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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Jaguariaíva completa 1 ano 
de pandemia com 100 mortos

No dia 14 de maio de 2020, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SEMUS) confirmava a chegada 
do coronavírus a Jaguariaíva com 
o registro do primeiro caso. Desde 
então a doença já provocou a 
morte de 100 jaguariaivenses e 
2.880 casos.
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Equipes arapotienses voltam à 
quadra neste sábado para a 
2ª rodada do Paranaense de Futsal

Deputados garantem 
emendas para Arapoti em 
visita ao prefeito Irani Barros

Presos mais dois envolvidos 
em homicídio na estrada para 
a fábrica de papel

Família Jaguariaivense faz 
vaquinha virtual para tratar 
filha com doença rara

Jaguariaíva distribui nova remessa 
do Projeto Merenda Solidária

PRORROGADO ADITAMENTO DO 
FIES 2021 até 07 de JUNHO

Sicredi oficializa entrada no 
Open banking e lança portal 
para orientação
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Mais de 850 famílias 
jaguariaivenses terão mais 
comida na mesa a partir 
desta semana, quando a 
prefeitura, através da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer (SMECEL), come-
ça a distribuir mais uma 
remessa de alimentos do 
Projeto Merenda Solidária. 

A entrega de cestas 
para alunos da rede muni-
cipal de ensino mais vul-
neráveis foi feita no início 
da pandemia, devido à 
suspensão das aulas pre-
senciais, e neste ano, um 
incremento nos alimentos 
foi idealizado pela prefeita 
Alcione Lemos. 

Além de itens básicos 
como arroz, feijão, ma-
carrão, óleo, açúcar, leite 
em pó, e outros, as famí-
lias estão sendo atendidas 
com um tipo de carne e 
também legumes e fru-
tas.  Alho, cebola, laranja, 
mandioca salsa, maracujá, 
abobrinha e pepino estão 
neste kit extra deste mês e 
também a carne de frango. 
A prefeita Alcione observa 
que esta ação se faz neces-
sária, visto que para mui-
tas crianças a merenda que 
era fornecida nas escolas 
até a pandemia era a fonte 
principal de nutrição. 

Segundo informações 
do Departamento de Nu-
trição Escolar da SMECEL, 
foram preparadas para 

JAGUARIAÍVA

Deputados Alexandre Curi e Sandro Alex 
garantem demandas do município 

Jaguariaíva distribui nova remessa 
do Projeto Merenda Solidária

Política

Ação Social

A gestão municipal rece-
beu nesta quinta-feira (13) a 
visita do deputado estadual 
Alexandre Curi (PSB) e do 
deputado federal licencia-
do para ocupar o cargo de 
Secretário Estadual de In-
fraestrutura e Logística do 
Governo do Paraná, Sandro 
Alex (PSD).

Os Chefes dos Pode-
res Executivo e Legislati-
vo, Irani Barros (PSDB0 
e Edilson Corsini (DEM), 
acompanhados pelo Vice-
-Prefeito, Jan Pot (MDB), e 
pelo Vice-Presidente da Câ-
mara, Professor Jean (SD), 
apresentaram as principais 
demandas do município 
aos deputados.  O ex-pre-
feito Luiz Fernando de Masi 
também participou do en-
contro. 

Prontamente, os depu-
tados firmaram um com-

ARAPOTI

Vereador Jean Klichwski, Prefeito Irani Barros, Deputado 
Alexandre Curi, Vice Jan Pot, Ex-prefeito Luiz Fernando de Masi, 
Secretário Sandro Alex e presidente da Câmara Edílson Corsini. 

Foto: Divulgação

Projeto visa incrementar alimentos na mesa das famílias 
afetadas pela pandemia. Foto: Divulgação

promisso em conjunto para 
a construção de 400 casas 
populares em Arapoti. Ara-
poti também conquistou 
apoio para a execução da 
obra do Contorno Sul, para 
desvio do tráfego de cami-
nhões que hoje passam por 

dentro da cidade. 
Outro tema debatido na 

reunião foi a reativação ple-
na do Hospital Municipal 
18 de Dezembro. A ideia é 
tornar o Hospital referência 
em atendimento na região, 
proposta que também re-

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

ceberá ajuda dos deputados 
para sua execução.

O Presidente da Câmara 
aproveitou a oportunidade 
para reforçar junto ao se-
cretário Sandro Alex um pe-
dido, protocolado pelo Pre-
feito Irani Barros, junto ao 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER-PR) que 
trata da liberação de mate-
rial fresado para  melhoria 
das estradas no entorno da 
Vila Rural de Calógeras.

“Foi uma reunião mui-
to boa, pois conseguimos o 
apoio dos deputados para 
diversas demandas de nos-
so município”, destacou o 
Prefeito Irani Barros. “Esse 
trabalho que fazemos junto 
a nossos representantes nas 
esferas estadual e federal 
é imprescindível para que 
consigamos recursos e ben-
feitorias que melhorem a 
realidade de Arapoti”, com-
plementa.

distribuição 16 toneladas 
de alimentos, sendo duas 
de hortifrutis e duas de 
carne.   O projeto prioriza 
os mais atingidos financei-
ramente pela pandemia, 
por isso os beneficiários 
são aqueles que têm ca-
dastro no Programa Bolsa 
Família. A distribuição é 
mensal durante o tempo 
de suspensão das aulas 
presenciais.
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Jaguariaíva completa 1 ano 
de pandemia com 100 óbitos

Família jaguariaivense faz vaquinha virtual para 
bancar tratamento de bebê com doença rara

Polícia prende mais 
dois envolvidos em 

homicídio na estrada 
para a fábrica de papel

Covid-19

Solidariedade

Segurança

Nesta sexta-feira, 14, 
completa-se exatamente 
1 ano que a pandemia do 
coronavírus chegou ao mu-
nicípio. Era dia 14 de maio 
de 2020, uma quinta-feira, 
quando a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMUS) 
confirmou o primeiro diag-
nóstico positivo para a do-
ença, um caminhoneiro 
de 53 anos. Desde então já 
foram confirmados 2.880 
casos da doença e 100 ja-
guariaivenses vitimados em 
decorrência desta enfermi-
dade.

A média de casos diá-
rios da doença é de 8 e o de 
mortes 0,27/dia. A taxa de 
mortalidade da Covid-19 
chegou a 3,47%, superior 
aos números do país, onde 

a taxa de mortalidade está 
em 2,8%, e aos números 
do Paraná, onde a taxa é de 
2%.  A boa notícia é que, do 
total de casos, 2.703 já re-
ceberam alta. No momento, 
existem 77 casos ativos da 
doença, dos quais 21 estão 
internados, com os demais 
se recuperando em isola-
mento domiciliar. Outros 
157 pacientes estão com a 
suspeita da doença e aguar-
dam o resultado de exames 
laboratoriais.

Dos 100 óbitos confir-
mados no município, 56,8% 
eram do sexo masculino e 
43,2% do sexo feminino. En-
tre os homens a faixa etária 
que mais computou mortes 
foi entre 50 e 59 anos com 8 
óbitos. Já entre as mulheres 
foram duas faixas etárias 40 
à 49 anos e acima de 70 com 

A bebê Alice Alves Gui-
marães de apenas 1 ano de 
idade foi diagnosticada há 
um mês  com AME – Atro-
fia Muscular Espinhal, uma 
doença de causa genética, 
rara e degenerativa que afe-
ta aproximadamente 1 em 
cada 10 mil crianças e é a 
principal causa genética de 
morte em bebês. Alice é fi-
lha do casal jaguariaivense 
Alex Guimarães e Silvanna 
Alves que criaram uma “va-
quinha virtual” para conse-
guirem bancar o tratamento 
extremamente caro.

Em indivíduos porta-
dores de AME, ocorre uma  
mutação no gene SMN1 
que faz com que uma par-
te dele esteja ausente e as-
sim, ele perde a sua função 
de produção da proteína 
SMN. Proteína esta que é 
responsável por manter os 
neurônios motores saudá-
veis e funcionais. Com a não 
produção do SMN perde-se 
funções básicas como: mo-
bilidade, respiração, deglu-
tição e funções cardíacas.  

Hoje existe um medica-
mento chamado SPINRA-
ZA que é de uso continuo, 
aplicado diretamente na 
medula espinhal do pacien-
te. Graças a muita luta hoje 

esse medicamento é forne-
cido pelo SUS, e já estamos 
fazendo o possível para que 
a Alice inicie o tratamento. 
Além do Spinraza, existe 
o ZOLGENSMA com dose 
única, administrado direta-
mente na medula é a medi-
cação mais revolucionária 
para o tratamento da AME, 
pois age na causa raiz da do-
ença. A criança ao receber o 
Zolgensma passará a produ-
zir a proteína que protege os 
neurônios motores. A gran-
de dificuldade desse medi-
camento é seu custo de 12 
MILHOES, o remédio mais 
caro do mundo.

“Portanto, esse perfil 
será dedicado a Campanha 
“CURE A ALICE”. Nosso 
objetivo é arrecadarmos os 
12milhoes, e para isso preci-
samos muito de TODOS vo-
cês” é o apelo feito na página 
da vaquinha virtual no link: 
http://vaka.me/2044073

A família também 
disponibiliza uma con-
ta bancária e uma chave 
PIX para doações:

Silvana Alves
Caixa Econômica Fede-

ral
Agência 0392
Op 1288
Conta: 000811681861-7
CPF: 031.015.399-94

Na manhã de quarta-fei-
ra, 12, a Polícia Civil pren-
deu um homem de 21 anos 
e uma mulher de 22, ambos 
envolvidos no assassinato 
de um morador de rua ocor-
rido no dia 25 de abril na es-
trada municipal DR-01 que 
liga a cidade à fábrica de pa-
pel. Além deles, os policiais 
já haviam prendido em Ja-
guariaíva, no último dia 1º e 
maio, um rapaz de 18 anos 
que também teria participa-
do do crime.

De acordo com o de-
legado da Polícia Civil de 
Jaguariaíva, Derick Moura 
Jorge, a vítima ainda não 
foi identificada e ele foi as-
sassinado no local onde o 
corpo foi encontrado, em 
uma mata, próximo a uma 
balança de pesagem de ca-
minhões. “O motivo para o 
crime seria que, segundo os 
autores, eles acreditavam 
que esse morador de rua, 
que era usuário de drogas, 
teria invadido a residência 
deles e furtado drogas do 
local. A morte teria relação 
com o tráfico de drogas” dis-
se o delegado.

Durante a prisão, a Polí-

cia encontrou com a mulher 
sete pedras de crack, fazen-
do com que ela fosse indi-
ciada também pelo tráfico 
de entorpecentes. Ela foi 
detida e encaminhada para 
uma cela feminina na cadeia 
pública de Sengés. Já o ho-
mem foi encaminhado à Ca-
deia Pública de Jaguariaíva.

Nesta terça-feira, a Polí-
cia Civil de Jaguariaíva tam-
bém efetuou a prisão de um 
homem de de 44 anos pelo 
crime de descumprimento 
de medida protetiva de ur-
gência. Uma mulher de 38 
anos se dirigiu até a Delega-
cia de Polícia de Jaguariaíva 
e requereu medidas proteti-
vas de urgência contra seu 
ex-companheiro, as quais 
foram concedidas.

Contudo, no dia 06 
de maio, por volta das 
21h30min, mesmo ciente da 
existência das citadas medi-
das, o mencionado homem 
foi até a residência da sua 
ex-companheira e a amea-
çou de morte, motivo pelo 
qual foi decretada a sua pri-
são preventiva. 

Fonte: Polícia Civil

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Outra prisão

Os pais com a bebê Alice. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ponto de vacinação contra a Covid-19 em Jaguariaíva. 
Foto: Divulgação

Com a mulher presa foram encontradas também pedras de crack. 
Foto: Divulgação/Polícia Civil

cinco óbitos em cada grupo. 
A vacinação é o principal 

aliado no combate à pande-
mia. Até esta quinta-feira, 
13, segundo os dados divul-

gados pelo município, 4.534 
jaguariaiveneses já tinham 
sido imunizados com a 1ª 
dose e 2.333 também com a 
segunda.

PRORROGADO ADITAMENTO DO 
FIES 2021 até 07 de JUNHO

Se você tem Fies con-
tratado a partir de janei-
ro de 2018 e não realizou 
seu aditamento do FIES 
2021, atenção: o pra-
zo foi prorrogado até o 
dia 07 de junho de 2021. 
Não deixe para a última 
hora, realize ainda hoje o 

seu aditamento!
Acesse o site do SIFES 

(http://si fesweb.caixa.
gov.br), valide o seu cadas-
tro e confirme o seu adita-
mento.

Faculdades FatiFajar
www.fatifajar.com.br
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Totalmente integrado ao 
processo de implementação do 
Open Banking no Brasil, o Sicre-
di apresenta um portal sobre a 
recente inovação do Banco Cen-
tral, no qual traz, por meio de 
vídeos e outros conteúdos, infor-
mações sobre o que é a iniciativa 
e seus benefícios para os con-
sumidores. No espaço, também 
é possível acessar o Portal do 
Desenvolvedor, disponibilizado 
pelo Sicredi para que possam ser 
acessadas as suas APIs (applica-
tion programming interface) e 
desenvolvidas novas soluções de 
forma conectada à instituição.

“Desde a concepção inicial do 
nosso Portal do Desenvolvedor 
buscamos que o projeto tivesse 
o usuário no centro e para isso 
consultamos nossos colabora-
dores, parceiros e realizamos 
pesquisas para entender os de-
senvolvedores e suas necessida-
des. Com isso, chegamos a uma 
plataforma que tem o usuário 
no centro e foi concebida com 
base nos valores de colaboração 
e integração preconizados pelo 
cooperativismo e que têm total 
sinergia com o Open Banking”, 
contextualiza Volmar Machado, 
diretor executivo de Tecnolo-
gia da Informação do Sicredi. O 

executivo ainda destaca as fer-
ramentas utilizadas e a impor-
tância de uma equipe inovadora 
e comprometida na construção 
das APIs e do Portal.  “Esse con-
junto tem sido fundamental para 
materializar esse primeiro passo 
e, assim, pavimentar o caminho 

para os desafios que teremos 
nesta jornada de transformação 
do sistema financeiro”, conclui.

Em abril, por decisão das co-
operativas de crédito que com-
põem o sistema, o Sicredi ingres-
sou de forma voluntária na fase 
1 de implementação do Open 

Banking, sendo que obrigato-
riedade de participação seria na 
fase 3, prevista para agosto. Com 
isso, estará presente em todas 
as quatro etapas de implemen-
tação, proporcionando todos os 
benefícios da novidade aos seus 
associados. Entre os pontos que 
influenciaram o engajamento 
do Sicredi ao Open Banking está 
o fato de ele integrar a Agenda 
BC#, que visa, entre outros obje-
tivos, tornar o Sistema Financei-
ro Nacional mais democrático e 
inclusivo. 

“Esta antecipação é, com 
certeza, um desafio do ponto de 
vista de todo o desenvolvimento 
interno que demanda, mas en-
tendemos como fundamental es-
tar participando de forma com-
pleta do Open Banking e assim 
gerar todas as oportunidades de 
conexão que geram inovações 
para facilitar o dia a dia finan-
ceiro dos nossos associados”, 
comenta Cesar Bochi, diretor 
executivo de Administração do 
Sicredi.

O Open Banking, ou siste-
ma financeiro aberto, permite 
o compartilhamento de dados 
sobre produtos e informações fi-
nanceiras, a partir da integração 
de plataformas e infraestruturas 

tecnológicas das instituições par-
ticipantes e de outras empresas 
de serviços financeiros autoriza-
das a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. A iniciativa tem 
como princípio que o cliente e ou 
associado tenha mais autonomia 
e controle sobre os seus dados e 
decida quando e com quem de-
seja compartilhá-los, desde que 
com finalidades específicas.

Para compartilhar dados no 
Open Banking é necessário o 
consentimento relativo sobre o 
motivo do compartilhamento, 
que terá prazo de validade com-
patível com a finalidade, limita-
do a 12 meses. Todo esse proces-
so será feito em ambiente digital 
seguro. Na 1ª fase, que está em 
andamento, não há o comparti-
lhamento de dados pessoais, de 
forma que o consentimento ain-
da não é solicitado aos consumi-
dores nessa etapa.

“Acreditamos que o Open 
Banking trará novas oportunida-
des para que as pessoas conhe-
çam os benefícios que as coope-
rativas de crédito oferecem, pois 
irá proporcionar um ambiente 
com mais informação, possibili-
tando que fiquem mais evidentes 
os diferenciais positivos desse 
modelo”, salienta Bochi.

Sicredi oficializa entrada no Open Banking 
e lança portal para orientar sobre o tema

Economia
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Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

Nova Lei de Trânsito 2021
As alterações promovidas no Código de Trânsito Brasi-

leiro (CTB) em 2021 fizeram profundas mudanças em pontos 
essenciais da Lei 9.503/97, atualizando mutas matérias que 
não estavam sendo compatíveis com o atual desenvolvimen-
to da Nação.

Dentre as principais atualizações efetuadas na Lei, des-
tacam-se:

a) Os exames de aptidão física e mental para renovação 
da CNH terão validade será de dez anos para motoristas com 
idade inferior a 50 anos; cinco anos para motoristas com ida-
de igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 e três anos para 
motoristas com idade igual ou superior a 70 anos.

b) A lei agora estabelece uma gradação de pontuação má-
xima por penalidades de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses 
conforme haja infrações gravíssimas ou não:

• - 20 pontos, no período de 12 meses, com duas ou mais 
infrações gravíssimas.

• 30 pontos, no período de 12 meses, com uma infração 
gravíssima.

• 40 pontos, no período de 12 meses, sem nenhuma in-
fração gravíssima.

• 40 pontos, no período de 12 meses, para condutor que 
exerce atividade remunerada independente da natureza das 
infrações.

c) O condutor será suspenso com 20 pontos se tiver co-
metido duas ou mais infrações gravíssimas; com 30 pontos 
se tiver uma infração gravíssima; e com 40 pontos se não 
tiver cometido infração gravíssima no período de 12 meses.

d) Os condutores que exercem atividades remuneradas 
terão seu documento suspenso com 40 pontos, indepen-
dentemente da natureza das infrações. Se esses condutores 
participarem de curso preventivo de reciclagem ao atingir 30 
pontos, em 12 meses, toda a pontuação será zerada.

e) As novas regras proíbem que condutores condenados 
por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álco-
ol ou outro psicoativo tenham pena de prisão convertida em 
alternativas.

f) O uso de cadeirinhas no banco traseiro passa a ser 
obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos que 
não tenham atingido 1,45 metro de altura. 

g) Nos casos de chamamentos pelas montadoras para 
correção de defeitos em veículos (recall), o automóvel so-
mente será licenciado após a comprovação de que houve 
atendimento das campanhas de reparo.

h) A nova lei restringe a circulação de crianças na garupa 
das motos. Agora, a idade mínima para levar uma criança na 
moto é 10 anos.

i) Andar com o farol da motocicleta apagado passará a 
ser considerada infração média, assim como pilotar moto-
cicleta sem viseira ou óculos de proteção ou com a viseira 
levantada, sujeita a multa de R$ 130,16. 

j) Fim das aulas práticas em período noturno
k) Fim do prazo de 15 dias para realização de novo exame 

após reprovação no exame anterior.
l) Documento de habilitação deixa de ser obrigatório o 

seu porte, caso a fiscalização possa consultar no sistema a 
situação do condutor.

m) O prazo de comunicação de venda do veículo que era 
de 30 dias agora passou a 60 dias, assim como houve redu-
ção da gravidade da multa que deixou de ser grave e passou 
a ser média, com valor de R$ 130,16 e remoção do veículo.

n) Luz baixa durante o dia não será mais exigida quando 
em pista duplicada ou em perímetro urbano ou tiver DRL.

o) Torna-se permitida a conversão a direito diante veícu-
lo diante de sinal vermelho onde houver sinalização permi-
tindo esta conversão.

n) O órgão de trânsito terá prazo para expedir a notifi-
cação de penalidade de multa: não tendo defesa prévia a no-
tificação de penalidade será enviada em até 180 dias; tendo 
defesa prévia a notificação de penalidade deverá ser enviada 
em até 360 dias. Ambos os casos sob pena de decadência do 
direito de aplicar a penalidade.

o) O prazo de apresentação de defesa prévia passa a ser 
no mínimo de 30 dias. 

p) O prazo para indicação de condutor passa a ser de no 
mínimo 30 dias.

q) A penalidade de advertência passa a ser aplicada para 
infração leve ou média se não tiver cometido nenhuma outra 
infração nos últimos 12 meses.

r) Passa a ser infração grave o fato de estacionar veículo 
em ciclovia ou ciclofaixa: R$ 194,23 e 5 pontos na carta.

s) Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma 
compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ci-
clista será infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47.

Observa-se nas mudanças de 2021 do Código de Trânsito 
Brasileiro que as mesmas objetivaram eliminar diversas dis-
torções da antiga lei, principalmente no tocante a indústria 
das multas e de infrações absurdas contra motoristas, moto-
ciclistas e proteção do cliclista.

Quer dizer, as mudanças no Código de Trânsito Brasilei-
ro foram elaboradas de acordo com status quo vigente, no 
qual quase não existe multa aplicada com finalidade preven-
tiva de acidentes de trânsito, sendo em sua grande maioria 
com o objetivo de arrecadatório de modo indevido. 

Além disso, quase todas as multas atuais se sustentam na 
falta de sinalização adequada, desvirtuando-se a finalidade 
do Código Brasileiro de Trânsito.



FOLHA PARANAENSE Jaguariaíva, 15 de maio de 2021GERAL06

Arapoti retoma vacinação da 
segunda dose da CORONAVAC

2ª Rodada do Campeonato Paranaense de 
Futsal decisiva para equipes arapotienses

Seu sonho é atuar na área social?

Mês das Mães

Pós-graduação

Hora de entrar para a FaculdadeCoronavírus

Esporte

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou nesta 
semana que recebeu 392 
novas doses da vacina CO-
RONAVAC que serão des-
tinadas exclusivamente 
para aplicação de segundas 
doses. Com isso, essa etapa 
da vacinação, que estava 
suspensa desde o dia 29 de 
abril, será retomada de ime-
diato, recomeçando nesta 
quinta, 13, quando pessoas 
com 67 anos de idade pode-
rão completar sua imuniza-
ção.

A sequência da vacina-
ção de segunda dose para 
quem tomou CORONAVAC 
acontecerá de acordo com o 
seguinte cronograma:

- Sexta (14): pessoas 
com 66 anos de idade 

O Campeonato Parana-
ense de Futsal, série Bron-
ze, teve a abertura realizada 
no último sábado, 08 de 
maio. Hoje, 15 de maio, as 
equipes voltam à quadra 
para duelos decisivos. Ara-
poti conta com times na 
competição; o Bulls Futsal 
que estreou com vitória fora 
de casa e o União Campos 
Floridos (UCF) que perdeu 
em casa no Ginásio de Es-
portes Chapelão.

O UCF joga novamente 
em casa e recebe o JR FC 
que na primeira partida 
perdeu justamente para o 
Bulls jogando em Castro. O 
União apresentou dificulda-
des no jogo coletivo e sentiu 
a falta de entrosamento dos 

atletas, sendo derrotado 
por 5 a 1 pelo Colombo Fut-
sal. O único gol da equipe 
da casa foi marcado por 
Reinaldo no segundo tem-
po, quando o jogo já estava 
4 a 0 para os visitantes.

O União vai para o tudo 
ou nada nesta partida que 
acontece no Ginásio de Es-
portes Chapelão a partir das 
19h30min. Devido à pan-
demia, a entrada de públi-
co não é permitida, sendo 
liberado somente o acesso 
às delegações das equipes 
e profissionais de impren-
sa. O jogo será transmitido 
ao vivo pela página da TV 
Campos Floridos no Fa-
cebook. A vitória do UCF 
pode colocar a equipe de 
novo na disputa por uma 
vaga à próxima fase.

Já o Bulls que iniciou 
o torneio com o pé direi-
to vencendo o JR FC na 
casa do adversário por 3 a 
2 com gols de Sady, Dida 
e Vanderley, tenta manter 
o 100% de aproveitamento 
em jogo na cidade de Co-
lombo, região metropoli-
tana de Curitiba, contra a 
equipe local. O duelo vale 
a liderança isolada do gru-
po F e acontece no Ginásio 
Leandro Alberti a partir das 
19h30min.

O campeonato para-
naense de futsal reúne 24 
equipes de todo o estado 
divididas em seis grupos de 
quatro. Os dois melhores 
colocados de cada grupo e 
os quatro melhores tercei-
ros colocados avançam à 
segunda fase do torneio.

Então está na hora. Vem que tem surpresa da Uninter pra você! 
Aproveitando que 15/05 é Dia do Assistente Social e 20/05 é Dia do Pedagogo, a UNIN-

TER preparou um superdesconto comemorativo para quem deseja se formar nessa área. 
A condição especial de R$ 129,90/mensais é válida por tempo limitado. É a sua opotuni-

dade. Não perca essa chance e faça a sua inscrição agora mesmo em uninter.com

A Uninter também tem desconto especial, pela comemoração do mês das Mães.
Tem quem torça mais pelo seu sucesso do que a sua mãe? 
É por isso que neste mês, a Uninter está com um superdesconto pra você compartilhar o 

orgulho de se formar com a pessoa que faz esse papel tão importante na sua vida. 
Comece sua faculdade na melhor educação a distância do Brasil! Acompanhamento per-

sonalizado do aluno. Livros ao invés de simples apostilas. Laboratórios portáteis para prati-
car a teoria. Curso de inglês on-line, etc.

Inscreva-se agora mesmo em uninter.com e comece já.
O melhor presente pra todo tipo de mãe, com desconto.

Se você, já graduado, ainda não fez uma pós-graduação, entre no site uninter.com e es-
colha o curso da área de sua preferência: Jurídica, Administrativa, Engenharia, Tecnologia, 
Educação, Negócios, Teologia, Psicologia, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Desportiva, 
Pública, Neurociências, Ciências Políticas.

Estude no seu tempo, em casa, no trabalho, onde quiser e puder. No seu computador, 
tablet ou celular. Você monta a sua grade curricular. TCC é opcional.

Não pare de estudar! O seu sucesso profissional e pessoal, nos tempos atuais, exigem que 
não podemos parar no tempo e deixar de estudar.

Acesse www.uninter.com/pos-graduacao-ead e inscreva-se.
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Neste mês de maio é a oportunidade para 
quem deseja fazer Pedagogia e Serviço Social

Vacinação com a 2ª dose da Coronavac estava 
suspensa desde 29 de abril

- Sábado (15): pessoas 
com 65 anos de idade 

- Domingo (16) – pesso-
as com 64 anos de idade

A Secretaria reforça que 
esse cronograma de vaci-
nação aplica-se somente a 
quem deve tomar a segunda 

dose da vacina CORONA-
VAC. Pessoas com mais de 
67 anos que estejam com a 
segunda dose da vacina CO-
RONAVAC atrasada podem 
comparecer em qualquer 
um dos dias acima listados 
para completar a vacinação.

A empresa FLORESTAL ALVORADA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO 
LTDA, torna público que RECEBEU do IAT a Licença Ambiental de Operação, nº 
36707 válida até 31/03/2026, para a extração de saibro, em sua propriedade, na locali-
dade Fazenda Morro Azul, Município de Jaguariaíva-PR.

LICENÇA AMBIENTAL


