conta da pandemia da covid-19, a solenidade de
posse terá número reduzido de participantes e será transmitida pela internet a partir das 10 horas. Para isso, os
prefeitos e prefeitas podem acessar o canal da TV Portal
CNM no Youtube https://www.youtube.com/watch?v=xZ1oYlphCeQ) ou a página da entidade no Facebook (https://www.facebook.com/portalcnm).
Durante a cerimônia, o presidente Glademir
Aroldi – que se despede da condução da entidade
– vai apresentar os resultados alcançados no triênio 2018-2021. Paulo Ziulkoski foi eleito na chapa
“Movimento CNM Independente”, que recebeu 1.961
votos favoráveis (98,6%). Cada membro do Conselho
Diretor, Conselho Fiscal e Conselho de Representantes Regionais será chamado ao palco para assinar o
termo de posse. A primeira reunião de alinhamento
dos integrantes do Conselho Político também será
realizada na segunda-feira.
Conheça os integrantes da nova diretoria:
A nova gestão tem como presidente o presidente de
honra da CNM, Paulo Ziulkoski. O Conselho Diretor será
formado pelo Presidente, Vices, Secretários e Tesoureiros,
a saber:
1º vice-presidente: Julvan Lacerda – ex-prefeito de
Moema (MG) e presidente da AMM-MG;

2º vice-presidente: Luiz Sorvos – prefeito de Nova
Olímpia (PR);
3º vice-presidente: Rosiana Beltrão – prefeita de Feliz
Deserto (AL);
4º vice-presidente: Haroldo Naves – prefeito de
Campos Verdes (GO) e presidente eleito da FGM; e 5º
vice-presidente: Jair Souto Prefeito de Manaquiri (AM)
e presidente da AAM-AM.

A CORAGEM É CONTAGIOSA E O POVO BRASILEIRO
CORAJOSO SE LEVANTOU CONTRA A CORRUPÇÃO
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

William Franklin Billy Graham Junior (1918
– 2018), foi um evangelista evangélico, teólogo
arminiano e pastor batista norte-americano.
Foi conselheiro espiritual de vários presidentes
dos Estados Unidos e proeminente membro
da Convenção Batista do Sul. Pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer
outro pregador da história ao redor do mundo.
Dedicou toda sua vida para o bem do próximo.
É dele a frase: “A ansiedade é o resultado
natural de centralizarmos nossas esperanças
em qualquer coisa menor do que Deus e Sua
vontade para nós”.
A coragem e a indignação do povo brasileiro
são impressionantes. De norte a sul do país há
uma onda gigantesca de pessoas indo às ruas
e se manifestando a favor da transparência e
contra a corrupção. O povo saiu às ruas porque
percebeu que um dos pilares da república ruiu
(a parcialidade do Poder Judiciário e, consequentemente do Tribunal Superior Eleitoral).
Saiu às ruas em defesa da democracia e da cidadania que está sendo violada e desrespeitada
pelos membros do Supremo Tribunal Federal
em conluio com alguns prefeitos, governadores
e parlamentares do Congresso Nacional.
Estas autoridades públicas, entre outras
coisas, negam a realização de eleições com
a impressão do voto (se recusam a cumprir a
lei). Geram insegurança jurídica na medida
em que colocam em liberdade presos condenados por sentença transitada em julgado em
flagrante demonstração de ativismo político.
Ainda, retiram a autoridade do chefe do Poder
Executivo (proibição de intervenção da União
nos Estados e Municípios no combate à pandemia), bem como, determinam ao presidente do
Senado Federal a abertura de CPI – Comissão
Parlamentar de Inquérito, contra o Presidente
da República, para apurar supostas irresponsabilidades na compra de vacinas, recomendação
no uso da cloroquina e inúmeras mortes em
razão da doença.
Este ativismo político do Supremo Tribunal
Federal em conluio com partidos políticos de
esquerda e parlamentares de oposição, está
claro, tem o fim específico de postular o impeachment do Presidente da República. Essa
manobra maquiavélica aguçou a revolta e a indignação na população brasileira. Um tsunami
de gente corajosa e patriota está marchando
para Brasília em sinal de apoio ao Presidente
Jair Bolsonaro contra o abuso de poder. Tudo

tem limite e o povo está de olho.
Impressionante a musculatura política do
Presidente da República. Para cada acusação injusta sofrida ele reage com trabalho e
dedicação ao povo brasileiro. Sua equipe de
trabalho é de estrema competência. Nunca se
viu antes na história desse país um governante
que fosse tão popular quanto ele. Corrobora
para ser considerado “mito” pelo povo, o fato
de ao longo de dois anos e meio de governo
não existir nenhuma denúncia de corrupção.
A popularidade aumenta quando o quesito
é concluir obras inacabadas, principalmente
no norte e nordeste do país, cuja conclusão se
arrastava há décadas. Com o agronegócio não
é diferente. Dedica especial atenção ao homem
do campo com apoio financeiro, organização da
reforma agrária e combate à invasão de terras
por movimentos sociais. Pelos agropecuaristas
é respeitado e seu nome exaltado em quase
todos os municípios do país. Na segurança
pública reforçou o combate ao tráfico e a
criminalidade. Na educação e cultura, apesar
das mudanças, ainda não conseguiu implantar
sua política revolucionária. Na economia sua
equipe vem dando show de competência com a
modernização do Banco Central, a privatização
de empresas públicas deficitárias, e, atração de
capital estrangeiro. Espalhou benefícios para
todas as regiões do país. A todo instante valoriza
a família e exalta o nome de Deus. Que bela
resposta à oposição!
Billy Graham, diz seu biógrafo, “nunca perdeu
sua confiança na fidelidade das Escrituras, apesar
do impulso das tendências e correntes teológicas
liberais. Embora ele acompanhasse a cultura
contemporânea e lesse amplamente, ele sempre
foi, principalmente, um homem de um livro: a
Bíblia. Talvez essa tenha sido a principal razão
pela qual Deus conseguiu levantá-lo e confiar
a ele uma plataforma histórica e global”. Nesse
sentido (ser obstinado e temente a Deus), vejo
uma grande semelhança entre ele e o presidente
Jair Bolsonaro. Em nome destas virtudes, vamos
encorajar mais pessoas a ser patriotas. Vamos
encorajar mais pessoas na defesa da república,
da democracia e da cidadania. É hora de sair de
cima do muro. Avante Brasil!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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IEM UMUARAMA

Oito escolas são intimadas para cumprir
protocolos de segurança contra covid
Umuarama - A equipe
do setor de Vigilância em
Saúde do Trabalhador
(Visat), da Coordenadoria
de Vigilância em Saúde
(Covisa), tem visitado escolas públicas e privadas
de Umuarama para acompanhar o monitoramento
dos funcionários quanto à
pandemia de coronavírus.
Na fiscalização é conferida a classificação de
contatos de risco de trabalhadores com suspeita ou
positivos para a Covid-19
e a correção do protocolo de biossegurança que
todas as instituições de
ensino devem ter, conforme a resolução 98/2021,
da Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa).
Fiscalização
O município conta com
63 escolas públicas e 41
privadas. Até o momento
foram intimados oito estabelecimentos para cumprir com o monitoramento
dos funcionários sob pena
de incorrerem em infração e multa. Outras seis
escolas foram orientadas a
reforçar os procedimentos

DADOS DO QUADRIMESTRE – JANEIRO A ABRIL/ 2021
Inspeções realizadas – 154
Investigação de acidentes leves, graves e fatais – 23
Interdições de estabelecimentos – 2
Notificação de acidente de trabalho biológico /investigação – 24
Estabelecimentos de interesse da saúde do trabalhador monitorados (Covid-19 e outros) – 564
Processos administrativos sanitários – 4
Processos prévios – 23
Monitoramento de agravo no âmbito do trabalho (Covid-19) – 8.883
Monitoramento de Notificações de Trabalhadores (Covid-19) – 9.842
Fiscalizações de Procedimentos/ Ministério Público Trabalho – 9
Reclamações e denúncias atendidas – 60

exigidos pela legislação.
“A classificação de contatos de risco (suspeitos
ou positivos) é muito importante para conter o
contágio do vírus dentro
do estabelecimento e para
a segurança dos trabalhadores e alunos. O protocolo
é bem claro, dentro da
resolução da Sesa, e a
Visat tem acompanhado o
seu cumprimento dentro
das nossas possibilidades”,
explicou a enfermeira e
fiscal de referência do
setor, Edinalva de Almeida
Mota. A equipe é composta
por dois fiscais e três servidores administrativos.
Protocolos
A correção dos proto-

colos de biossegurança
aos quais todas as instituições de ensino estão
submetidas, conforme a
Sesa, é outro ponto fundamental das vistorias.
Além das fiscalizações
com esta finalidade às
instituições de ensino e
também às empresas em
geral, a Vigilância em Saúde do Trabalhador atende
a outras demandas, como
investigação de acidentes
de trabalho (sejam leves,
graves ou que levem trabalhadores a óbito).
Todos os acidentes de
trabalho notificados são
investigados pela equipe,
o que exige bastante tempo, por isso o prazo de
visitas a escolas e empre-

sas por conta da pandemia acaba se estendendo.
“Quando identificados inconformidades no tocante
ao monitoramento dos
funcionários na chegada
ao trabalho, monitoramento dos suspeitos e/ou
positivos para Covid-19
com a devida classificação
de risco e afastamentos,

as escolas são intimadas
e se forem reincidentes serão infracionadas
e multadas.”, completou
Edinalva.
A equipe elabora relatório de constatação,
emissão de termos de
intimação e/ou auto de
infração e retorno após
prazo estipulado para

verificar se foram cumpridas as determinações
solicitadas, um trabalho
minucioso que demanda
tempo. “Mesmo assim
temos acompanhado as
questões da pandemia
junto às empresas, atuando para a saúde e segurança dos trabalhadores”,
completou.

Operação da AIFU notifica postos por
venda de bebidas e falta de máscara

Sesa envia mais de 2,3
milhões de seringas para a
vacinação nos municípios

Umuarama - Dois postos de combustíveis foram
notificados pela Vigilância Sanitária durante a
Operação AIFU na noite
de sexta-feira (28) por
estarem descumprindo os
decretos estadual e municipal vendendo bebida
alcoólica após o horário
permitido e por estarem
atendendo clientes sem o
uso da máscara.
Fiscalização
A fiscalização resultou
ainda em três orientações
para lanchonetes e bar, 15
orientações para cidadãos
(sobre uso de máscara e
circulação em horário de
restrição), rondas no alto
da Avenida Paraná e outros bairros, dispersando
pequenas aglomerações.
“Foi uma noite tranquila. Tudo indica que a
população está mais atenta
por causa da grande quantidade de casos positivos,
confirmados diariamente
nas últimas semanas, e
tem colaborado mais com
as medidas preventivas”,
afirmou o coordenador da
Vigilância Sanitária, Franzimar Morais.

A Secretaria da Saúde do
Paraná enviou neste sábado
(29) para as Regionais de
Saúde 2.372.000 milhões
de seringas descartáveis que
serão utilizadas no Programa
de Imunizações.Os insumos
enviados somam um investimento de R$ 830.800,40.
“O abastecimento dos
pontos de vacinação com os
insumos necessários faz parte da estratégia do Programa
de Imunizações e o Governo
do Estado realiza todas as
etapas desta logística , com
a entrega proporcional de
materiais para os municípios
via as Regionais de Saúde”,
afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Denúncias
A operação também trabalha com denúncias e reclamações, que geralmente
são recebidas pela Guarda

Municipal. Na quinta-feira, 27, em plantão das
7h à 1h, a GMU recebeu
10 denúncias de bares
abertos com aglomeração,
festas em residências, lanches, mercados e bares
com consumo no local,
aglomerações em postos de
combustíveis com venda de
bebida alcoólica.
Notificações
Foram notificados uma
pizzaria e uma lanchonete
na área central, bar e lanchonetes na periferia da
cidade e foram orientados
vários estabelecimentos,
como yakissoba, lanches,

bares, espetinhos e conveniências.
Por volta das 22h20 as
viaturas realizaram patrulhamento no Jardim Portugal onde foi visualizada
aglomeração de pessoas
que se evadiram ao perceber a presença dos agentes.
Também houve patrulhamento no alto da Av. Paraná, atrás do shopping,
mas foi constatada apenas
a presença de veículos dos
lojistas. No Jardim Metropolitano, outro ponto de
aglomerações frequentes,
não foi encontrado nenhum movimento fora do
comum.

O município e a região
enfrentam o pior momento
da pandemia, com hospitais lotados, falta de vagas e
alto índice de agravamento
de pacientes, com mortes
praticamente diárias, e é
consenso que a situação
não vai melhorar se os
cuidados preventivos não
forem reforçados.
A Operação AIFU ocorre
em todo o Estado. Em
Umuarama é uma ação
conjunta realizada pela
Vigilância Sanitária da
Secretaria Municipal de
Saúde, ao lado da Guarda
Municipal de Umuarama
(GMU) e a Polícia Militar.

Anvisa sugere medidas para conter
novas variantes do coronavírus
A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) enviou ao grupo
interministerial composto
pela Casa Civil, Ministério
da Justiça e Segurança
Pública e Ministério da
Saúde sugestão de mudança na legislação atual,
que regulamenta medidas
de contenção de novas variantes da covid-19. Cabe
ao grupo decisões sobre
a imposição de medidas

de restrição excepcional e
temporária de entrada de
pessoas no país. As sugestões foram encaminhadas
nessa sexta-feira (28).
A principal proposta
da Anvisa é suspender
a exceção concedida
pela Portaria 653/2021 ao
ingresso de trabalhadores
marítimos de embarcações
e plataformas, oriundos
de países com circulação
de novas variantes do co-

ronavírus. Esses trabalhadores atualmente podem
ingressar no Brasil, por via
aérea ou marítima, desde
que negativados em teste
PCR prévio e não reportando nenhum sintoma
na Declaração de Saúde
do Viajante (DSV).
Pela sugestão da Anvisa,
os marítimos estrangeiros
procedentes desses países
ficariam impedidos de
ingresso no Brasil e os

brasileiros em viagem de
retorno desses países precisariam necessariamente
cumprir quarentena de
14 dias na cidade de desembarque. Nos próximos
dias, a Anvisa deve enviar
também sugestão relativa
à melhor delimitação dos
locais para quarentena de
casos suspeitos, de acordo
com critérios e especificidades de estados e municípios.

Insumos
Cinco tipos de seringas
foram enviadas nesta remessa que saiu do Departamento de Material e Pa-

trimônio da Sesa: 890.400
seringas descartáveis de
3ml com agulhas 13mm
X 0,45mm, encaminhadas
para dezessete Regionais
de Saúde; 721.600 seringas descartáveis de 3ml
com agulha de 25mm X
0,6mm, encaminhadas
para dezenove Regionais
de Saúde; 524 mil seringas
descartáveis de 3ml com
agulha de 25mm X 0,7mm,
distribuídas entre quinze
Regionais de Saúde; 182
mil seringas descartáveis
de 3ml com agulhas de
20mm X 0,55mm, para oito
Regionais de Saúde e 54
mil seringas de 1ml com
agulha de 25mm X 0,6 mm
que seguiram para dezoito
Regionais de Saúde.
A partir da chegada dos
insumos, as Regionais de
Saúde farão a entrega proporcional aos municípios.

Saúde orienta municípios a
imunizar trabalhadores da
assistência social contra a covid
A Secretaria da Saúde do
Paraná enviou nesta sextafeira (28) uma orientação
técnica para as 22 Regionais
de Saúde para que iniciem a
vacinação contra a Covid-19
nos trabalhadores da Assistência Social, de maneira
correlata ao grupo dos trabalhadores da educação.
“Consideramos este grupo prioritário desde a publicação da nossa primeira
versão do Plano Estadual
de Vacinação, em fevereiro
deste ano. Esses profissionais
já estão incluídos junto aos
trabalhadores da Educação
e a vacinação deste grupo foi
aprovada em reunião da
Comissão Bipartite”, disse
o secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto.
A vacinação dos trabalhadores que atuam nos CRAS
(Centro de Referência em
Assistência Social), CREAS
(Centro de referência especializada em Assistência
Social) e Casas e Unidades
de Acolhimento será feita a
partir da remessa de 352.750
doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz enviada nesta
sexta-feira (28) para os mu-

nicípios. São 11.220 doses
direcionadas exclusivamente
aos trabalhadores dessa área.
“Para estimativa numérica de doses, os trabalhadores
da Assistência Social estão
agrupados nos da Educação. Orientamos para que
cada município continue
realizando a sua ação de
chamamento para que este
público tome a vacina contra
a Covid-19”, afirmou a diretora de Vigilância e Atenção
em Saúde, Maria Goretti
David Lopes.
A Secretaria de Estado
da Saúde recomenda que
os municípios solicitem documento ou declaração que
comprove a vinculação ativa
do profissional com o local
de atuação relacionada com
a assistência social.
PÚBLICOS
O Paraná começou nesta
sexta-feira (28) a imunizar trabalhadores do setor
portuário e aeroportuário e
confirmou que deve começar
a vacinar a população geral contra a Covid-19 assim
que aplicar as doses previstas
nas pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas.
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Paraná deve produzir 38,6 milhões de
toneladas de grãos na safra 2020/21
O relatório mensal do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e
do Abastecimento, indica que a safra 2020/2021
no Paraná deve gerar um
volume de 38,6 milhões
de toneladas de grãos em
uma área de 10,4 milhões
de hectares. Esse índice de
produção representa 6%
menos do que o produzido
na safra 2019/2020, em uma
área 3% maior.
De acordo com os dados
deste mês, adversidades
climáticas como a seca
e, mais recentemente, as
geadas, impactaram no
desenvolvimento das principais culturas do Estado,
como o milho e o feijão.
Essas dificuldades também
resultaram em um alto
custo de produção para os
agricultores.
Além da seca, a redução
das expectativas de produção decorre do atraso
na semeadura da safra de
soja e na semeadura da safrinha de milho. “Portanto,
ganha relevância a recente
iniciativa do Governo do Estado de estimular o uso de
irrigação nas propriedades
rurais, tanto quanto possível, para mitigar riscos,
aumentar a produtividade
e até cooperar, a médio
prazo, para a redução do
custo do seguro rural”, diz
o secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.
A segunda safra de feijão, a exemplo do ocorrido
no ano passado, foi prejudicada pela falta de chuvas

de alimento para os animais.
“Por outro lado, os preços
praticados nesta cultura
estão recompensadores para
os produtores”, explica.
FEIJÃO
SEGUNDA
SAFRA
A segunda safra de feijão
iniciou com estimativa de
produção de 502 mil toneladas, 83% acima do volume
do ano passado. No entanto,
devido à seca prolongada, a
estimativa teve uma redução
de 192 mil toneladas. “Esse
cenário é semelhante ao do
ano passado, pois o feijão é
uma cultura suscetível a riscos. Além da seca, as baixas
temperaturas registradas
em maio e as geadas desta
semana prejudicaram a safra”, explica o economista
do Deral, Methodio Groxko.
O levantamento realizado
pelos técnicos do Deral indica a produção de 310 mil
toneladas.
A estiagem prejudica a safra de 2021 e os números devem cair um pouco

MANDIOCA
Há alguns meses, a colheita da mandioca no
Paraná sofre com o clima seco, o que gerou perda
de raízes no solo e, consequentemente, impacto direto nos custos de produção, segundo o economista do Deral, Methodio Groxko. Em maio, a média
de preço pago pela tonelada do produto foi de R$
469,06. No mês passado, o valor era de R$ 420,08.
Tanto a área quanto a produção têm estimativas
4% menores do que na safra 2019/2020. O Deral
prevê um volume de 3,34 milhões de toneladas de
mandioca em 142,6 mil hectares.

Com chuva irregular,
produtores de grãos
já falam em perdas na safra
(AE) Com produção nacional estimada em 271,7
milhões de toneladas,
segundo a Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), a safra de grãos
de 2020/21 está sendo
ameaçada pela falta de
chuvas em várias regiões
do País. A seca afeta principalmente o milho da
segunda safra, o feijão e
o trigo. A soja e o milho da
safra principal já tiveram
a colheita praticamente
encerrada. Mesmo com a
previsão de safra recorde,
os técnicos da Conab preveem uma queda mínima
de 2,1 milhões de toneladas por causa do plantio
do milho fora da janela
ideal, em razão da baixa
ocorrência de chuvas.
Em todo Mato Grosso
do Sul, parte de Minas
Gerais, na maior parte
do Paraná e no sudoeste
paulista, a média de chuvas ficou pelo menos 30%
abaixo do esperado. “Estamos com baixo volume
de chuvas nos últimos 60
dias e as lavouras de milho já apresentam perdas
significativas de produção. Posso dizer que, em
40% da área cultivada,
vou salvar a metade da
produção esperada. No
restante, as perdas serão
maiores do que 60%”, disse o produtor Valdir Fries,
de Itambé, no Paraná.
Segundo ele, houve
uma ocorrência de chuva
c o m b a i xo v o l u m e e m
meados de abril e outra
chuva fraca há 15 dias,
insuficiente para melhorar as reservas hídricas

do solo. O Departamento de Economia Rural
do Paraná (Deral) disse
que muitos produtores
rurais já estão acionando o seguro em função
das perdas na segunda
safra do milho, também
conhecida como safrinha.
Na região de Apucarana,
sindicatos rurais mobilizam os produtores para o
recebimento dos seguros.
Na região de Capão
Bonito, interior de São
Paulo, a escassez de chuvas também preocupa os
agricultores.
No sudoeste paulista,
a falta de chuvas causou
redução de 23% na área
cultivada com o feijão.
Quem plantou, enfrentou
problema com a estiagem.
“Esperava colher 80 sacas
(60 kg) por hectare, mas
não vou chegar a 40. O
feijão começou com bom
d e s e n v o l v i m e n t o, m a s
faltou chuva na floração
e as vagens não encheram como se esperava”,
disse o agricultor João
Floriano, do município de
Itaberá. A colheita está
prevista para a primeira
quinzena de junho.
No Estado de Mato
Grosso, segundo monitoramento da Conab, a falta
de chuvas já afeta a safra
de milho, mas as lavouras
ainda podem se recuperar
se houver a regularização
do clima. Em Mato Grosso
do Sul, no entanto, as
perdas já são irreversíveis. Pelo menos 75% das
lavouras já apresentam
perdas, que ainda podem
se tornar mais severas.

em praticamente todo o
ciclo vegetativo. O Deral
estima uma redução de 38%
na produção, comparativamente às 502 mil toneladas
previstas no início da safra.
Agora, estima-se um volume de 310 mil toneladas.
Quanto à segunda safra
de milho, é esperada a produção de aproximadamente
10,3 milhões de toneladas,
redução próxima de 4,4
milhões, na comparação
com a estimativa inicial,
perda de 30%. A quebra

na safra de milho deve-se
principalmente à estiagem
que atinge o Estado, com
chuvas irregulares e ausência de chuvas nos períodos
críticos para o desenvolvimento das plantas.
Segundo o chefe do Deral,
Salatiel Turra, os índices
estimados atualmente para
a cultura do milho têm impacto bastante significativo
para o Estado, uma vez que
refletem nas cadeias da
carne e do leite, onde o grão
é fundamental na produção

SOJA
O volume de soja esperado para a atual safra é de
19,8 milhões de toneladas,
5% menor do que na safra
2019/2020, situação decorrente da seca e do atraso
no plantio. A quebra de 800
mil toneladas é compensada
pelos preços, segundo o
economista do Deral Marcelo
Garrido. Em maio, a saca
de 60 kg de soja foi comercializada, em média, por R$
159,74, valor bastante próximo do praticado em abril.
Na comparação com maio do
ano passado, por outro lado,
o crescimento é de 70%.

Avicultura destaca grave quadro setorial
que pode gerar desabastecimento e desemprego
O Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas
do Estado do Paraná - Sindiavipar, entidade afiliada
à Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA),
que representa a avicultura e a suinocultura do Brasil, vem a público destacar
o grave quadro setorial
enfrentado pelos setores
produtivos responsáveis
por três das proteínas
animais estratégicas para
a segurança alimentar
da população: a carne de
frango, a carne suína e o
ovo.
“Em 2020, logo no início
da pandemia, nosso setor
foi convocado a garantir
o abastecimento destes
alimentos básicos, e assim
ocorreu. Foram investidos
bilhões em todo o setor
produtivo, com o compromisso de não apenas produzir, como também ampliar a oferta de alimentos
para a nossa população
– e aumentamos em todas as proteínas, seja em
aves (6,5% de alta), suínos
(5,5%) ou ovos (9,1%). O
Paraná é um dos principais colaboradores neste
contexto ofertando, segundo a ABPA, 35,47% (4,91
milhões T) dos 13,85 milhões de T produzidas pelo
Brasil em 2020, e 21% (936
mil T) da produção nacional de carne suína (4,5
milhões de T)”, destaca o
presidente do Sindiavipar,
Irineo da Costa Rodrigues.

PEDIDO DE APOIO
A avicultura e a suinocultura do
estado pedem apoio. São 4 milhões
de empregos diretos e indiretos em
risco em todo o país, juntamente
com a segurança alimentar da
população. Medidas rápidas são
emergenciais para evitar que o
quadro de perda de renda seja
impactado pela redução de acesso
a alimentos básicos. Para evitar
que o quadro se agrave ainda mais,
as representações setoriais soli-

Entretanto, durante
esse período, um quadro de forte especulação
atingiu estes setores. O
milho e a soja, insumos
básicos que compõem 70%
dos custos de produção,
acumularam altas nunca registradas no país.
No caso do milho, houve
registros superiores a
100% em diversas praças
consumidoras do Brasil,
conforme apontam dados
da CEPEA - ESALQ/USP.
Na região Oeste do Paraná, houve aumentos superiores a 115%. Na soja, a
alta do preço médio entre
janeiro-abril/2020 e o preço médio de janeiro-abril
2021 superou 98%. A estas
altas também se adicionam outras que compõem
os custos de produção da
atividade, como o óleo
diesel (+30%), a embalagem de papelão (+60%) e
as embalagens rígidas e
flexíveis (+80%).

citaram ao governo medidas para
que o setor de proteína animal do
Brasil tenha igualdade de competição pelos insumos em relação ao
mercado internacional, evitando a
desindustrialização e a perda de
postos de trabalho, especialmente
em cidades no interior do país. Ao
mesmo tempo, as entidades buscam
a redução da desigualdade de condições que existem entre importar e
exportar grãos.

Sendo assim, em 12 meses, conforme o monitoramento feito pelo Índice de
Custos de Produção (ICP)
da EMBRAPA Suínos e
Aves mais recente (abril
2021), produzir frango
está 43,4% mais caro no
Brasil em relação a abril
de 2020 – que já era um
momento de forte alta de
custos. O mesmo ocorre
com o setor de suínos, com
alta de 44,5%.
“Os efeitos nocivos
desta forte especulação
sobre os insumos já al-

cançam o consumidor, de
acordo com o Índice de
Preços ao Consumidor
Amplo (ICPA) do IBGE. O
consequente e inevitável
repasse ao consumidor já
está nas gôndolas, mas em
patamares que ainda não
alcançam os níveis de custos. E há outro agravante:
a carne de aves, de suínos
e ovos que hoje estão com
preços mais elevados foram produzidos utilizando
grãos adquiridos em 2020
– quando os valores por
tonelada eram menores.
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“Anjinhos” contribuem para redução
de acidentes e recuperação de veículos
Umuarama - Com a
campanha “Maio Amarelo”, o mês atual é dedicado à conscientização de
condutores e pedestres
sobre direção defensiva,
respeito às normas de
trânsito e cuidados que
podem salvar vidas. Outro
fator importante é a educação para o trânsito. Neste sentido, além de uma
escolinha mantida pela
Umutrans (Diretoria de
Trânsito de Umuarama),
que está inativa por conta
da pandemia, desde 2018
o município conta com
equipamentos educativos
de fiscalização eletrônica
de velocidade – denominados “Anjinhos” –, que
têm ajudado a reduzir a
velocidade média dos veículos e consequentemente
os índices de acidentes.
Os dispositivos foram
instalados em pontos estratégicos, principalmente
entradas/saídas da cidade
e em vias de grande incidência de acidentes de
trânsito, onde os dados
mostravam que a principal
causa era o excesso de
velocidade. “Após quatro
anos do início do funcionamento dos ‘Anjinhos’,
podemos dimensionar os
resultados como extremamente positivos, pois eles
ajudaram a reduzir de forma significativa o número
de acidentes, de feridos e
de óbitos nas vias urbanas
da nossa cidade”, disse
a diretora da Umutrans,
Dianês Maria Piffer.
Cabe salientar que a
frota de veículos de Umuarama tem crescido ano a
ano, o que acaba interferindo de forma negativa
no trânsito. “A cada ano
temos um maior número
de veículos disputando
o mesmo espaço físico,
propiciando desta forma
a ocorrência de acidentes
de trânsito”, acrescentou
o secretário municipal de
Defesa Social, Valdecir

Capelli.
“Esse crescimento da
frota traria consigo, certamente, um aumento significativo de acidentes se
não houvesse a aplicação
dos equipamentos educativos em nossas vias”,
continuou. Os números
ilustram melhor os resultados. Em 2017 Umuarama
teve 1.106 acidentes. Desde então a quantidade vem
diminuindo ano após ano –
1.041 em 2018, 1.034 em
2019, 880 no ano passado
e 305 até maio deste ano.
Da mesma forma, o
número de vítimas do
trânsito segue a mesma
tendência, apesar do aumento anual da frota de
veículos em circulação.
Em 2017 foram 16 mortes
em acidentes, no ano seguinte foram 13, em 2019
o número aumentou para
15 e reduziu bastante em
2020 (nove). Neste ano,
até maio foram três mortes
provocadas por veículos.
MAIS SEGURANÇA
A maioria dos ‘Anjinhos’
tem acoplada uma câmera
com sistema de identificação automática de placas
de veículos (OCR), um
dispositivo importante na
gestão da segurança pública que tem auxiliado as
forças policiais do município e do Estado a partir
do compartilhamento das
imagens geradas pelos
equipamentos.
“Imagens do trânsito
gravadas nos pontos cobertos por ‘Anjinhos’ são
compartilhadas com a
Secretaria de Estado de
Segurança Pública, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Militar e
Polícia Civil. Vale destacar
os resultados do uso dos
equipamentos na recuperação de veículos furtados/
roubados, na elucidação
de crimes e na apuração
de culpados envolvidos
em acidentes de trânsito”,
completou o secretário

Os anjinhos estão por todos os lados de Umuarama com câmeras de monitoramento

Ano
2018

Recuperação e apreensão de veículos
Total
Veículos baixados, clonados ou adulterados retirados de circulação ........................................09
Veículos recuperados com alerta de furto/roubo ........................................................................05
Veículos apreendidos (por excesso de débitos) .........................................................................53

2019

Veículos baixados, clonados ou adulterados retirados de circulação ........................................03
Veículos recuperados com alerta de furto/roubo ........................................................................08
Veículos apreendidos (por excesso de débitos) .........................................................................46

2020

Veículos baixados, clonados ou adulterados retirados de circulação ........................................07
Veículos recuperados com alerta de furto/roubo ........................................................................01
Veículos apreendidos (por excesso de débitos) .........................................................................47

2021

Veículos baixados, clonados ou adulterados retirados de circulação ........................................02
Veículos recuperados com alerta de furto/roubo ........................................................................00
Veículos apreendidos (por excesso de débitos) .........................................................................40

Valdecir Capelli.
Mas apesar do empenho do município, com
grandes investimentos
na área de trânsito e segurança pública, a população tem importância
fundamental na redução

UEM obtém patente para
processo que pode ajudar no
tratamento da tuberculose
A Universidade Estadual de Maringá (UEM)
conquistou patente referente ao processo que
permite extração de
substâncias orgânicas de
planta nativa, que pode
ajudar no tratamento de
tuberculose. A patente foi
concedida pelo Instituto
Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e se
refere ao estudo intitulado “Obtenção de neolignanas com atividade
antimicobacteriana”. As
neolignanas são substâncias orgânicas vegetais
com potencial de ação
para o tratamento da
doença.
O processo desenvolvido pelos pesquisadores da
UEM permite a extração
de neolignanas da planta
Piper regnellii (conhecida por pariparoba) de
maneira muito mais rápida, barata e que não
causa prejuízos para o
meio ambiente.
A equipe responsável
pelo estudo foi liderada
pela professora Regiane Bertin de Lima Scodro, do Departamento

de Análises Clínicas e
Biomedicina (DAB) e do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Saúde, à época doutoranda do Programa de PósGraduação em Ciências
Farmacêuticas.
Também faziam parte
da equipe os professores
do programa de pós em
Ciência Farmacêuticas,
Diógenes Aparício Garcia Cortez (in memoriam), Rosilene Fressatti
Cardoso e Vera Lucia
Dias Siqueira, ambas
do (DAB); Lúcio Cardozo
Filho, do Departamento
de Engenharia Química
(DEQ); Benedito Prado
Dias Filho, do Departamento de Ciências Básicas da Saúde (DBS); e
as estudantes Claudia
Terencio Agostinho Pires,
do Programa de Pós-Graduação em Biociências
e Fisiopatologia (PBF),
Vanessa da Silva Carrara,
do PCF, e Caroline Ortega
Terra Lemos, do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Química
(PEQ).
O processo emprega-

do pode ser utilizado na
elaboração de protótipos
de fármacos, o que pode
ajudar na busca de novas
opções no tratamento da
tuberculose. Ela também
acrescenta que novos estudos, acerca de como as
neolignanas interagem com
o micro-organismo causador da doença, já estão em
planejamento e permitirão
parcerias entre a UEM e
instituições de nível nacional e internacional.

das mortes e acidentes.
“Reforçamos que cabe ao
cidadão cumprir a sua parte no trânsito, obedecendo
às normas e respeitando
os limites de velocidade,
principal causa dos acidentes de maior gravidade

que ainda acontecem no
nosso município. Respeito
e responsabilidade salvam
vidas”, informou Dianês
Piffer.
Além dos ‘Anjinhos’, o
OCR também está instalado nas câmeras de avanço

de sinal vermelho e parada
na faixa de pedestres, em
vários semáforos da cidade. “Nos dois casos, o dispositivo auxilia as forças
de segurança a combater o
furto e roubo de veículos”,
finalizou.

Senado aprova prazo de mais
dois anos para cinemas se
adaptarem à acessibilidade
O Senado aprovou medida provisória que adia
por dois anos o prazo
para que as salas de cinema façam adaptações
necessárias à acessibilidade de pessoas com deficiência visual e auditiva,
em razão da pandemia
da covid-19. O texto foi
aprovado da forma como
o governo enviou a proposta e segue agora para
promulgação
Nem a relatora da Câ-

mara, deputada Greyce
Elias (Avante-MG), nem
a do senado, Soraya Thronicke (PSL-MS), fizeram
mudanças no texto editado pelo governo.
A exigência faz parte
do Estatuto da Pessoa
com Deficiência e deveria
ter entrado em vigor no
ano passado, mas, por
meio de MP, foi adiada
pelo governo para 1º de
janeiro deste ano. O texto
aprovado altera novamen-

te a data, desta vez para
1º de janeiro de 2023.
“A pandemia de covid-19 abalou fortemente diversos setores da
economia, sendo que
a indústria cultural foi
uma das que mais sofreu.
Salas de cinema, teatros e
museus viram-se esvaziados, sem perspectiva para
a retomada dos níveis de
assistência anteriores a
março de 2020”, disse
Thronicke.
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Motociclista embriagado furta moto, se
envolve em acidente e acaba preso em Gaúcha
Cidade Gaúcha - Um
homem de 24 anos acabou
preso após furtar uma
motocicleta, ser flagrado
a conduzindo embriagado
e se envolver em um
acidente, segundo a Polícia
Militar. A história ocorreu
na noite de sexta-feira (28)
em Cidade Gaúcha, a 80 km
de Umuarama. O suspeito
foi levado para a delegacia
da Polícia Civil da cidade
onde foi autuado por furto
e embriaguez ao volante.
A moto foi apreendida e
posteriormente devolvida
ao proprietário.
Segundo a PM
u m a e q u i pe r e a l i za v a
patrulhamento no centro
da cidade quando passou
pela viatura um individuo
com camiseta cinza e calça
preta, conduzindo uma
motocicleta, a qual estava

CIDADE

Está estável
vítima de
colisão
frontal entre
motos na
saída para
Xambrê
O estado de saúde do jovem Gabriel
da Cruz Santos, de
22 anos, é considerado estável pela
equipe médica do
Hospital Norospar.
Ele está internado
na enfermaria da
Casa de Saúde desde a noite de sextafeira (28), quando
se envolveu em um
grave acidente entre duas motos na
rua Paulino Fontana, na entrada do
bairro Sonho Meu,
as margens da avenida Ivo Sooma, na
saída para Xambrê.
Segundo a Polícia Militar no local as equipes de
Trânsito e Oficial
CPU, visualizaram
duas vítimas em
estado gravíssimo.
Segundo a PM, de
acordo com relatos
de populares, ambas as motocicletas trafegavam em
sentido opostos e
ao se aproximarem
envolveram no sinistro frontal.
Uma equipe do
Samu foi acionada e
socorreu Santos. Já
o condutor da outra
motocicleta, Flávio Daniel Vieira,
de apenas 20 anos,
veio a óbito ainda
no local. O corpo foi
recolhido ao Instituto Médico Legal
(IML) e até o fim
da manhã de sábado a família ainda
não havia definido
onde seria o velório
e quando ocorreria
o sepultamento.
O acidente será
investigado pela
Polícia Civil.

com silenciador de motor
inoperante.
O acidente
Na sequência os policiais
teriam se deparado com
um acidente de trânsito
envolvendo a referida
motocicleta e um veículo,
segundo a PM. O condutor da
motocicleta se apresentou
no local, minutos após o
acidente, o qual estaria
com visíveis sinais de
embriaguez, de acordo com
os militares.
Embriaguez
Ainda segundo a Polícia
Militar, foi ofertado o exame
de etilômetro aos condutores
dos dois veículos envolvidos
no acidente, sendo que
somente o do carro realizou
o teste que apresentou ser
negativo. Para o motorista

da motocicleta, devido a
recusa na realização do
teste, foi lhe dado voz
de prisão, visto que este
apresentava diversos sinais
de embriaguez, segundo a
PM.
Furto
De acordo com a
Polícia Militar, após a
realização do boletim
de ocorrência, a polícia
recebeu outra solicitação,
a qual informara o furto
da referida motocicleta
envolvida no acidente.
Ainda segundo a PM, o
condutor da motocicleta
responsável pelo acidente
de trânsito fora o mesmo
que realizou o furto da
referida motocicleta, em
momentos anteriores,
sendo confirmado pela
vítima do furto.

Idoso fica ferido ao ser Homem acaba preso após invadir
roubado na rodoviária casa da ex e tentar estrangular filho
de Umuarama
Um idoso de 74 anos
ficou ferido ao ser roubado
por um casal no interior
da Estação Rodoviária de
Umuarama por volta das
4 horas deste sábado (29),
segundo a Polícia Militar.
O homem foi empurrado
ao chão pelos criminosos e
acabou com um ferimento
no supercílio. Os ladrões
fugiram levando dinheiro e

um aparelho celular.
Segundo a PM o idoso
contou que veio da cidade
de Maria Helena e ao chegar em Umuarama foi até o
Terminal Rodoviária, quando então foi surpreendido
por um casal que lhe agrediu e derrubou no chão. O
casal então se aproveitou e
roubou dinheiro que estava
em seus bolsos e o celular.

Um homem de 34 anos
acabou preso acusado de
violência doméstica no início da noite desta sexta-feira (28) na rua São Rafael,
em Umuarama, segundo
a Polícia Militar. Segundo
a PM, o homem invadiu a
casa da ex-companheira a
ameaçando.
A mulher, de 31 anos,
chamou a PM e quando o
agressor percebeu a chegada da equipe agarrou
um de seus próprios filhos,

sacudindo a criança com
violência e após começou a
apertar o peito da criança
e abriu a saída de gás do
botijão e passou a tentar
estrangular a criança como
forma de se proteger da
ação policial, segundo a
PM.
Após várias tentativas
de mediar a situação a equipe conseguiu imobilizar o
homem e libertar a criança,
que apesar do susto, não
precisou de atendimento

PRE de Cruzeiro apreende carreta
com cigarros em meio a carga de soja
A Polícia Rodoviária Estadual de Cruzeiro do Oeste
apreendeu uma carreta
com cigarros contrabandeados no início da manhã
deste sábado (29),na PR323, em Cruzeiro do Oeste.
O contrabando estava em
meio a uma carga de soja.
Até o final da manhã os
policiais ainda estavam
contabilizando a quantidade apreendida. O condutor,

um homem de 40 anos, foi
detido em flagrante. P
Segundo a PRE, durante
operação de fiscalização
em frente ao posto a PRE
abordou o veículo caminhão
trator com placas de Santa
fé, tracionando o semi-reboque com emplacamento
de Maringá.
Segundo a PRE, durante
conversa com o condutor
este apresentou nota fis-

cal da carga sendo soja
em grãos que pegou em
Navirai/MS e levaria até
Maringá. Segundo a polícia, a equipe sentiu certo
nervosismo do motorista,
diante disso foi feito uma
revista no semi – reboque
carregado com soja e logrando êxito em encontrar
sob carregamento cigarros
contrabandeados do Paraguai.

Segundo a PRE o motorista contou que entregou o
caminhão para uma pessoa
em Eldorado/MS para fazer
o carregamento e ganharia
R$ 8,000,00 pelo frete e
posteriormente já com caminhão carregado seguiu
viagem pela BR 163.
O caminhão com a carga
e o motorista foram encaminhados para a delegacia da
Polícia Federal em Guaíra

Mesmo com habeas corpus jovem
que esfaqueou mulher continua preso
Umuarama - Mesmo com
a justiça concedendo um
habeas corpus, continua
preso na cadeia pública de
Umuarama o jovem de 18
anos preso em flagrante
nesta quinta-feira (27) após
esfaquear uma mulher em
frente a sua residência, no
conjunto 28 de Outubro. É
que a família afirma não ter
os R$ 2 mil fixado como fiança pelo Tribunal de Justiça.
Na audiência de custó-

dia, ocorrida na sexta-feira
(28), a Justiça fixou o valor
em R$ 5,5 mil. A defesa do
jovem recorreu ao Tribunal
de Justiça em Curitiba, que
concedeu a liberdade provisória, mas condicionou a
soltura ao pagamento da
fiança.
A mulher de 41 anos,
vítima do esfaqueamento,
continua internada na enfermaria do Hospital Cemil em
Umuarama. Seu estado de

saúde é considerado estável
e não corre risco de vida.

Relembre o caso
O jovem de 18 anos foi
preso após esfaquear a vítima e gravar um vídeo onde
ainda exaltado confessa o
crime e alega que fez isso
para proteger a mãe, que estaria sendo ameaçada pela
vítima. A situação ocorreu
por volta das 8 horas desta
quinta-feira (27) na rua 13

de Agosto, no bairro 28 de
Outubro, em Umuarama.
Segundo a PM o rapaz
contou que “reagiu em defesa da sua mãe, que estava
sendo ameaçada pela vítima
do esfaqueamento, a qual
nesta manhã adentrou na
residência da família com
uma faca em punho, no intuito de agredir a genitora
do rapaz, o qual defendeu
sua mãe utilizando um facão”, conta no documento.

PCPR prende homem por latrocínios contra homossexuais
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu o suspeito
de três latrocínios contra
homossexuais ocorridos
entre os dias 16 de abril
e 4 de maio deste ano, em
Curitiba, no Paraná, e em
Abelardo Luz, no estado de
Santa Catarina (SC). A captura aconteceu neste sábado
(29), no bairro Capão Raso,
em Curitiba.
O indivíduo é responsável pelas mortes de David
Júnior Alves Levisio, ocorrida no dia 27 de abril e Marco
Vinício Bozzana da Fonseca,

morto no dia 4 de maio, ambas na capital paranaense.
Ele também é suspeito do
latrocínio de Robson Olivino
Paim, no dia 16 de abril, em
Abelardo da Luz (SC).
Ainda no dia 11 de maio,
o homem tentou matar mais
um homossexual, no bairro
Bigorrilho, em Curitiba. Na
ocasião, a vítima conseguiu
resistir ao ataque, mas teve
alguns bens subtraídos.

Crime
As três vítimas eram homossexuais e moravam sozi-

nhas. Os três homens foram
encontrados mortos na cama
de suas residências com
sinais de asfixia e tiveram
pertencentes subtraídos.
De acordo com as investigações, o suspeito marcava
os encontros por aplicativos
de relacionamento entre
homossexuais. Em um primeiro momento, o indivíduo
trocava fotos com as vítimas
e posteriormente se deslocava até a residência, ao
chegar no local as estrangulava. Após o sufocamento as
cobria com cobertas.

Investigação
Inicialmente os casos
foram tratados como homicídio, porém foram identificados pertences subtraídos
dos locais.
Segundo a polícia, após
investigações de alta complexidade, foram realizadas diligências para
identificar o suspeito e
em sequência capturar o
indivíduo. Durante as investigações a PCPR ainda
contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina
(PCSC).

médico.
Segundo a PM a mulher
contou que tem dois filhos
com o ex-companheiro,
que foi até a residência da
vítima com a justificativa de
conversar com a mesma e
dizendo que gostaria de ver
os filhos. Ainda segundo relato da vítima aos policiais,
ao chegar na residência homem segurou a vítimapelo
braço e disse que era para
abrir a porta da residência
senão iria matá-la.

REGIÃO

Contrabandista
joga carro
contra
viatura da PM
em Perobal
Policiais militares
em patrulhamento
durante a noite de
sexta-feira (28) em
Perobal, avistaram
dois veículos GM/
Vectra em atitude
suspeita trafegando
em alta velocidade
pelo centro da cidade.
Com intuito de
realizar abordagem
a equipe tentou interceptá-los iniciando
um acompanhamento tático em determinado momento os
dois veículos entraram em uma rua sem
saída, onde a equipe
desembarcou e deu
voz de abordagem
aos condutores que
não acataram, na
tentativa de fuga
jogaram o veículo
contra a viatura que
veio a causar avarias
na viatura policial
na lateral do lado
direito.
Em ato contínuo
a equipe prosseguiu
as buscas logrando
êxito em encontrar
um dos veículos em
estado de abandono, sendo um GM/
Vectra Sedan de cor
preta, placas ANO0246 carregado com
cigarros. Diante dos
fatos foram adotadas
as providências de
praxe.
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Sistema Fiep lança projeto inovador
para o setor de vestuário no Paraná
Umuarama - Mais do
que um projeto inovador,
uma vitrine virtual colaborativa que vai ampliar
a exposição de artigos
paranaenses na internet e
transformar a experiência
de vendas entre indústrias
e consumidores. Essa é a
expectativa de empresários do setor de confecções
e artigos do vestuário do
estado com o lançamento
que a Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(Fiep) realiza neste dia
31 de maio. Batizado de
LookModa, o portal exclusivo funcionará como uma
plataforma de marketplace
(shopping virtual) que pretende dinamizar as vendas
online tanto no atacado
quanto no varejo.
O projeto da Fiep tem
como objetivo ser a porta
de entrada da digitalização
do varejo atacadista no
estado. “Queremos encurtar a distância entre
indústrias, pequenos empreendedores, comércios,
shoppings e o consumidor
final”, destaca o presidente da Fiep, Carlos Valter
Martins Pedro. De acordo com ele, a plataforma
LookModa foi estruturada
com base sólida, em pilares
ancorados na tecnologia e
na transparência. “Esta é
a experiência que estamos
entregando à indústria de
confecção do nosso estado,
com o objetivo principal de
fomentar novos negócios”,
resume.
A novidade chega num
momento desafiador para
a indústria do segmento,
que desde o ano passado
tem se reinventado para
atender às mudanças de
comportamento dos consumidores. “Com as vendas
cada vez mais voltadas aos
meios virtuais, as indústrias também precisam se

adaptar e o LookModa vai
ser um diferencial importante”, avalia o coordenador do Conselho Setorial
da Fiep, Valdir Antonio
Scalon. Ele acredita que o
LookModa vai estreitar o
relacionamento das marcas com os consumidores.
As indústrias interessadas em fazer parte do
LookModa podem procurar
o representante de seu sindicato ou acessar, somente
a partir da próxima segunda-feira, dia 31 de maio, o
site www.lookmoda.com.br,
onde encontrarão todas as
informações para aderirem
ao projeto. Pelo portal, as
associadas podem vender
diretamente ao consumidor final ou manter as
vendas no atacado.
Serviço
O lançamento oficial
do projeto LookModa será
transmitido numa live na
próxima segunda-feira
(31/5), às 9 horas, pelo
Canal da Indústria, no Youtube. As indústrias interessadas em serem parceiras
do projeto também podem
acessar, antecipadamente,
o site, para conferir todos
os detalhes.
Perfil, ampliação
e expectativas
O setor de confecções,
vestuário e acessórios foi
contemplado para esta
primeira experiência pela
representatividade. É o
segundo maior empregador de mão de obra na indústria de transformação
paranaense, com mais de
50 mil contratados, atrás
apenas do setor alimentício (198 mil), respondendo
por 7,7% da força de trabalho, conforme informações
do Novo Caged, de março
deste ano. De acordo com
dados do Ministério da

Conta de luz ficará mais
cara em junho com bandeira
tarifária no nível mais alto
Brasília (AE) - Diante do
nível crítico nos reservatórios das usinas hidrelétricas,
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu
nesta sexta-feira, 28, acionar
o patamar mais alto do sistema de bandeiras tarifárias
em junho. Com a bandeira
vermelha patamar 2, a conta
de luz dos consumidores
ficará ainda mais cara a
partir do próximo mês, com
a cobrança adicional de R$
6,243 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Segundo a agência reguladora, o mês de junho
começa com os principais reservatórios do setor elétrico
em níveis mais baixos para
essa época do ano, o que
representa uma redução na
geração de usinas hidrelétricas e necessidade de acionar
mais usinas térmicas, que
geram energia mais cara.
A última vez que a agência reguladora acionou o patamar mais alto da bandeira
tarifária foi em dezembro,
após meses sem a cobrança
adicional por conta da pandemia. Em maio também foi
acionada a bandeira vermelha, mas no patamar 1,
cuja cobrança é de R$ 4,169
a cada 100 kWh consumidos. Nos meses anteriores,
de janeiro a abril, vigorou
bandeira amarela, com taxa
adicional de R$ 1,343 a cada
100 kWh.
O sistema de bandeiras
tarifárias foi criado em 2015
para sinalizar ao consumidor o custo da geração de
energia elétrica no País. Na

prática, as cores e modalidades - verde, amarela ou
vermelha- indicam se haverá
ou não cobrança extra nas
contas de luz.
A bandeira verde, quando
não há cobrança adicional,
significa que o custo para
produzir energia está baixo.
O acionamento das bandeiras amarela e vermelha
representa um aumento no
custo da geração e a necessidade de acionamento de
térmicas, o que está ligado
principalmente ao volume
dos reservatórios e das chuvas.
Considerando que o País
está entrando no período
seco com nível crítico nos
reservatórios, é baixa a expectativa de que a situação
se resolva nos próximos
meses. A perspectiva entre
os agentes do setor elétrico
é que a agência mantenha o
patamar mais alto da bandeira até o final do ano, o
que pressiona o bolso dos
consumidores e a inflação.
Além disso, está em discussão da agência reguladora novos valores para as
bandeiras tarifárias. Pela
proposta apresentada em
março, as taxas cobradas na
bandeira vermelha irão aumentar. No patamar 1, a taxa
adicional pode subir de R$
4,169 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos
para R$ 4,599 - aumento de
10%. No patamar 2, o mais
caro do sistema, o reajuste
pode chegar a 21%, passando
de R$ 6,243 a cada 100 kWh
para R$ 7,571.

Leque de oportunidades
Entre as vantagens deste modelo
de e-commerce colaborativo está a
de reunir diversos produtos num
único ambiente. Além disso, toda a
gestão da plataforma - administrativa, financeira (meios de pagamento), logística e tecnológica - é contrapartida do produto, o associado
não precisa se preocupar. A ampla
divulgação é outro atrativo porque
ajuda muito a ampliar a visibilidade
dos produtos.
A proposta personalizada com
base no perfil das empresas paranaenses foi resultado da consultoria
do especialista em gestão de pro-

Economia (RAIS 2019), dos
3.748 estabelecimentos do
gênero no estado, 3.680,
ou 98%, são empresas de
pequeno porte.
Montar uma estrutura
de e-commerce demanda
investimentos, além de
conhecimento em tecnologia, o que nem sempre
está ao alcance das em-

dutos e construção de marketplace,
Sacha Juanuk, que destaca os
diferenciais competitivos que a indústria do vestuário do Paraná terá
a partir de agora. “A parte tangível
do negócio é a plataforma integrada,
com mídia tracionando tráfego para
o site e facilitando a comercialização
dos produtos dos parceiros”, conta.
Já a intangível, segundo ele, é o
fato do setor adotar um novo conceito de digitalização e automação das
vendas e adaptar-se ao novo padrão
de consumo do brasileiro, cada vez
mais conectado, que não distingue
o varejo online do físico.

presas, especialmente
das micro e pequenas.
“A Fiep, como indutora
de novos negócios para a
indústria, está investindo
neste grande projeto, que
mais tarde poderá ser
adaptado e ampliado para
outros setores”, reforça
o presidente da Fiep. Ele
ressalta, ainda, que a ini-

ciativa fortalece também
os sindicatos empresariais, já que eles serão os
interlocutores do projeto
junto a seus associados.
Um dos sindicatos que
já garantiu a adesão ao
projeto do LookModa é o
Sindiwest, Sindicato da
Indústria do Vestuário do
Oeste do Paraná.

Imposto de Renda: ainda não entregou?
Corre que o prazo termina nesta segunda-feira
Se você ainda não entregou a sua declaração
do Imposto de Renda, corra, que o prazo final é às
23h59min59s desta segunda-feira (31).
Até sexta-feira (28) a
Receita Federal informou
que cerca de 5 milhões de
contribuintes ainda não
acertaram as contas com
o Leão. Segundo o balanço
mais recente, 27.576.564
contribuintes enviaram a
Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física, 84,5%
do previsto para este ano.
Neste ano, o Fisco espera
receber até 32.619.749 declarações. No ano passado,
foram enviadas 31.980.146
declarações.
A data limite deste anofoi adiada em um mês para
suavizar as dificuldades no
recolhimento de documentos impostas pela pandemia
de covid-19.
Quem deve declarar
Quem ainda não declarou, mãos a obra. Veja como
proceder.
O programa para computador está disponível na
página da Receita Federal
na internet. Quem perder
o prazo de envio terá de
pagar multa de R$ 165,74
ou 1% do imposto devido,
prevalecendo o maior valor.
A entrega é obrigatória
para quem recebeu acima
de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020.
Isso equivale a um salário
acima de R$ 1.903,98, incluído o décimo terceiro.

Também deverá entregar
a declaração quem tenha recebido rendimentos isentos
acima de R$ 40 mil em 2020,
quem tenha obtido ganho
de capital na venda de bens
ou realizou operações de
qualquer tipo na Bolsa de
Valores, quem tenha patrimônio acima de R$ 300 mil
até 31 de dezembro do ano
passado e quem optou pela
isenção de imposto de venda
de um imóvel residencial
para a compra de um outro
imóvel em até 180 dias.
Restituição
Pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição
de imposto, 21% não terão
imposto a pagar nem a restituir e 19% terão imposto
a pagar.
Assim como no ano passado, serão pagos cinco lotes de restituição. Os reembolsos serão distribuídos
nas seguintes datas: 31 de
maio (primeiro lote), 30 de
junho (segundo lote), 30 de

julho (terceiro lote), 31 de
agosto (quarto lote) e 30 de
setembro (quinto lote). As
datas não mudaram, mesmo
com o adiamento do prazo
de entrega da declaração.
Novidades
Entre as principais novidades nas regras deste
ano, está a obrigatoriedade
de declarar o auxílio emergencial de quem recebeu
mais de R$ 22.847,76 em
outros rendimentos tributáveis e a criação de três
campos na ficha “Bens e
direitos” para o contribuinte
informar criptomoedas e
outros ativos eletrônicos.
O prazo para as empresas, os bancos e as demais
instituições financeiras e
os planos de saúde fornecerem os comprovantes de
rendimentos acabou no fim
de fevereiro. O contribuinte
também deve juntar recibos,
no caso de aluguéis, de
pensões, de prestações de
serviços, e notas fiscais,
usadas para comprovar
deduções.

Juro do
cartão de
crédito atinge
335,3%
ao ano
Brasília (AE)
- Em meio às dificuldades das famílias para fechar
as contas durante
a pandemia, o juro
médio total cobrado pelos bancos no
rotativo do cartão
de crédito subiu 0,7
ponto porcentual de
março para abril,
informou o Banco
Central ontem. A
taxa passou de
334,6% para 335,3%
ao ano.
Os números são
influenciados pelos
efeitos da segunda
onda da pandemia,
que voltou a colocar em isolamento
social parte da população e reduziu
a atividade das empresas. O rotativo
do cartão, como o
cheque especial, é
uma modalidade
de crédito emergencial, muito acessada em momentos de
dificuldades.
O juro do rotativo é uma das taxas
mais elevadas entre
as avaliadas pelo
BC. A taxa da modalidade rotativo
regular passou de
306,2% para 309,8%
ao ano de março
para abril. Nesse
caso, são consideradas as operações
com cartão rotativo
em que houve o pagamento mínimo da
fatura.
A taxa de juros
da modalidade rotativo não regular,
que inclui as operações nas quais o
pagamento mínimo
da fatura não foi
realizado, passou
de 3 5 6 , 8 % p a ra
355,2% ao ano.
No caso do
parcelado, ainda
dentro do cartão
de crédito, o juro
passou de 167,6%
p a ra 165, 7% a o
ano. Considerando o juro total do
cartão de crédito,
que leva em conta
operações do rotativo e do parcelado,
a taxa passou de
64,6% para 65,4%.
Em abril de 2017,
começou a valer a
regra que obriga
os bancos a transferir, após um mês,
a dívida do rotativo
do cartão de crédito
para o parcelado, a
juros mais baixos.
A intenção do governo com a nova
regra era permitir
que a taxa de juros
para o rotativo do
cartão de crédito
recuasse, já que
o risco de inadimplência, em tese,
cai com a migração
para o parcelado.
Atualmente, porém,
o risco de inadimplência aumentou,
por causa da redução de renda.
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Com rivalidade acirrada, Palmeiras
visita o Flamengo na estreia do Brasileirão
Rio (AE) - De um lado
o time mais vitorioso da
temporada passada, mas
que neste ano amargou o
segundo lugar nas decisões
da Recopa Sul-Americana,
na Supercopa do Brasil
e ainda no Campeonato
Paulista. Do outro, o atual
bicampeão brasileiro que,
apesar dos dois títulos obtidos em 2021 (Supercopa
e Campeonato Carioca),
desperta desconfiança da
torcida pela irregularidade em campo. Apontados
como favoritos ao título
nacional, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste
domingo, às 16h no Maracanã, dispostos a confirmar
o rótulo de postulante ao
título com um futebol eficiente.
Mais do que a rivalidade
acirrada que se acentuou
nos últimos anos, o clássico
entre Flamengo e Palmeiras é o cartão de visita ideal
para medir a temperatura
com que as equipes vão largar no campeonato. Com a
segunda melhor campanha
entre todos os classificados
da Libertadores (somou 15
pontos, um a menos que
o Atlético-MG, dono do
melhor desempenho), o

time palmeirense lavou a
alma da torcida ao impor
um impiedoso 6 a 0 sobre
o Universitario, do Peru.
O técnico Abel Ferreira
reconheceu que a expulsão
do meio-campo Quintero
facilitou a missão de sua
equipe. Mas também exaltou a disposição do time
em construir um placar
elástico durante a entrevista coletiva após a vitória
no Allianz.
“Jogar contra dez é diferente de jogar contra
11. O jogo ficou muito
mais fácil. Mas foi bom por
demonstrarmos essa dinâmica ofensiva. Tivemos de
treinar, mas treinar em jogo
é muito melhor Tivemos
ainda uma forte transição
defensiva, a equipe foi
fantástica e só assim conseguimos fazer os seis gols”,
comentou o treinador.
Dono de um temperamento explosivo à beira
do campo, Abel Ferreira
teve uma boa notícia esta
semana. Expulso na final
da Supercopa contra o Flamengo, ele teria de cumprir
a suspensão na primeira
rodada do Brasileiro. No
entanto, o desfalque se
transformou em reforço, já

Domingo
Atlético MG Fortaleza
Flamengo X Palmeiras
Ceará X Grêmio
Corinthians X Atlético GO
Chapecoense X Bragantino
Athletico PR X America MG
Inter X Sport
que o Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD)
acatou o pedido de efeito
suspensivo. Assim, ele vai
orientar o time do gramado
do Maracanã.
Apesar do desgaste provocado pelo calendário e
de ter jogado na última
quinta-feira, ele quer um
time encorpado para fazer
frente ao Flamengo. Resta
saber se Gabriel Menino e
Matias Viña, que tiveram
excelente atuação diante
dos peruanos, serão titulares, ou se o português
insistirá em Mayke e Victor
Luis nas laterais.
ROTEIROS
PARECIDOS
Também classificado às
oitavas da Libertadores, o
Flamengo teve um roteiro
parecido com o rival paulis-

Flamengo e Palmeiras protagonizam o principal clássico da rodada

ta. Na quinta-feira, entrou
em campo para realizar a
última partida da fase de
grupos do torneio sul-americano. Mas o 0 a 0 diante
do Velez Sarsfield mostrou
um time sem objetividade.
Amparado pelo título carioca, Rogério Ceni sabe que
a paciência da torcida tem
prazo de validade curto
e um mau resultado na

Sylvinho comanda treino tático no
Corinthians e conta com o retorno de Cássio
São Paulo (AE) - O técnico Sylvinho comandou
na tarde desta sexta-feira,
no CT Dr. Joaquim Grava,
o penúltimo treino antes da
estreia do Corinthians no
Campeonato Brasileiro. No
domingo, às 18h15, o time
alvinegro recebe o AtléticoGO, na Neo Química Arena, pela primeira rodada da
competição nacional.
Regularizado no Boletim Informativo Diário
da CBF e, portanto, apto
a estar à frente da equipe contra o Atlético-GO,
Sylvinho comandou um
trabalho tático nesta tarde
e também promoveu um
treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.
O treinador pôde contar
com o retorno de Cássio,
que havia deixado o último jogo contra o River

Plate, do Paraguai, com
fadiga muscular na perna
direita e tinha feito apenas
exercícios na parte interna
do CT na quinta-feira. O
goleiro se livrou do incômodo e será titular diante
dos goianos.
Por outro lado, o zagueiro Jemerson e o volante
Xavier não participaram da
atividade. Os dois estão em
tratamento de suas respectivas lesões musculares e
não devem atuar domingo.
O Corinthians encerra a
preparação para o seu primeiro desafio no Brasileirão
na tarde deste sábado. Sylvinho não deu pistas de que
escalação mandará a campo
em sua primeira partida no
comando da equipe.
EM GRANDE FASE
Antes do treino, Ma-

teus Vital falou com os
jornalistas. Em coletiva
virtual, o jogador detalhou as diferenças entre
Sylvinho e seu antecessor, Vagner Mancini, e
falou sobre o seu desempenho na temporada.
Ele considera viver o
melhor momento de sua
curta carreira. É fácil
compreender, já que o
meio-campista é o artilheiro e garçom do time
em 2021, com cinco gols
e três assistências.
“Os números falam por
si só. Tenho ajudado a equipe com gols e assistências.
Sobre a lesão, eu pensei,
sim, que não voltaria tão
em alto nível, mas foquei
no pensamento positivo,
em voltar ainda melhor.
A gente vai adquirindo
isso jogando. Treinar forte

e tentar voltar o quanto
antes”, analisou o atleta, ao
falar também sobre a lesão
que o deixou nove jogos
afastado.
Vital descrever Sylvinho como “um cara muito
elétrico” e reconheceu
que o novo comandante
alvinegro tem uma metodologia de trabalho muito
diferente em relação a de
seu antecessor.
“Está sendo bom esses
primeiros contatos, está
tentando passar a metodologia de trabalho. Bom
ciclo no Brasileirão. Cada
um tem seu método de trabalho. Ele é um cara bem
diferente do Mancini até
na formatação da equipe.
Questões táticas. Cobra
domínio, passe bom, para
ter posse de bola e acelerar
o jogo”, comentou.

Após vices, Inter quer espantar instabilidade
e estrear com vitória no Brasileirão
Porto Alegre (AE) Depois de bater na trave
no Campeonato Brasileiro de 2020 ao ficar com
o vice, o Internacional
tenta superar a instabilidade do começo da
temporada para brigar
novamente pelo título
nacional e encerrar um
longo jejum. São 42 anos
sem conquistar o principal título do futebol brasileiro. A equipe gaúcha
começa a sua trajetória
na edição 2021 do Brasileirão neste domingo,
quando encara o Sport,
às 20h30, em duelo que
fecha a primeira rodada.
Em casa, no Beira
-Rio, o Inter revê um
adversário que o atrapalhou na luta pelo título
no último Brasileirão.
O revés por 2 a 1 em
Porto Alegre para os
pernambucanos foi de-

terminante para a briga
pelo título, naquela ocasião, embolar, e depois o
Flamengo levar a taça.
Agora, a equipe colorada
quer dar o troco no rival
do Recife e começar o
torneio de forma positiva, não só em relação ao
resultado, mas também
quanto ao futebol apresentado.
O Inter tem de dar
uma resposta ao seu torcedor porque ainda não
conseguiu se livrar das
oscilações em 2021. O
time treinado pelo espanhol Miguel Ángel Ramírez perdeu o Estadual
para o arquirrival Grêmio,
que ficou com o tetra, e,
embora tenha avançado
às oitavas da Libertadores, se classificou com a
pior campanha entre os
primeiros colocados da
primeira fase.

O objetivo, portanto,
é aliviar a pressão com
uma campanha consistente no Campeonato
Brasileiro. O técnico
Miguel Ángel Ramírez
conta com o retorno de
Yuri Alberto, que não jogou no meio de semana
diante do Always Ready
porque cumpriu suspensão. Vice-artilheiro da
equipe na temporada,
com sete gols, o atacante
deve ser o parceiro de
Thiago Galhardo, maior
goleador, com nove bolas na rede. A dupla de
ataque, portanto, é a
esperança de gols para
derrubar o bloqueio defensivo do Sport e somar
os primeiros três pontos
no torneio.
Patrick voltou a treinar com o elenco nesta
semana, está recuperado
de um problema muscu-

lar e pode reaparecer
entre os titulares. Renzo
Saravia terá sequência
na lateral direita, já que
Rodinei voltou ao Flamengo.
O Sport também vive
dias turbulentos após
o vice no Campeonato
Pernambucano - perdeu para o arquirrival
Náutico na decisão por
pênaltis - e quer usar a
estreia no Campeonato
Brasileiro para amenizar
a pressão da torcida.
Não bastasse a cobrança por bons resultados, o técnico Umberto
Louzer tem convivido
com os desfalques. Para
a partida no Sul do país,
ele não contará com o
zagueiro Iago Maidana
e os atacantes Neílton
e Everaldo, todos entregues ao departamento
médico.

estreia pode ser o início
de uma pressão que não
estava programada.
Para o confronto, o treinador vai contar com o
retorno de Willian Arão
na zaga e Bruno Henrique
no ataque. Ambos ficaram
de fora da partida contra
o Velez por causa de suspensão. Filipe Luís deve
ser avaliado por conta do

desgaste. Na lateral direita, Matheuzinho deve
aparecer como titular. Caso
fique fora, a opção inicial
é o garoto Ramon. Gerson,
que está para ser negociado com o futebol francês,
pode ser uma ausência.
Nesse caso, quem entra
para atuar ao lado de Diego
Ribas no meio de campo é
o jovem João Gomes.

Com baixas por covid-19,
Grêmio põe força do elenco
à prova no Brasileirão
Fortaleza (AE) - Atual
campeão gaúcho, o Grêmio faz seu primeiro jogo
no Campeonato Brasileiro neste domingo, às
16h, diante do Ceará.
Em Fortaleza, na Arena
Castelão, a equipe treinada por Tiago Nunes
vai colocar à prova a
força de seu elenco, já
que não terá Rafinha,
Ferreira e Diego Souza,
três dos seus principais
jogadores. O trio testou
positivo para covid-19 e
cumpre o período de dez
dias de isolamento.
Sem o experiente lateral-direito, o jovem
atacante que não é só o
destaque da equipe, mas
do futebol brasileiro em
2021, e seu goleador, o
Grêmio deve ter dificuldades em sua estreia na
competição nacional,
mas quer começar o torneio com o pé direito Na
última edição, terminou
na quinta colocação.
Com a contratações
de reforços renomados,
como Rafinha e o ídolo
Douglas Costa, de volta
após dez anos, a meta
do time gaúcho é brigar
pelo título e encerrar um
jejum de 25 anos sem a
conquista do Brasileirão.
A tendência é de que
Tiago Nunes escale Vanderson, Léo Chú e Ricardinho para as vagas do
trio contaminado com
covid-19. O atacante
Luiz Fernando, em recuperação de lesão no
tornozelo, também foi
infectado e é mais uma
baixa. Do departamento
de futebol, o preparador
de goleiros Mauri Lima
foi outro a testar positivo.
Vale lembrar que o
clube já havia sofrido
um surto de coronavírus
em abril, quando vários
atletas, além do então

técnico Renato Gaúcho,
contraíram a doença.
Outro desfalque pode
ser Kannemann. O zagueiro argentino evoluiu
bem, não sente mais as
dores no quadril que o
afastaram dos gramados
desde abril, mas seu retorno não é garantido.
Se não puder jogar, o
jovem Ruan permanece
entre os titulares. O meia
César Pinares está com
a seleção chilena, que
enfrentará Argentina
e Bolívia em jogos das
Eliminatórias da Copa
do Mundo, nos dias 3 e
8 de junho.
Já o Ceará quer usar
o Campeonato Brasileiro
como um recomeço. O
time alvinegro passou
por duas decepções recentemente, a perda do
título estadual frente ao
rival Fortaleza e a queda
precoce na Copa Sul
-Americana. O técnico
Guto Ferreira aposta no
torneio nacional para dar
a volta por cima e buscar
novamente uma vaga em
um torneio continental.
Para o duelo deste domingo, diante do Grêmio,
em casa, o treinador não
poderá contar com Steven Mendoza, suspenso
preventivamente por 30
dias por uma confusão
na Copa do Nordeste
Além disso, Lima é dúvida. Ele saiu contundido
da derrota para o Jorge
Wilstermann por 1 a 0
e poderá ser preservado.
Caso Lima seja vetado,
a expectativa é que Yony
González assuma a função no meio de campo ao
lado de Jorginho e Vina,
com Jael isolado no setor
ofensivo. Existe possibilidade ainda de Guto
começar com Cleber no
setor ofensivo e Sobral
no meio de campo.

Umuarama Ilustrado

Imobiliário

TERRENO RESIDENCIAL NO CONDOMÍNIO FECHADO PORTAL DAS ÁGUAS
A metragem do terreno permite a construção de uma bela residência e oferece ainda um amplo espaço para uma área de lazer que melhora sua qualidade de vida. Quadra 4, lote 33. Oportunidade
Imperdível! Excelente Topografia.
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RESIDÊNCIA NO CONDOMÍNIO FECHADO MÁRIO QUINTANA
Localizada na rua Indaiá, 3651. Próximo ao Centro da Juventude e Av. Goiânia.
Contendo: 01 suíte, 02 dormitórios, sala, cozinha área de serviço com churrasqueira, etc.
Obs.: Totalmente reformada

Oportunidade imperdível!

EXCELENTE OPORTUNIDADE!

QUADRA 4

ÁREA TOTAL

LOTE 33

757,45m2

SEGURANÇA DE

VALOR À VISTA R$

CONDOMÍNIO TOPOGRAFIA 520.000,00

TERRENO COMERCIAL NO CENTRO DE
IPORÃ/PR
Quadra 20, Lote 6. Terreno de esquina, com
450,00 m². Dimensões 15x30 e excelente topografia. Localizado no Centro da cidade.
Ótima oportunidade de investimento.

VALOR: R$ 480.000,00 à vista
TERRENOS NO PARQUE METROPOLITANO
Defronte ao Hospital Veterinário Unipar
Quadra 32, Lote 6/7A. Terreno residencial com
163m². Localizado no Metropolitano 1.
Dimensões: 7,41x22,00

VALOR: R$ 68.000,00
Quadra 2-A, Lote 9. Terreno comercial com
600m². Localizado no Metropolitano 1.
Dimensões: 20,00x30,00

VALOR: R$ 528.000,00

EXCELENTE

TERRENOS COMERCIAIS
NO PARQUE INTERLAGOS
Rua Nivaldo Turcato de frente com a
Nova Rodoviária - Ótima localização.
Quadra 8, Lote 3, com 653,76m².
Dimensões: 13,62x48

Valor: R$ 817.200,00
Quadra 8, Lote 10, com 441,50m².
Dimensões: 17,66x25

Valor: R$ 551.875,00
Quadra 8, Lote 11, com 360,00m².
Dimensões: 14,40x25

Valor: R$ 450.000,00

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

TERRENO COM

GARAGEM PARA

VALOR À VISTA R$

100,00m2

153,00m2

2 VEÍCULOS

245.000,00

TERRENOS RESIDENCIAIS NO
JARDIM BELO HORIZONTE
Quadra 20, Lote 11, com 200,00 m². Dimensões 10x20
Quadra 20, Lote 12, com 200,00 m². Dimensões 10x20
Quadra 20, Lote 13, com 200,00 m². Dimensões 10x20
Quadra 20, Lote 14, com 200,00 m². Dimensões 10x20

VALOR: R$ 66.000,00 (cada terreno)
TERRENO RESIDENCIAL NO
JARDIM TRIANON
Quadra 3, Lote 7. Terreno residencial com
192 m². Dimensões 8x24.

VALOR: R$ 85.000,00 à vista

TERRENOS EM SERRA DOS DOURADOS

Residenciais - 234m² cada. Excelente localização. Dimensões: 6,00x39,00
Excelentes condições de pagamento! À partir de R$ 27.600,00 à vista!

LOCAÇÃO
SOBRADO RESIDENCIAL
ao lado da HONDA
Sobrado Residencial localizado na Rua dos
Pampas, 2132, Jardim Birigui, contendo: 1
Suíte, 2 Quartos, BWC Social, Cozinha, Sala,
Despensa, área de serviço e churrasqueira.
Totalmente reformado!

VALOR: R$ 1.450,00
ESPAÇO NA TORRE EDIFÍCIO RENOIR
E ED. BURLE MARX
Espaço nas torres dos Ed. Renoir e Ed.
Burle Marx para instalação de antena de
INTERNET/RÁDIO, TV E OUTROS. Com
ambiente refrigerado para acomodação de
transmissores.

VALOR: R$ 2.500,00 (cada)

Variedades
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Filmes

Rotina de treinos

Marília Mendonça perdeu mais de 20 quilos em
seis meses, mas não esconde que enfrenta rotina
diária de treinos, além da alimentação super regrada. A cantora compartilhou registro de um dos
seus momentos na academia e assumiu que não
é fácil, mas os resultados compensam. Ela conta
com o auxílio de um personal trainer.

Novelas – 30/05/2021
Não há exibição.
Rodrigo Veronese
/ Arquivo GB Imagem
1) Como se chamava o personagem de
Rodrigo Veronese em
“Beleza Pura”?
a) Mateus
b) José Henrique
c) Olavo
d) Robson
2) A novela é “Espelho da Vida”. Qual dessas personagens foi interpretada por Patrycia Travassos?
a) Albertina
b) Edméia
c) Carmo
d) Solange

Música brasileira

Hoje, a partir das 18 horas, a Record TV leva ao ar
o sexto episódio do “Canta Comigo 3”, desta vez só com
sucessos da música brasileira. Os calouros apostam
em canções, como: “As Rosas Não Falam”, clássico do
sambista Cartola; “Sujeito de Sorte”, de Belchior, que
recentemente foi sampleada na faixa “AmarElo”, do rapper Emicida; “Alô, Alô Marciano”, de Rita Lee e Roberto
de Carvalho, imortalizada na voz de Elis Regina; e “São
Gonça”, composição de Seu Jorge, entre outros, em suas
apresentações. Será o suficiente para eles garantirem
uma vaga na competição musical? Na atração comandada
por Rodrigo Faro, Giovanna Portella os demais participantes têm a tarefa de impressionar os 100 jurados da
competição. Se qualquer um deles gostar da performance
pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto
maior o número de jurados em pé, mais pontos o competidor consegue, sendo que uma pessoa de pé é igual a
um ponto ganho. O ápice da atração é quando todos do
júri formam uma só voz.

3) Dona Camélia foi personagem da atriz Ana Lúcia
Torre em qual dessas produções?
a) “Louco Por Elas”
b) “Joia Rara”
c) “Êta Mundo Bom”
d) “Império”
4) Qual dessas personagens foi interpretada por
Fernanda Montenegro na novela “O Outro Lado do
Paraíso”?
a) Raquel
b) Caetana
c) Nádia
d) Mercedes
5) Quem foi o autor da novela “Viver a Vida”, que
foi exibida em horário nobre na Rede Globo?
a) Aguinaldo Silva
b) Tiago Santiago
c) Manoel Carlos
d) Silvio de Abreu
(Respostas: 1-a / 2-b / 3-c / 4-d / 5-c)

Casada

A cantora americana Ariana Grande casou-se com o
corretor de imóveis Dalton Gomez. Consta que a cerimônia
foi íntima e realizada na cada da artista, na Califórnia,
Estados Unidos, no dia 15 de maio. Ela surpreendeu seus
fãs ao contar a novidade e mostrar fotos do enlace.

O beijo

O youtuber Rezende e a ex-“BBB” Hariany Almeida
protagonizaram beijo apaixonado em vídeo que deixou a
web em polvorosa. Como não poderia deixar de ser, muitos
apostam em romance, mas Rezende pediu calma e que as
pessoas não cobrem nada dele e tampouco de Hariany.
Que assim seja.

Bem quentinho!

Ana Paula Siebert mostrou clique da filha Vicky
usando conjunto fashion de
moleton cor-de-rosa, tênis
e gorrinho com pompom.
Todas as peças do look da
menina são assinadas por
diferentes grifes e renderam muitos os elogios à
pequena, que é filha de
Roberto Justus.

Viagem no tempo

Com Bruno Gagliasso, Bia
Arantes e Branca Messina,
“Loop” estreou nos cinemas
de São Paulo e estará disponível para aluguel nas plataformas digitais no dia 10
de junho. No drama com elementos de ficção científica,
Daniel (Bruno Gagliasso) é um
homem obcecado por voltar ao
passado para impedir o crime
que vitimou sua namorada.
O preço a ser pago, porém,
pode ser o seu próprio futuro.
A produção mato-grossense
dirigida por Bruno Bini foi
eleita a melhor do Festival de
Manchester. Vale conferir!

Parceria

Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil anunciaram parceira na coprodução de dois documentários.
O primeiro terá como tema o
famoso disco “Alucinação”,
de Belchior, considerado um
marco da música popular
brasileira. O outro contará
a história do cacique Raoni,
líder indígena com atuação
histórica pela preservação
da Amazônia e dos povos
nativos. Prometem!

Sem detalhes

Prometendo que depois dará mais detalhes aos
seus seguidores, Simone, a mesma que faz dupla
com Simaria, explicou que precisa ainda perder
alguns quilos para voltar ao corpo que tinha antes
da gravidez de Zaya, mas antes precisará passar
por um procedimento e, após isso, retomar a dieta.
A declaração deixou os fãs da cantora muito curiosos porque a artista não explicou que procedimento
seria esse.

Filmes – 30/05/2021
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)
Doutor Estranho
(Doctor Strange) 12h30, na Globo, EUA, 2016. Direção de Scott Derrickson. Com Benedict Cumberbatch,
Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Tilda Swinton.
Stephen Strange leva uma vida bem sucedida como
neurocirurgião. Sua vida muda completamente quando
sofre um acidente de carro e fica com as mãos debilitadas. Por conta de falhas da medicina tradicional,
ele parte em busca de cura e esperança para um lugar
inesperado: um misterioso enclave chamado KamarTaj, localizado em Katmandu. Lá, descobre que o local
não é apenas um centro medicinal, mas também a linha
de frente contra forças malignas místicas que desejam
destruir nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire
poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para
sua vida comum ou defender o mundo.
Perigo por Encomenda
(Premium Rush) 13h15, na Record, EUA, 2012. Direção de David Koepp. Com Joseph Gordon-Levitt, Dania
Ramirez, Kym Perfetto, Anthony Chisholm, Ashley
Austin Morris, Wolé Parks. Wilee adora pedalar e ganha a vida como entregador pelas ruas de Nova York.
Acostumado ao stress e aos perigos da profissão, ele
só não imaginava que uma nova encomenda, daquelas
com prazo curto para ser entregue, seria alvo da cobiça de um policial corrupto. Agora, cumprir a missão
tornou-se mais do que uma questão de tempo, virou um
caso de vida ou morte.
No Limite Do Amanhã
(Edge Of Tomorrow) 23h35, na Globo, EUA/Austrália, 2014. Direção de Doug Liman. Com Jonas Armstrong, Emily Blunt, Tom Cruise, Brendan Gleeson,
Bill Paxton, Tony Way. Quando a Terra é tomada por
alienígenas, Bill Cage, relações públicas das forças
armadas dos Estados Unidos, é obrigado a ir para a
linha de frente no dia do confronto final. Inexplicavelmente, ele acaba preso no tempo, condenado a reviver
esta data repetidamente. A cada morte e renascimento,
Cage avança e, antecipando os acontecimentos, tem a
chance de mudar o curso da batalha com o apoio da
guerreira Rita Vrataski.
Força Aérea Um
(Air Force One) 01h20, na Globo, EUA, 1997. Direção
de Wolfgang Petersen. Com Harrison Ford, Paul Guilfoyle, Gary Oldman, William H Macy, Wendy Crewson,
Glenn Close. Em viagem aérea de retorno aos Estados
Unidos, o presidente americano e sua família são sequestrados por radicais comunistas, que pretendem
libertar seu líder, que é mantido preso.
Alerta de Sequestro
(Amber Alert) 02h55, na Globo, Canadá, 2016. Direção de Kerry Bellessa. Com Alaina Huffman, Kyle Mac,
Damon Runyan, Barry Flatman. Um homem com cerca
de 20 anos está com a mãe doente, mas não possui
dinheiro. Decidido a ajudá-la, ele entra em um ônibus
repleto de crianças e faz elas reféns, pedindo dinheiro
para poder ajudar a mãe doente. Enquanto isso, uma
detetive precisa superar as dúvidas da família e de
colegas de trabalho para conseguir negociar com o
sequestrador.

Áries
Se você eﬆá enfrentando algum
período ruim, não se preocupe iﬆo
eﬆá preﬆes a terminar. Sendo assim, anime-se. Logo tudo voltará ao
ritmo normal. Que tal uma mudança
no visual?
Touro
Alguém pode se opor, ou tentar prejudicar o seu crescimento no trabalho,
mas isso não vai impedi-lo de realizar
seus projetos. Evite muita conversa e
não permita interferências e opiniões.
Gêmeos
Que tal incrementar o seu negócio
fazendo uma promoção, ou procurar
aquele amigo que há tempos eﬆá
lhe propondo uma sociedade? Não
permita que o medo se inﬆale.
Câncer
Fique atento aos sonhos. Boa fase
também para curtir momentos a dois.
Se você se sentir eﬆar um pouco
maltratado, pelas circunﬆâncias,
busque refúgio em sua família e no
aconchego se seu lar.
Leão
Bom período para liberar-se de velhos
compromissos e de situações que
não tenham sentido. Chega de ficar
bajulando os outros. Agora pense
em você, em seu futuro e em sua
felicidade.
Virgem
A tensão acumulada vai cobrar seu
preço e o resultado pode ser desastroso. Caminhadas ao ar livre vão
relaxar a tensão nervosa. Deixe o
carro na garagem ou salte do ônibus
alguns pontos antes.

Libra
Você tem a eﬆranha mania de se
deixar explorar só porque ficou com
peninha de alguém. Abandone essa
ideia, ou vai se dar mal. O período
é favorável para o amor e a saúde.
Escorpião
Pode ser que você eﬆeja meio mal humorado. Evite ser agressivo e crítico.
Afinal, se quiser ser compreendido,
deve ser o primeiro a dar o exemplo.
Importante encontro amoroso pode
acontecer.
Sagitário
Você eﬆá mais perseverante e forte
para realizar as coisas que lhe interessam. Evite confrontos desnecessários
com o seu amor só porque encontrou
alguma coisinha tola que não se
encaixa.
Capricórnio
As relações de trabalho poderão perturbar seu ritmo de vida, provocando
certa desorganização. Mesmo assim
é o momento certo para concluir as
tarefas que eﬆão sob sua responsabilidade.
Aquário
Evite atitudes precipitadas e pense
em seus próprios interesses. Se for
necessário, abaixe a cabeça. Talvez
você se envolva em algum conflito
no trabalho. Procure resolver dando
exemplos.
Peixes
Amigos saudosos poderão te mandar
uma mensagem inesperadamente.
Um contato profissional importante
pode acontecer a qualquer momento.
Você eﬆá em um bom período.
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Relatório aponta vulnerabilidade de
meninas em cuidados menstruais
O relatório Pobreza
Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de
direitos, lançado nesta sexta-feira (28), pelo Fundo
de População das Nações
Unidas (UNFPA) e pelo
Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef)
mostra que, no Brasil, cerca
de 713 mil meninas vivem
sem acesso a banheiro ou
chuveiro em seu domicílio,
e mais de 4 milhões não têm
acesso a itens mínimos de
cuidados menstruais nas
escolas. A publicação é
para lembrar a data dedicada ao Dia Internacional
da Dignidade Menstrual.
Pobreza menstrual
O relatório traça um
panorama sobre a pobreza
menstrual, caracterizada
pela falta de acesso a recursos, infraestrutura e até
conhecimento por parte de
pessoas que menstruam
para cuidados envolvendo
a própria menstruação.
A pobreza menstrual, segundo a publicação, não
significa apenas a falta
de acesso a absorventes
- descartáveis ou não -,
mas também a ausência de
saneamento básico, água e
infraestrutura de higiene
na casa e na escola, além
de informações adequadas.
No Brasil
No Brasil, esse quadro
afeta meninas que vivem
em condições de pobreza e
situação de vulnerabilidade
em contextos urbanos e rurais, por vezes sem acesso
a serviços de saneamento
básico, recursos para higiene e conhecimento mínimo
do corpo.
“Além de privação de
chuveiros em suas residências, 4 milhões de meninas
sofrem com pelo menos
uma privação de higiene
nas escolas. Isso inclui falta

PROJETOS DE LEI

Se estiverem cursando a série adequada para a idade, quase 90% das meninas passarão
de 3 anos a 7 anos da sua vida escolar menstruando

de acesso a absorventes
e instalações básicas nas
escolas, como banheiros
e sabonetes. Dessas, quase 200 mil alunas estão
totalmente privadas de
condições mínimas para
cuidar da sua menstruação
na escola”, diz o Unicef.
Desatendimento
Os dados mostram ainda
que os estados do Acre
(5,74%), Maranhão (4,80%),
Roraima (4,13%), Piauí
(4,00%) e Mato Grosso do
Sul (3,61%) são os que
apresentam os maiores
percentuais quanto ao total
desatendimento mínimos
de itens para a higiene
pessoal nas escolas.
O estudo alerta para a
importância da situação ao
lembrar que, se estiverem
cursando a série adequada
para a idade, quase 90%
das meninas passarão de 3
anos a 7 anos da sua vida
escolar menstruando e que
a situação persistente de
pobreza menstrual pode
resultar em ausência da

escola e até em abandono
escolar.
Vulnerabilidade
No geral, o estudo mostra ainda que as meninas
brasileiras também estão
sob situação de grande
vulnerabilidade envolvendo
outros serviços básicos que
são essenciais para garantir a dignidade menstrual:
900 mil não têm acesso a
água canalizada em seus
domicílios e 6,5 milhões
vivem em casas sem ligação
à rede de esgoto.
O fenômeno é afetado
por outras variáveis envolvendo a desigualdade
racial, social e de renda.
De acordo com o estudo,
a chance de uma menina
negra não ter acesso a banheiros é quase três vezes
a chance de encontrarmos
uma menina branca nas
mesmas condições.
O improviso
O Unicef e o UNFPA
apontam que uma família
com maior situação de

vulnerabilidade e renda
menor tende a dedicar
uma fração menor de seu
orçamento para itens de
higiene menstrual e que
muitas vezes as meninas
e mulheres recorrem a
soluções improvisadas
para conter o sangramento
menstrual, com pedaços
de panos usados, roupas
velhas, jornal e até miolo
de pão.
Doenças
Em outros casos, as
meninas e mulheres não
têm acesso a um número
suficiente de absorventes
descartáveis para fazer as
trocas necessárias ao longo
do dia, conforme indicação
de ginecologistas.
Essas situações podem
implicar problemas de
ordem emocional e fisiológica, como alergias e
infecções da pele e mucosas, infecções urogenitais
como a cistite e a candidíase, e até uma condição
que pode levar à morte,
conhecida como Síndrome

O tema exploração sexual infantil tem
chamado a atenção de parlamentares no Congresso Nacional. Estão em análise na Câmara
dos Deputados pelo menos dez projetos de lei
visando garantir o acesso de mulheres de baixa
renda a absorventes higiênicos, para combater
a pobreza menstrual.
Entre as propostas, está o Projeto de Lei
(PL) 4968/19, da deputada Marília Arraes
(PT-PE), que cria um programa financiado pelo
Ministério da Saúde de distribuição gratuita de
absorventes higiênicos para todas as alunas das
escolas públicas de nível fundamental e médio,
por meio de cotas mensais.
Outra proposta, o PL 672/21, da deputada
Lauriete (PSC-ES) prevê o fornecimento gratuito de absorventes e tampões higiênicos não
apenas para estudantes de escolas e universidades públicas, como para famílias inscritas
no Cadastro Único para programas sociais do
governo federal (CadÚnico).
Já o PL 128/21, do deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS) também prevê o fornecimento
gratuito dos produtos a famílias inscritas no
CadÚnico. A diferença é que a proposta quer reduzir a zero as alíquotas da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da contribuição para o PIS/Pasep incidentes
sobre os absorventes e tampões higiênicos.
do Choque Tóxico.
Vinalização
O relatório alerta ainda
para o que considera uma
“vilanização” dos produtos
de higiene menstrual descartáveis, sob o discurso de
proteção ao meio ambiente.
Esse tipo de atitude muitas
vezes “desconsidera as necessidades de menstruantes que vivem em situação
de vulnerabilidade, em que
não há acesso à água limpa para a higienização
adequada dos [produtos]
reutilizáveis”.
Direitos humanos
Segundo a representante do UNFPA no Brasil,
Astrid Bant, a ausência
de condições sanitárias

mínimas para que as pessoas possam gerenciar sua
menstruação é uma violação de direitos humanos.
“Quando não permitimos que uma menina
possa passar por esse
período de forma adequada, estamos violando
sua dignidade. É urgente
discutir meios de garantir
a saúde menstrual, com
a construção de políticas
públicas eficazes, com a
distribuição gratuita de
absorventes, com uma
educação abrangente para
que as meninas também
conheçam seu corpo e
o que acontece com ele
durante o ciclo menstrual.
É o básico a ser feito para
que ninguém fique para
trás”, defende Astrid Bant.

Confira as dicas para deixar seu cabelo sempre lindo e saudável
Já faz algum tempo que
se fala em assumir os fios
como são naturalmente.
Começou com assumir os
fios brancos. Por causa
da pandemia, o mundo
modificou alguns hábitos
e, com a necessidade de
isolamento social, muitas
pessoas começaram a cuidar dos cabelos em casa e
assumiram os fios brancos,
os fios encaracolados etc.
O fato é que se percebeu
ser perfeitamente possível
manter o autocuidado,
mesmo com as restrições
impostas pela pandemia.
E tem uma infinidade de
cosméticos que prometem
ajudar nessa tarefa.
Tipos de cabelo
E falando em cabelo,
esse é um assunto que
atrai a atenção. Geralmente os cabelos são classificados como Normal, Misto,
Oleoso, Afro ou Seco. E tem
ainda os quimicamente
tratados, ou seja, aqueles
que passaram por processos de coloração, relaxamentos, mechas, luzes,
progressivas, ombré hair
e afins, por isso é muito
importante entender em

qual dessas categorias os
seus fios se encaixam e
escolher o produto certo
e, assim, mantê-los saudáveis e bonitos.
Os normais
Apesar de o nome “normal” sugerir algo simples e
comum, este é um tipo raro
de cabelo. Em geral, é macio e sedoso, com balanço
e volume naturais. Deve
ser cortado regularmente e
não admite o uso exagerado de produtos químicos. A
beleza deste tipo de cabelo
aumenta quando secado
naturalmente e os xampus
à base de plantas são os
mais indicados.
Para deixá-los ainda
mais bonitos, bata no liquidificador meio abacate e 2
colheres (sopa) de iogurte
natural. Passe a mistura
nos fios limpos e ainda
úmidos. Deixe agir durante
15 minutos e lave a seguir.
Nem, nem
O cabelo misto geralmente apresenta as pontas
secas e o couro cabeludo
oleoso. Convém escová-los
com moderação e investir
em uma dieta alimentar

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o Sr.
GELSON ANTONIO MOREIRA, brasileiro, auxiliar de produção, portador do CPF: 830.027.239-91 CTPS 3746048
- série 0020-Pr, a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 25 de
Março de 2021, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido,
o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT alínea “I’.
Tapejara/Pr em 24 de Maio de 2021.,
NUTRIJARA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
Rua Luiz Cuareli, nº. 260
Tapejara/Pr.

sem excessos de gorduras e frituras. Além de
usar xampus e cremes
específicos para este tipo
de cabelo, experimente
fazer uma mistura com
um gema de ovo, 1 colher
(sopa) de vinagre de maçã,
2 colheres (sopa) de mel.
Bater no liquidificador.
Passe nas pontas dos fios e
cubra a cabeça com toalha
ou papel alumínio. Espere
20 minutos e lave a seguir.
Afros
Para manter os cabelos
afros sempre saudáveis
use condicionadores específicos para este tipo
de cabelo e não abuse dos
produtos químicos, pois os
fios são finos e secos. Misture 1 colher (sobremesa)
de creme para cabelo com
uma clara de ovo batida
em neve e meia banana
amassada. Lave os cabelos
com xampu neutro, aplique
a mistura e envolva os fios
com uma toalha morna
e úmida por 20 minutos,
enxaguando em seguida.
Secos
O maior problema para
quem tem cabelo seco é a

dificuldade em desembaraçá-los. É delicado, áspero,
quebradiço e opaco. Por
isso, os cremes hidratantes
são fundamentais. Além
disso, os banhos mornos
ajudam a estimular as
glândulas sebáceas que
lubrificam os fios.
Uma dieta rica em proteínas também colabora
para preservar a saúde e a
beleza do seu cabelo.
Quimicamente
Já os fios que passaram por algum processo
químico, merecem atenção
extra. Produtos específicos para eles não faltam,
basta acertar na escolha.
Lembre-se que hidratar
e reconstruir os fios são
imprescindíveis.
Bons profissionais
Sempre é bom dizer que
é fundamental recorrer às
orientações de profissionais no assunto, cuidando
para que seja idôneo e
saiba mesmo fazer o seu
trabalho. Uma orientação
adequada quanto ao uso
de produtos e tratamentos
corretos faz toda a diferença.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
*Em atendimento ao art. 9, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A Prefeitura Municipal de Umuarama convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública da prestação
de contas da Prefeitura, referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2021, a ser realizada no auditório da Câmara
Municipal de Umuarama, no dia 31 de Maio de 2021 às 09h00min.
PAÇO MUNICIPAL, 19 de maio de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

Falando ainda dos fios
que passaram por procedimentos químicos, é bom ter
em casa, para o dia a dia,
uma máscara que cuide
de selar os fios e assim
minimizar o efeito frizz e
as pontas duplas.
Neste caso, vale os maravilhosos flaconetes que
fazem efeito imediato e as
boas lojas de cosméticos
e grandes supermercados

oferecem boas soluções
em produtos para manter
os fios sempre lindos. Obviamente é preciso ficar de
olho porque milagres não
existem. Se os fios estão
muito secos e danificados
devido a constantes procedimentos químicos, a
melhor solução pode ser
cortar os cabelos e aguardar pelos novos fios e ter
mais cuidado com eles.
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IGP-M mostra que a inﬂação do
aluguel vai a 37,04% em 12 meses
(AE) - O Índice Geral
de Preços - Mercado (IGP
-M), bastante usado para
os reajustes de aluguel,
fechou o mês de maio com
alta de 4,10%, uma forte
aceleração em relação ao
1,51% registrado em abril.
No ano, o indicador, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) alcançou
14,39%. Em 12 meses, o
avanço já chega a 37,04%
em 12 meses. Essa taxa é
a maior registrada desde
o início do Plano Real, superando o acumulado de
32,97% de abril de 2003.
A disparada do índice
já motivou até um projeto,
do deputado Vinícius Carvalho (Republicanos-SP),
que propõe a troca do
IGP-M pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPCA)
como o teto para os reajustes anuais de contratos residenciais e comerciais. O
tema é polêmico e encontra resistência em parte
do mercado, que defende
a livre negociação entre
as partes.
O texto em análise na
Câmara dos Deputados
prevê que o índice de
reajuste nos contratos
de locação residencial
e comercial não poderá
ser superior ao índice
oficial de inflação. O IPCA
acumulado no ano até
abril está em 2,37%, e em

que o Banco Central não
tem meta para o câmbio.
DESTAQUE
Todos os índices que
compõem o IGP-M registraram aceleração em
maio. A mais significativa
ocorreu no IPA, que reflete os preços no atacado, de 1,84% para 5,23%.
Já o Índice de Preço ao
Consumidor (IPC) avançou de 0,44% para 0,61%,
chegando a 7,36% no acumulado em 12 meses até
maio. Já o Índice Nacional
de Custo da Construção
(INCC) passou de 0,95%
para 1,80%, com 14,62%
em 12 meses.
O salto do IGP-M de

12 meses, 6,76%. Desde
o início do ano, lojistas
de shoppings centers começaram a negociar a
revisão de seus contratos
de aluguel na tentativa de
trocar o índice de reajuste.
A alta do IGP-M reitera
também temores inflacionários e deve provocar
elevação na projeção de
5,5% para a taxa Selic no
fim de 2021, considerando
também as expectativas
de crescimento econômico
mais forte este ano, afirmou
o economista-chefe da Necton, André Perfeito. Hoje, a

Selic está em 3,5% ao ano.
Segundo Perfeito, a inflação tem características
típicas de um choque de
oferta e o Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA),
um dos componentes do
IGP-M, deixa isso claro,
com alta de 5,23% no mês
e acumulado em 12 meses
de "estonteantes" 50,21%.
"Os bancos centrais
de todo o mundo enfrentam problemas similares
nesta pandemia com a
inflação e a maioria deles
continua argumentando
que esses são choques

transitórios e, logo, não
faria sentido subir fortemente a taxa de juros
agora. Entendemos que
essa argumentação faz
sentido, mas num país
a m p l a m e n t e i n d ex a d o
como o nosso, num índice como IGP-M isso traz
preocupações adicionais."
Perfeito argumenta que
a única forma de tentar
minimizar os efeitos deletérios da inflação no curto
prazo seria controlar o
dólar por meio de uma
alta mais forte da taxa
Selic. Mas ele pondera

abril para maio "foi tudo
culpa" do IPA, com destaque para o minério de ferro
(de -1,23% para 20,64%) e
outras commodities, mas
com repasses visíveis na
cadeia, diz o coordenador
dos Índices de Preços na
FGV, André Braz. Para o
economista, a escalada do
minério de ferro mostra
gordura que deve ser revertida no próximo mês,
considerando também medidas contra a especulação
na China. Mas ele reforça
que há outros movimentos
da cadeia que são preocupantes e uma desaceleração mais abrupta, na
direção de 1%, talvez só
em julho.

MAIS INFLAÇÃO
Com a avalanche de custos acumulados em
12 meses, Braz afirma que é crescente a chance
de impacto na inflação ao consumidor também
em 2022. “Dependendo da intensidade que o
varejo reagir ao IPA, o movimento da Selic pode
ser mais agressivo do que 5,5% O grande desafio é não perder a guerra para a inflação. Não
estou falando de hiperinflação, mas de manter
a ancoragem”, diz, ponderando que é preciso
também dosar o aumento da Selic para não
criar “embaraços” para o crescimento econômico. Ele também sugere medidas para aumentar
a competição de setores, como, por exemplo,
alterações em impostos de importação.

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

apartamentos
Apartamento à venda, localizado no Edifício Residencial comercial Quebec, região central de Umuarama!
Contendo área útil de 78.56m², possuindo 49m² de área
privativa, sendo 2 quartos, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. Localizado na Rua
Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Umuarama-PR! Por apenas R$ 160.000,00!

Apartamento à venda de alto padrão, com área útil de
377.00m², denominado apartamento 03, localizado no 3º
pavimento do Edifício San Pietro, contendo 03 suítes, sendo
uma suíte máster, sala de estar, jantar, cozinha, lavanderia,
despensa, duas vagas de garagem e salão de festa. Imóvel
localizado em uma das áreas mais nobre da cidade de Umuarama, próximo ao supermercado Big Planalto, na Rua Doutor
Camargo, Zona III, Umuarama-PR. Valor R$ 1.250.000,00!

resiDencias

Apartamento à venda, possuindo localização privilegiada, localizado a duas quadras da Unipar Sede, Edifício
Montana! Contendo 96,82m² de área útil e 67,74m² de
área privativa, sendo 3 dormitórios, 1 banheiro social,
sala de TV/Jantar, cozinha planejada, área de serviço,
sacada e uma vaga de garagem, excelente investimento
para renda de alugueis. Rua Ministro Oliveira Salazar,
n° 5300, Zona II, Umuarama –PR. Valor R$ 220.000,00!

Casa à venda, possuindo localização privilegiada, próximo
ao colégio Hilda Kamal!
Ótima região para fins comerciais, possuindo excelente
terreno com área total de 576,30m², a residência precisa de
alguns reparos, possui aproximadamente 150m² de área
construída, Localizada na Rua Nicanor dos Santos Silva, n°
4964, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 360.000,00!

Apartamento à venda, localizado próximo ao homa´s
hotel! Ótimo Apartamento possuindo 76,31m² de área
útil e 65,66m² de área privativa, contendo 3 dormitórios,
1 banheiro social, sala de TV, sala de Jantar, cozinha,
área de serviço e uma vaga de garagem. Localizado no
1° pavimento do Edifício Cecília Meireles, Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR!
Valor R$ 220.000,00! Obs.: aceita carro de menor valor,
e casa no valor de até R$ 150.000,00!

Casa à venda, próximo ao colégio Geração Cima de
Umuarama! Ótima residência de alvenaria, contendo área
total do terreno 180,71m² sendo (7.12X25.38), possuindo
área construída de 108,11m², composta por 1 suíte com
moveis planejados, 2 quartos, sala, cozinha conjugada com
moveis planejados, poço de luz, área gourmet com moveis
planejados e garagem para dois carros. Além disso, possui
ótimo acabamento e porcelanato em todos os ambientes.
Localizada na Travessa Ingá, n° 3595, Residencial Jota
Miranda, Umuarama-PR. Valor R$ 440.000,00!

Apartamento à venda, contendo localização Privilegiada! Apartamento localizado no Edifício Velasques,
próximo ao escritório da Sanepar! Ótimo apartamento
possuindo 91m² de área privativa e 112m² de área útil!
Contendo 01 suíte com moveis planejados, 02 quartos,
sala de jantar, sala de estar com sacada, cozinha com
moveis planejados, banheiro social, lavanderia e uma
vaga de garagem. O valor do condomínio é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás incluso. Além
disso, a posição do apartamento é para o sol da manhã!
Localizado na Avenida Manaus, Edifício Velasquez,
apartamento 501, Zona 1-A, Umuarama-PR! Valor R$
330.000,00!
Apartamento à venda de alto padrão, localizado
próximo a Praça Arthur Tomaz! Com área útil de 233,10m²,
denominado apartamento n° 601 do Edifício Premium,
contendo 03 suítes sendo uma com closet, sala de estar,
jantar, cozinha planeada, lavanderia e duas vagas de
garagem. Além disso, o apartamento é todo mobiliado e
equipado, com todos os eletrodomésticos que aparece
nas fotos no site. Imóvel possui excelente localização, Rua
Arapongas, Zona I, Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!

Casa à venda, contendo excelente localização! Possuindo
área total do terreno 196m² sendo (14.00x14.00), e área
construída de aproximadamente 118m², composta por 1 suíte,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa
e duas vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n°
5834, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 500.000,00!
Casa à venda, contendo área total do terreno de 360m²,
possuindo 169,18m² de área construída, sendo 02 suítes,
01 quarto, banheiro social, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, edícula (Área Gourmet) com churrasqueira, quarto
e banheiro, Além disso possui garagem para dois carros. O
imóvel possui excelente localização a 100 metros da Avenida
Paraná, próximo ao lago Aratimbó de Umuarama-PR. Valor
R$ 520.000,00!
Casa à venda, possuindo localização privilegiada, contendo 208,94m² de área total do terreno sendo ( 15.50x13.48),
o imóvel possui área construída de 195m², composto por
2 suítes, 1 quarto, sala, copa, cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social, lavanderia, despensa e garagem
para 3 carros. Além disso, o imóvel possui 5 ares condiciona-

www.abdonecabreli.com.br

dos, placa solar boiler de 300 litros, duas caixas de d’águas
totalizando 1500 litros, um reservatório de agua da chuva de
6.000 litros, e agua quente em todos os banheiros. Localizada
na Rua Francisco Rodrigues Junior, n° 2426, Jardim Alphaville,
Umuarama-PR. Valor R$ 750.000,00!
Casa à venda, contendo 254.93m² de área total do terreno,
sendo (11.00x33.00 31.54), possuindo aproximadamente
199m² de área construída, composta por 1 suíte máster, 3
quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros sociais, lavanderia,
despensa e garagem. Localizada na Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103, Jardim dos Príncipes, Umuarama-PR.
Valor R$ 900.000,00!

soBraDos
Sobrado à venda, localizada próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! Possuindo 220m² de área total do terreno,
contendo 180m² de área construída, composto por 01 suíte,
02 quartos com moveis planejados e com ar condicionado em
todos os quartos, banheiro social, lavabo, sala de estar, sala de
jantar, cozinha planejada, despensa, piscina, 01 quarto adicional,
academia, espaço gourmet com ambiente fechado e garagem para
dois carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$ 560.000,00!
Sobrado à venda contendo excelente localização! Possuindo 1 suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada, copa,
despensa, área de serviço, espaço gourmet, churrasqueira,
piscina e duas vagas de garagem. Localizado na Rua Mato
Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor R$ 1.200.000,00!

Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar, lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro com 1 suíte, 2 quartos
e 2 vagas de garagem. Localizada no Condomínio Estrela do Sul,
Obs.; Ultima chácara Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná.Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², possuindo
01 suíte, 01 quarto, cozinha, despensa e varanda,
mobiliada e com ar condicionado. Além disso, possui
Quiosque com churrasqueira, despensa, lavado, Pomar
e Piscina. Valor R$ 450.000,00
Excelente chácara localizada na Estrada Primavera, Próximo a Torre Eiffel de Umuarama! Contem 3.37
Alqueires, possuindo 5 tanques com capacidade para
20.000 tilápias e quiosque com churrasqueira. Valor
R$ 750.000,00
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede
de irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão coberto com cocheira, para no
mínimo 10 animais (semi novo), demais formação de
pastagem com grama Ponta Roxa, Além disso possui
uma residência de madeira com aproximadamente
120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros
do Distrito de Serra dos Dourados e 1.300 metros do
asfalto. Valor R$ 750.000,00.

chalé

Sobrado à venda, localizado no Residencial Euro Park!
Modernidade define esse lugar! Este é um sobrado de
472,90m² de área construída, possuindo acabamentos únicos
e com excelente bom gosto. O pavimento superior contem
184,54m², é composto por 01 suíte presidencial, 02 suíte
máster, Sala e Varanda. Além disso, o piso inferior contém
257,11m² e possui sala de estar, sala de jantar, cozinha,
escritório, espaço gourmet, área de serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e 3 vagas de garagens. Localizado na
Rua José Inácio da Paixão, Residencial Euro Park, Umuarama
Paraná. Valor R$ 2.800.000.00.

lotes rurais
Chácaras à venda localizadas na Rodovia para
Cruzeiro do Oeste em frente a Estrada Guarani, São
4 chácaras de 5 mil metros cada uma, todas cercadas
com energia e água. (nas margens da BR 323). Valor R$
100.000,00 Cada

Chalé à venda, possuindo excelente localização, próximo
ao Big planalto! Contendo 515,00m² de área total, sendo
117,09 m² de área construída, composto por uma recepção,
02 salas e 01 banheiro, além disso, nos fundos possui uma
casa composta por 01 banheiro, 02 salas e uma churrasqueira
coberta, localizado na Avenida Rio de Janeiro, n°5260, Zona
II, região central de Umuarama-PR. Valor R$ 990.000,00!
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CHEVROLET
CHEVROLET
CORSA
CLASSIC LS
11/11
Branco, R$ 18.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

CORSA
PREMIUM 1.8
2007
Prata, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

GM PREMIER
17/18
Preto, 56.000 km. R$
135.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

FORD
FORD
FORD KÁ 19/19
Branca.
14.000km
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

ImPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA SEG
07/08
Preto. R$ 34.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
AMAROK
HIGHLINE
13/14
Cinza, completo, cab.
dupla. R$ 96.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /

GOL MIL ANO
2000
Prata, 02 portas, 04 pneus
novos. R$ 8.000,00. Fone:
(44) 9 8455-7039 Inácio.

VOYAGE 92
CHT
Azul, único dono, manual,
nota fiscal. R$ 11.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

mOTOS
MOTOS
MOTO CG
TITAN KS 2004
Verde. R$ 3.500,00. Com
Baú e cavalete lateral
reforçado para carga.
Fone: (44) 9 8455-7039
Inácio.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, contendo
ótima localização! Próximo
ao lago Aratimbó, o imóvel
possui área construída de
169,18m², contendo 02
suítes, 01 quarto, banheiro
social, sala, copa, cozinha
planejada, despensa,
edícula (Área Gourmet)
com churrasqueira com
quarto e banheiro, Além
disso, possui garagem
para 2 carros e terreno
com área total de 360m².
Localizada na Rua Montes
Claros, n° 4065, Jardim
Harmonia, a 100 metros
da Avenida Paraná em
Umuarama-Pr. Valor R$
520.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, possuindo
localização privilegiada,
contendo 208,94m² de
área total do terreno sendo
( 15.50x13.48), o imóvel
possui área construída de
195m², composto por 2
suítes, 1 quarto, sala, copa,
cozinha planejada, espaço
gourmet, banheiro social,
lavanderia, despensa e
garagem para 3 carros.
Além disso, o imóvel possui
5 ares condicionados,
placa solar boiler de 300
litros, duas caixas d’águas
totalizando 1500 litros, um
reservatório de água da
chuva de 6.000 litros, e
água quente em todos os
banheiros. Localizada na
Rua Francisco Rodrigues
Junior, 2426, Jardim
Alphaville,
próximo
ao Lago Aratimbó de
Umuarama-PR. Valor R$
750.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chalé à venda, localizado
na região central de
Umuarama! Contendo
515,00² de área total,
sendo 117,09m² de área
construída, composto
por uma recepção, 02
salas e 01 banheiro, além
disso, nos fundos possui
uma casa composta por
01 banheiro, 02 salas
e uma churrasqueira
coberta. Avenida Rio de
Janeiro, n°5260, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
990.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Sobrado à venda, contendo
280m² de área total do

terreno, sendo 281.51m²
de área construída,
possuindo 1 suíte máster
com Hidromassagem, 2
quartos, sala de estar,
sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de
serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e
2 vagas de garagem.
Localizada na Rua
Mato Grosso, Zona II,
Umuarama-PR. Valor R$
1.200.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Excelente Sobrado à
venda, localizado no
Residencial Euro Park.
Modernidade define esse
lugar! Esse é um sobrado
de 472,90m² de área
construída, possuindo
acabamentos únicos e
com excelente bom gosto.
O pavimento superior
contém 184,54m², é
composto por 01 suíte
presidencial, 02 suítes
máster, Sala e Varanda.
Além disso, o piso inferior
contém 257,11m² e possui
sala de estar, sala de
jantar, cozinha, escritório,
espaço gourmet, área de
serviço, lavabo, piscina
de 31.25m², elevador e
vagas de garagem para 3
carros. Localizado na Rua
José Inácio da Paixão,
Residencial Euro Park,
Umuarama-PR. Valor R$
2.800.000,00. Gostaria de
visitar o imóvel? Fale com
um de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

VENDO CASA
Localizado no Jd.
América.
Contendo
03 quartos, banheiro,
sala, 02 cozinhas. Área
construida 182,55m².Área
total do terreno 360M².
Contento no lote 02 kitnet.
R$ 425.000,00. Ótima
localização. Fone: 9
9918-3509

Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada na Estrada
Aeroporto, a 2.500 metros
do Distrito de Serra
dos Dourados e 1.300
metros do asfalto. Valor
R$ 750.000,00. Gostaria
de visitar esta chácara?
Fale com um de nossos

corretores! (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada
Jurupoca, próximas à chácara
do Celeiro, saída para Serra

B5

dos Dourados! Todas as
chácaras são cercadas,
possui água instalada,
escritura individual, contendo
ótima topografia! São 14
chácaras no total a partir
de 2,000ha. Valor a partir
de R$450.000,00! Fale com
um de nossos corretores
para mais informações!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

carros

ano

cor

opcionais

valor

cobalt 1.8 elite

16/17

branco completo, aut, couro

r$ 54.900,00

compass sport

19/19

prata

completo, aut

r$ 116.900,00

cruze 1.8 sport6 lt

15/15

branco completo, aut, couro

r$ 64.900,00

cruze 1.4 spor6 lt turbo

17/18

prata

r$ 84.900,00

ecosport 2.0 freestyle
.
forD Ka 1.0 sel

15/15

branco completo, aut

r$ 54.900,00

16/17

branco completo

r$ 44.900,00

nivus hl tsi

20/21

cinza

r$ 112.900,00

oniX 1.4 activ

18/19

branco completo, aut

r$ 74.900,00

punto 1.4 attractive italia

12/13

branco completo

r$ 34.900,00

toro volcano 4X4 Diesel

18/19

branco completo, aut

r$ 134.900,00

renegaDe longituD Diesel

19/20

branco completo, aut, couro

r$ 139.900,00

spin 1.8 ltz

13/14

prata

r$ 49.900,00

spin 1.8 ltz at

13/14

branco completo, aut, 7l

completo, aut, couro

completo, aut, couro

completo, 7l

r$ 54.900,00

compramos seu carro

TERRENOS
TERRENOS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Vende-se terrenos comerciais
sendo 2 lotes paralelos,
lote 02 e 03, com área
total de 840m² cada,
possuindo (14.00x60.00),
localizados bem em frente
a nova rodoviária, ótima
localização para comércios
de todos os segmentos.
Investimento com retorno
certo. Valor R$ 750.000,00
cada. Gostaria de visitar
o imóvel? Fale com um
de nossos corretores!
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

PONTOS
COM
PONTOS
ERCIAIS
COmERCIAIS
VENDE-SE
INSTALAÇÃO
COMPLETA
De Auto Elétrica, estoque
de peças ,equipamentos
e prateleiras. interessado
Fone: (44) 9 8455-7039
Inácio. Pego automóvel
como parte de pagamento

VENDO
GRÁFICA
COMPLETA
01 heidelberg sork-z
bicolor 65x48 adaptada
álcolor, 01 multilith 1250
bandeja, 01 Catu 510 com
sistema de numeração,
01 guilhotina Catu s80
com 2 facas, 01 Catu
380 , 01 gravadora
chapa skay, 01 picotador
cosani, Bancadas mesas
computador impressora
e insumos. Fones: (44) 9
9766-0455 Mauro whats
ou 9 8427-72323

LOTES
LOTES
RUR
AIS RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda contendo
topografia plana, área de
75.400m², com 266,84m²
de largura (frente para
estrada) sendo toda
piqueteada, com mais
de 20 piquetes, com
rede de irrigação para
toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

HORÁRIOS DISPONÍVEIS

viacaoumuarama.com.br
@viacaoumuaramaoficial
@viacaoumuaramaoficial

Fone: (44) 3621-0350
SAC: 0800 724 4400

Compre pelo site: viacaoumuarama.com.br , App: GABRASIL, Agências
credenciadas ou pelos sites parceiros.
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IQUASE PRONTA

Jeep confirma que o novo SUV de sete
lugares vai se chamar Commander
Depois de algum mistério, a Jeep confirma que o
novo SUV de 7 lugares que
será fabricado em Goiana
(PE) e lançado no fim do
ano vai mesmo se chamar
Commander.
O carro será um dos
mais sofisticados ja feitos no Brasil , seguindo
o mesmo estilo adotado
n o G r a n d C h e r o ke e L
vendido nos EUA, como
mostram as projeções do
designer Kleber Silva .
Embora ainda a Jeep
tenha divulgado apenas
um vídeo teaser que não
mostra muito do novo
Commander , fica claro
que o SUV terá faróis estreitos contrastando com
a grande entrada de ar no
para-choque, ressalto no
centro do capô e silhueta
igual a do Grand Cherokee L americano, cujas
lanternas traseiras também são bem parecidas
com a do novo utilitário

esportivo nacional, de 7
lugares .
O novo Jeep Commander ficará acima do Compass , com o qual vai
compartilhar a plataforma com alterações para
poder ter reforços estruturais e comportar 7
ocupantes.
Mas os motores serão
os mesmos do Compass :
1.3 turboflex de 185 cv, ou
2.0 turbodiesel, mas com
ajustes para render um
pouco mais de potência e
toque que os 170 cv e 35,7
kgfm a 1.750 rpm. Ainda
no conjunto mecânico ,
o câmbio poderá ser automático de seis ou nove
marchas, com opção de
tração integral.
Tudo indica que a central multimídia seguirá o
padrão da Fiat Toro , com
tela na vertical, internet
a bordo, diversas funções
controladas remotamente
por aplicativo, tela de alta

VEndAS
Residencias:

VEndAS

R$ 1.500.000,00

Residencias:

Resid. em alv. na Av. Flórida nº4505.
Lote nº07, da quadra nº39, zona I.
área const. de 189,50m², e área
total de 490m².

R$ 420.000,00

VEndAS
Residencias:

R$ 650.000,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 175,00
m² e área construída de aprox.
129,00 m², localizada na Rua
Olimpio Spina, s/ nº, Parque
Interlagos. Sendo 01 suíte
com closet, 02 quartos, sala,
cozinha, BWC social, área de
serviços, área gourmet e garagem. *RESIDÊnCIA nOVA
COM ACABAMEnTO ALTO
PADRãO*.

R$ 250.000,00

Residências em alvenaria, localizada na Rua Santa Madalena,
n º 4863, no Parque San Marino, umuarama/PR, com área
total de terreno de 278,20m²,
e área construída de aproximadamente 163,00 m². A casa
da frente contem 01 suíte, 02
quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha com armários
planejados, BWC social, área
de serviços e 02 vagas de garagem cobertas; E casa dos
fundos contem 02 quartos,
sala e cozinha conjugada e
BWC social.

Sobrado em alvenaria, no lote
1-B, da quadra nº 13, localizado na Rua Delmiro Scarpetto,
2297, no Jardim Colorado,
nesta cidade de umuarama,
Estado do Paraná, com área
total de terreno de 184m², e
área construída de aproximadamente 159,20m², sendo 01
suíte com sacada, 1 quarto
com sacada, 1 quarto simples,
sala, cozinha, 02 B.W.C social e
garagem coberta.

VEndAS
Residencias:

R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de aprox.
100m², e área total de terreno
de aprox. 291,69m². 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/jantar, coz.,
bwc, área de serv. Av. Duque de
Caxias, 5131, Zona 04.

VEndAS

R$ 1.200.000,00

Ed. Orion, apto 1504, frente
para a Praça Miguel Rossafa,
com área total de aprox. 300,00
m² e área privativa de aprox.
180,00 m², localizado na Av.
Maringá, nº 5516, Zona III, contendo 03 suítes, sala de jantar,
sala de estar, varanda gourmet
com churrasqueira, BWC social,
cozinha, área de serviço com
BWC, 03 vagas de garagens e
dispensa de garagem.

Ed. Aston Park, apto 33, com
área total de aprox. 151,19
m², e área privativa de aprox.
103,10 m², localizado na Rua
Japurá, nº 3601, Zona I, contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, 01 BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas
de garagem sob nº 41 e 42.

VEndAS

VEndAS

Sobrado – Térreo - sala de estar,
01 escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de tv c/
sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área
de serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc e garagem. Rua Piauí
3569, Zona II. Corretor Otávio.
VEndAS
Apartamentos: R$ 390.000,00
Ed. Liberty - Apto 1103, 11º Andar:
suíte, quarto, bwc, coz., área de
serviços e 02 garagem. Rua Dr. Rui
F. de Carvalho 4140.

LOCAÇÕES
Residências:

Apartamentos::

R$ 380.000,00

ED. BuRLE MARx - APTO. 1003, 01
SuíTE, 02 quARTOS, COZ., SALA
DE ESTAR/ JAnTAR E GARAGEM,
nA AV. PARAná n° 5636, ZOnA III.

Terrenos:

R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M. da Fonseca (quase em frente ao CISA) Lote
J/K-1 - 1.228m², sendo frente 24x51 de
fundo. Corretor Caetano.

Ed. Cora Coralina, apto 31,
com área total de aproximadamente 160,41 m² e área
útil de aproximadamente e
101,46 m², localizado na Av.
Tiradentes, nº 2931, contendo
01 suíte com guarda roupa,
02 quartos, sala, cozinha com
móveis planejados, BWC social,
área de serviços e garagem.
Apartamento em fase final
de acabamento de reforma.
Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual. **Condomínio
Incluso**
LOCAÇÕES
Residências:

Terrenos:

R$ 975.000,00

TERREnO COM. - COM áREA TOTAL DE
APROx. 1.300,8M², LOCALIZADO nO
PARquE ÔnIx. COM POSSIBILIDADE DE
PARCELAMEnTO EM ATé 100 VEZES
COM CORREçãO. PRóx. AO nOVO
ShOPPInG.
VEndAS
Terrenos:

R$ 280.000,00

Terreno lote 2/3-A, quadra 17, com
área total de aprox. de 450 m²,
situado na Rua Dr. Eduardo Dias
Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.

LOCAÇÕES
Residências:

Apartamento: R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro - apto 602 - Rua
Dr. Camargo Sendo: 3 suítes, bwc
social, sala de estar/jantar, cozinha,
sacada gourmet com churrasqueira, área de serviços. 2 vagas na
garagem. ótima localização!

Residência:

R$ 180.000,00

Resid. em alv. Rua Arlindo Libero
da Silva, 2281, Pq. Bandeirantes.
área de total de 252m² e área
const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa.

Sobrado:

R$ 600.000,00

Sobrado em alvenaria aprox. 216m²,
localizado na Av. das Indústrias, 2804 Zona VII. Sendo: 01 suíte, 02 quartos,
cozinha com móveis planejado, 01
lavabo, 02 banheiro social, sala, sala de
TV e sótão.

VEndAS
Terrenos:

R$ 140.000,00

R$ 140.000,00 Terreno localizado
na Rua Luiza Volpato Gazzi, s/ nº,
do Loteamento Parque do Lago,
com área total de 252,00 m² (10,50
x 24,00).

R$ 700,00

Residência em alvenaria, com
área total de aprox. 363,00 m² e
área construída de aprox. 140,00
m², localizada na Rua Joaquim
Rodrigues de Oliveira, n° 2475,
Bairro Jardim Colibri, contendo
02 quartos, sala, cozinha, B.W.C
social, área de serviço e garagem.

LOCAÇÕES
Apartamento:

R$ 2.300,00

Ed. Manhattan Garden, apto
501, com área total de aprox.
168,03 m² e área privativa de
aprox. 130,28 m², localizado
na Rua Dr. Paulo Pedrosa de
Alencar, nº 4291, Zona I, contendo 02 suítes (sendo uma
delas com armário planejado),
01 quarto, sala com sacada,
cozinha com móveis planejados, BWC social, área de
serviços e garagem. Aluguel +
Condomínio + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

LOCAÇÕES
R$ 1.400,00

Sobrado em alvenaria com
área total de aprox. 133 m² e
área construída de aprox. 170
m², localizado na Rua Raul
Destro, nº 3933, Jardim Paris,
contendo 01 suíte com sacada,
03 quartos, 02 BWC sociais,
sala, cozinha, área de serviços
e garagem. Aluguel + Coleta
de Lixo + Seguro Anual.

R$ 850,00

Ed. Lake Park, apto 34, bloco A,
com área total de aproximadamente 112,62 m² e área útil de
aproximadamente 74,95 m², localizado na Rua Leonildo Stecca, nº
2589, Jardim Cruzeiro, contendo
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
BWC social, área de serviços e garagem. Condomínio contém: Piscina,
salão para festa e Playground.
Aluguel + Condomínio + Coleta de
Lixo + Seguro anual.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 12.000,00

ótima localização na PR 323. Barracão em construção na PR 323
ao lado do Motel A2, com área
total de aprox. 1.200 m² e área
construída de aprox. 1.000 m².
Previsão de entrega junho/2021.
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 5.000,00

Sala comercial, com aproximadamente 650 m², localizada na
Av. Presidente Castelo Branco,
4293, Zona VI. +
seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 7.000,00

Salão comercial localizado na Av.
Ipiranga, 3941 – Zona V. Contendo:
03 salas, 2 banheiros, cozinha com
churrasqueira e mezanino. Aproximadamente 590m². + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

LOCAÇÕES

Sobrados:
VEndAS

R$ 1.200,00

Residência em alvenaria, com área
total de aprox. 390,00 m² e área
construída de aprox. 159,00 m²,
localizada na Rua Fortaleza, nº
4018, Jd América. Contendo 01
suíte com hidromassagem e closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, cozinha, BWC social, área
de serviço coberta e garagem.

Apartamentos:
VEndAS

R$ 550.000,00

R$ 1.600,00

VEndAS

VEndAS

Ed. Liberty - Apt 403, contendo
01 suíte, 01 quarto, sala, cozinha planejada, bwc, porcelanato na cozinha e madeira nos
quartos, 01 vaga de garagem.

VEndAS
Apartamentos:

R$ 700.000,00

Apartamentos: R$ 330.000,00

VEndAS
Apartamentos:

R$ 175.000,00

Resid. em alv. com área total de
aprox. 126m², e área de const.
de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem, Rua
Palmira Delmonico, Jd. Belo
Monte.

Sobrados:

Residencias:

Residencias: R$ 800.000,00
Residência em alvenaria, com área
total de terreno de 225 m², sendo
7,50 m x 30,00 m e área construída
de aprox. 185,00 m², localizado na
Rua José Tertuliano Teixeira Morais,
nº 2570, Pq Cidade Jardim, sendo
01 suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala de TV, cozinha e sala de
jantar anexo em espaço gourmet
com churrasqueira, lavanderia e
garagem para 02 carros. Contem
móveis planejados em todos os
cômodos.

Residência:

VEndAS
Sobrado:

VEndAS

VEndAS

VEndAS

VEndAS

R$ 850.000,00

Resid. em alv., Av Duque de Caxias, nº
4434, Zona Armazém, com área total
de terreno de aprox. 402m² e com área
construída de aprox. 280m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala de
TV, B.W.C social, área de serviço, 02
vagas de garagem, piscina e edícula que
contém 01 quarto, 01 B.W.C social e
escritório.

R$ 450.000,00

Resid. em alv. na Rua Aquidaban,
4415, área construída de 140m².
Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.

VEndAS
Residencias:

resolução, serviço de concierge , entre outros itens.
Na parte de equipamentos de segurança o
novo Jeep Commander
também deverá ser o máximo que a Stellantis pode
entregar, com condução
semi-autônoma, sistema
de frenagem de emergência, alerta de mudança
indevida de faixa, controlador de velocidade
de cruzeiro adaptativo
(“piloto automático”),
apenas para citar os itens
principais.
Mais detalhes do novo
Jeep Commander serão
divulgados em datas mais
próximas do lançamento,
no último trimestre. Entre
os principais rivais, o
modelo da marca norte
-americana deverá ter o
novo VW Tiguan All Space
, Caoa Chery Tiggo 8,
Toyota Hilix SW4 , Land
Rover Discovery Sport ,
entre outros.

R$ 6.000,00

Salão Com. c/ 8 salas na Av. Flórida,
esq. c/ a Rua Min. O. Salazar, ponto
com. para clínica ou escritório. Corretor Caetano. + Seguro
LOCAÇÕES
Comercial:
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr. Camargo
nº4555, com área aproximadamente
de 400m². Contém: recepção, 02 salas,
2 bwc e cozinha. + seguro
LOCAÇÕES
Comercial:

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av. Apucarana nº
3640, Praça do Japão, 09 salas, sendo
algumas com bwc, refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro + seguro
LOCAÇÕES
Apartamentos:

R$ 1.500,00

Ed. Espanha, apto 104 - Localizado na Av. Rio Branco,
nº 4185. Contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha com
armários, BWC social, área de
serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.

