
As duas competições mais importantes organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ini-
ciadas em 21 de março, estão chegando aos momentos decisivos para as 43 equipes participantes. O 
Campeonato Vir tual Esportes Citadino de Futsal Chave Ouro, com 15 times, e o Campeonato Fuji Moto 
Honda Citadino de Futsal Chave Prata, com 28 equipes, já tiveram mais de 650 gols marcados.
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Polícia Civil de Umuarama tirou de
circulação quatro ‘piratas do asfalto’
Investigadores de Umuarama prenderam quatro integrantes de uma 
quadrilha envolvida em roubos na região Noroeste. A maioria dos 
detidos possui antecedentes criminais. Eles tentaram fugir, abando-

nando o carro em que estavam, mas foram capturados em um mata-
gal perto de Serra dos Dourados. Com o bando, foram encontradas 
duas pistolas e farta munição. l 6

Apoio aos produtores
l 8

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Casas noturnas
no PR terão
que fornecer

tampas para copos
l 2

Aprovado pelo
TSE o primeiro

registro de
federação partidária

l 3

Programa Renda
Agricultor Familiar

já investiu
R$ 18 milhões

l 4

Umuarama entre
as oito regiões
prioritárias do

Paraná Produtivo
l 5

A Vigilância em Saúde 
realizou uma nova 

vistoria no Hospital 
Nossa Senhora Apare-

cida ontem e fará nova 
análise hoje. A direção 
do hospital espera que 
seja possível reabrir a 
unidade após a nova 

inspeção sanitária nesta 
quinta-feira. l 9

Vistoria pode 
reabrir hospital

650 gols 
marcados

l 7
ALEX MIRANDA

ASSESSORIA/SECOM
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,62 1,06 4,29 12,13
IGP-M (FGV) 1,74 1,41 6,98 14,66
IGP-DI (FGV) 2,37 0,41 6,44 13,53

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,1612 1,1477 1,1466
IGP-DI (FGV) 1,1535 1,1557 1,1353
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 12,75%  | TJLP: 6,82%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002211:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 3,62%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

24/4 a 24/5 0,6215 0,6215 0,1209
25/4 a 25/5 0,6557 0,6557 0,1549
26/4 a 26/5 0,6546 0,6546 0,1538
27/4 a 27/5 0,6576 0,6576 0,1568
28/4 a 28/5 0,6617 0,6617 0,1609

Ações % R$
Petrobras PN +1,20% 31,98 
Vale ON +0,31% 84,30 
ItauUnibanco PN -1,60% 25,75 
Bradesco PN -0,88% 20,23 
Via ON +5,94% 3,21 
MRV ON +3,94% 9,77

IBOVESPA: -0,01% 110.579 pontos

Iene 127,32
Libra est. 0,80
Euro 0,94
Peso arg. 119,07

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 4,8200 4,8210 -2,5%

PTAX  (BC) +0,5% 4,8353 4,8359 -1,7%

PARALELO 0,0% 4,7000 5,1200 -3,2%

TURISMO 0,0% 4,7000 5,1000 -3,2%

EURO -0,3% 5,1520 5,1546 -0,6%

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

DÓLAR 25/05

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,06
Peso arg. R$ 0,041
R$1: 1.416,43 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/05 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

MMAARR AABBRR MMAAII
TJLP (%) 6,08 6,82 6,82
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/22 1.681,00 -12,00 0,3%
FARELO jul/22 424,20 -2,90 -4,8%
MILHO jul/22 772,25 0,50 -3,2%
TRIGO jul/22 1.148,25 -6,50 7,1%

SOJA 176,28 -0,3% 0,1% 174,00
MILHO 80,51 -0,1% 3,9% 80,00
TRIGO 102,42 0,1% 9,0% 105,00
BOI GORDO 298,71 -0,1% -3,1% 295,00
SUINO 5,21 -0,4% -1,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/05 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 25/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 186,00 -1,6% -1,6%
SOJA Paranaguá 193,50 -2,3% -0,3%
MILHO Cascavel 88,00 -2,2% 1,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Reposição salarial “não é 
crime”, defende Espínola
A reposição salarial de 12,47% para vereadores, asses-
sores e servidores de carreira da Câmara de Cascavel 
provocou o debate mais longo e acirrado neste final 
do “Mês do Trabalhador”. Todos os vereadores foram a 
favor da recomposição salarial dos servidores, porém, 
em relação ao próprio salário não houve harmonia 
entre os pares. O destaque na sessão de ontem, foi 

a decisão do presidente, Alécio Espínola, passar o 
comando da sessão ao vice, Romulo Quintino para 
discursar e votar a favor do projeto. “É parte da sua 
reposição salarial que tem de direito, é constitucio-
nal. Uma Câmara que não envergonha. Não é nenhum 
crime”, disse Espínola. Mais uma vez, a matéria foi 
aprovada com placar de 13 a 6. l Política 3

ICMS
Perda com energia

e combustíveis 
pode chegar a 

R$ 60,6 bi, diz CNM
l Geral 6

ANVISA ALERTA
Uso de máscara 

vai segurar entrada 
da varíola dos 

macacos no Brasil
l Geral 2

INFLAÇÃO
Setor de alimentos e
transportes puxam
maior índice para
maio desde 2016

l Economia 8

l Bandeirada 11

MARIO FERREIRA

l Pág. 2

l Geral 5

Hoje, 25 de maio, é comemorado o Dia da Costureira. Em Cascavel, de acordo com a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, são cerca de 5 mil profissionais em atividade, sendo cerca de 2 mil atuando 
dentro da formalidade e pelo menos 3 mil na informalidade. E além da homenagem a uma das mais antigas e 
tradicionais profissões da história, a boa notícia é que começou a ser construído neste mês de maio a primeira 
estrutura que será a base de ações e de treinamento do Polo Têxtil de Cascavel.

Polo Têxtil de Cascavel 
começa sair do papel

DISCRIMINAÇÃO
CBF também vai
punir clubes por

atitudes da torcida,
atletas e dirigentes

l Esportes 12
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32
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Sábado 28/5/2022

Nublado

03 10 13 17 21 22 35 38 39 45
52 55 59 65 71 75 76 84 90 95 

Lotofácil concurso: 2529
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Casas noturnas
terão que fornecer
tampas para copos

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa aprovou altera-
ções no projeto de lei que 
trata sobre a obrigatoriedade 
de casas noturnas disponibili-
zarem tampas ou proteções de 
copos aos consumidores em 
todo o Estado do Paraná. Os 
parlamentares aprovaram uma 
subemenda da Comissão de 
Indústria, Comércio Emprego 
e Renda que dá mais clareza 
às penalidades determinadas 
pela legislação. As alterações 
propostas também retiram a 
necessidade de os estabeleci-
mentos fixarem cartazes infor-
mando sobre a Lei.

De acordo com a redação 
aprovada, o descumprimento 
da proposição sujeita à adver-
tência os estabelecimentos 
que não cumprirem a determi-
nação na primeira infração. No 
caso de reincidência, as casas 
noturnas poderão ser multa-
das em até 500 vezes a Unidade 
Padrão Fiscal do Paraná (UPF/

COMISSÃO de Constituição e Justiça aprova a alteração no projeto que obriga casas no-
turnas a fornecerem tampas para copos

ORLANDO KISSNER/ALEP

PR). Este valor poderá ser tripli-
cado “quando se verificar que 
em virtude da situação econô-
mica do infrator a penalidade 
aplicada se apresente inefi-
caz”. Cada UPF/PR, em valo-
res atualizados de maio de 
2022, segundo a Secretaria 
de Estado da Fazenda, cor-
responde a R$ 125,97.

AS TAMPAS
O projeto determina que as 

casas de shows, casas noturnas, 
bares e similares devem ofertar 
aos consumidores, quando soli-
citado, tampas ou protetores de 
copos, com canudo, para qual-
quer tipo de bebida. O texto diz 

que as tampas ou pretores de 
copos devem vedar completa-
mente o copo, com abertura 
para a inserção de canudo.

A proposta atinge aqueles 
estabelecimentos com alvará 
de funcionamento para 100 ou 
mais pessoas ou que comer-
cialize bebidas alcoólicas para 
consumo no local. Os estabe-
lecimentos comerciais deverão 
informar aos consumidores a 
disponibilidade do protetor de 
copo. A determinação sugere 
que as tampas ou protetores de 
copos devem ser feitos prefe-
rencialmente de material reci-
clável. O acessório não poderá 
ser cobrado dos consumidores.
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Aprovado pelo TSE
o primeiro registro de
federação partidária

Na sessão administrativa 
realizada na última terça-feira 
(24), o plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) apro-
vou, por unanimidade, o pri-
meiro pedido de constituição 
de uma federação partidária 
após a criação do instituto 
pela Reforma Eleitoral de 
2021. O Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), o Partido 
dos Trabalhadores (PT) e 
o Partido Verde (PV) inte-
gram a Federação Brasil da 
Esperança (FE Brasil). A partir 
de agora, durante os quatro 
anos da próxima legislatura 
(2023-2026), as agremiações 
atuarão em conjunto como 
um único ente partidário.

Segundo o relator do pro-
cesso, ministro Sérgio Banhos, 
toda a documentação exigida 
pela legislação foi apresen-
tada. “Conforme relatado, 
intimada a fornecer o número 
de inscrição no CNPJ da enti-
dade federativa, a requerente 
federação cumpriu a determi-
nação, juntando aos autos cer-
tidão com a inscrição no CNPJ, 
nos termos previstos na legis-
lação”, relatou.

AJUSTE
O ministro Alexandre de 

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sancionou com veto a Lei 
14.245/22, que garante a 
ex-governadores e ex-prefeitos 
o acesso integral a contratos e 
convênios firmados durante os 
mandatos que exerceram. A 
regra passa a constar do Marco 
Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil. Por recomen-
dação da Controladoria-Geral 
da União (CGU) e do Minis-
tério da Economia, foi vetada 
uma alteração na Lei de Acesso 
à Informação (LAI) que garantia 
o acesso integral a informações 
relativas às parcerias realizadas. 
“Nem todo documento ou 
informação é de livre acesso, e 

a Constituição assegura o direito à proteção dos dados pessoais”, diz a justificativa do veto. Por outro lado, uma 
mudança na LAI “poderia inviabilizar a restrição ao acesso a tais documentos, de modo a impossibilitar a auditoria e a 
tomada de decisão”. Não há data para análise desse veto pelo Congresso Nacional. Para que um veto seja derruba-
do, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados (257) e senadores (41), computados separadamente.

Moraes sugeriu a mudança no 
artigo 22, inciso 4º, do estatuto 
da FE Brasil, no que se refere 
às deliberações da conven-
ção partidária conjunta. “A 
Federação deve homologar o 
resultado da convenção, mas 
excepcionalmente existem 
possibilidades de não homo-
logação”, destacou, propondo 
a retirada do termo “obrigato-
riamente” do dispositivo.

DECISÃO HISTÓRICA
Ao votar, o ministro Carlos 

Horbach, ressaltou que o julga-
mento na Corte é histórico. “A 
formulação da primeira fede-
ração de partidos abre espaço 
para outras que já se encon-
tram em fase de constituição 
e tramitam neste Tribunal se 
efetivem”, destacou.

O requerimento apresen-
tado ao TSE para que as três 
legendas atuassem em con-
junto foi protocolado no dia 24 
de abril, sob o nome de “Brasil 
da Esperança”. A formação de 
federação está prevista na Lei 
14.208/21, tendo sido regula-
mentada pela Corte Eleitoral 
em dezembro de 2021, após o 
fim das coligações. Com a inte-
gração, os partidos deverão ter 
atuação conjunta em âmbito 

nacional, no mínimo, pelos 
próximos quatro anos.

DIFERENÇA
As coligações partidárias 

são alianças que partidos 
fazem para aumentar as chan-
ces de vitória em uma elei-
ção. As coligações têm uma 
natureza apenas eleitoral e 
temporária, ou seja, são rea-
lizadas somente no período 
das eleições e para cargos 
majoritários (presidente, 
governador, senador e pre-
feito). Após as eleições, as 
coligações são extintas.

Já no caso das federações 
partidárias, dois ou mais par-
tidos políticos podem se inte-
grar como se fossem um único, 
e essa união vai durar até o fim 
do mandato dos candidatos 
dessa federação partidária.

Dessa forma, a principal 
diferença é o caráter perma-
nente. A obrigação legal de 
permanecerem na federação 
por pelo menos quatro anos 
faz com que somente partidos 
com uma boa afinidade ideoló-
gica e de programas busquem 
se unir para uma atuação con-
junta, tanto legislativa, quanto 
nas eleições, por meio desse 
instituto jurídico.

DIVULGAÇÃO

Escape
O governador Ratinho Jr (PSD) devolveu à Assembleia, sem 
sanção ou veto, os projetos de lei aprovados pela Casa que 
preveem a criação de 542 cargos comissionados – aqueles 
preenchidos por indicação, sem concurso público – para a 
própria Alep, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. A 
estimativa de impacto nos cofres públicos é de R$ 101 milhões 
anuais. Com isso, caberá ao presidente do Legislativo, deputado 
Ademar Traiano (PSD), promulgar a matéria. Na justificativa, o 
governo alegou que não caberia ao Executivo decidir sobre o 
orçamento de outros poderes.

Empregos na 
pandemia
A Assembleia Legislativa do 
Paraná realiza hoje (quinta-
feira, 26) uma audiência 
pública para debater os 
efeitos da pandemia na 
geração de empregos no 
Paraná. O debate tem início às 
9 horas com transmissão ao 
vivo pela TV Assembleia, site 
e redes sociais do Legislativo. 
Segundo os parlamentares, 
a pandemia do coronavírus 
trouxe sérios impactos para 
a economia do país. Diversos 
setores foram penalizados e 
algumas cadeias produtivas 
inteiras sofreram abalos. O 
Paraná, de modo geral, saiu 
relativamente bem da crise.

 Violência obstétrica
Os deputados do Paraná aprovaram em primeira votação a 
proposta que promove atualizações na legislação estadual sobre 
a violência obstétrica, direitos da gestante e da parturiente. 
A proposta tem como objetivo a atualização dos meios de 
divulgação previstos na legislação que trata justamente do 
tema. Todos os estabelecimentos de saúde que prestarem 
atendimento a gestantes e parturientes devem expor cartazes 
informando sobre a existência desta norma, com destaque para 
as condutas, os direitos e os órgãos para registro da denúncia 
nos casos de violência.

Crime hediondo
Com punições duras aos agressores, foi sancionada sem vetos 
pelo presidente Jair Bolsonaro a Lei Henry Borel. A norma 
estabelece medidas protetivas específicas para crianças 
e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar 
e considera crime hediondo o assassinato de menores de 
14 anos. Inspirada em pontos da Lei Maria da Penha, a Lei 
também estabelece que crimes praticados contra crianças 
e adolescentes, independentemente da pena prevista, “não 
poderão ser aplicadas as regras válidas em juizados especiais”. 
Assim, fica proibida a conversão da pena em cesta básica ou 
em multa de forma isolada.

Presidenciável
A senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência do 
MDB e do Cidadania, afirmou ontem (25) que irá acabar com a 
polarização existente no país no campo político. “A minha maior 
missão é pacificar com as pessoas. É dialogar com as pessoas. E 
resolver o problema delas. É para isso que eu me predisponho 
a estar ao lado desses homens públicos de outros partidos 
que virão para dizer que o Brasil tem jeito. Eu acredito”, disse 
Simone Tebet. MDB e Cidadania confirmaram na noite da 
terça (24) o nome da senadora como indicada para concorrer à 
Presidência da República. Em nota, o presidente da Comissão 
Executiva Nacional do Cidadania, Roberto Freire, disse que o 
partido busca, com a pré-candidatura, manter a democracia 
“em sua plenitude” e garantir o livre exercício das instituições.

Pesquisa no Caged
Para entender o 
comportamento do emprego 
no estado, os deputados 
buscaram o Caged, atrás 
do saldo de vagas nos 
municípios, setor a setor, 
desde 2020. O resultado será 
apresentado na audiência. 
Haverá discussões sobre o 
resultado da pesquisa com 
representantes do Governo, 
municípios e do setor 
produtivo. Foram convidados 
para participar da audiência o 
secretário de Justiça, Família e 
Trabalho, Rogério Carbone; o 
prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos e representantes 
da AMP, FIEP, FAEP, FACIAP, 
SindAvipar e Abrasel/PR.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Programa Renda  
Agricultor Familiar  
investe R$ 18 milhões

O Governo do Paraná já inves-
tiu R$ 18 milhões no programa 
Renda Agricultor Familiar, com 
recursos oriundos de contrato 
com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e de 
contrapartida via Tesouro do 
Estado e Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza (Fecop). 
Também foram investidos R$ 
2,5 milhões na aquisição de veí-
culos para apoiar o trabalho dos 
extensionistas rurais em campo. 
Esse é um dos principais progra-
mas do Estado na área, ao lado 
de programas como Coopera 
Paraná e Compra Direta.

“O trabalhador rural foi a 
base sólida que, durante a pan-
demia, assegurou comida na 
mesa de diversas famílias para-
naenses, especialmente com a 
distribuição da merenda escolar 
durante o período de restrições”, 
disse o governador Ratinho Jr. 
“Os agricultores paranaenses 
são nosso grande orgulho, os 
responsáveis por transformar 
o Paraná em uma das maiores 
potências agrícolas do mundo e 
atuando com sustentabilidade”. 
Ele ainda lembrou que o Dia do 
Trabalhador Rural é comemo-
rado nesta quarta-feira (25) em 
todo País.

Coordenado pela Secretaria 
estadual da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf), em parceria 
com a Secretaria de Agricultura 
e do Abastecimento e o 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná Iapar/Emater 
(IDR-Paraná), até o momento o 
projeto já atendeu 6.944 famí-
lias dos 156 municípios prio-
ritários do Programa Nossa 
Gente Paraná.

Foco
O projeto é focado para municípios prioritários de regiões com baixo 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), direcionado para famílias 

com renda per capita mensal de até R$ 170. Elas devem estar cadastra-
das no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Os participan-
tes são incorporados no assessoramento do IDR-Paraná e obtêm aces-

so a outras políticas públicas para a agricultura familiar e financiamento 
via linhas de crédito oficial. Por meio do projeto, as famílias ampliam 

sua inserção nos mercados, têm fortalecidos os vínculos comunitários e 
familiares e representatividade social, entrando em uma nova etapa de 

suas histórias, com mais autonomia e qualidade de vida.

Para fomentar o turismo regional e diversificar as 
atividades, o Governo do Estado promove o I 
Encontro Paranaense sobre Rotas Cicloturísticas 
– CicloParaná no dia 3 de junho, das 8h30 
às 18 horas, de forma presencial e online, no 
auditório da Celepar, em Curitiba. A ação 
integra as celebrações do Dia Mundial da 
Bicicleta. As inscrições podem ser feitas no site 

da Celepar, onde também é possível conferir a programação completa. Num levantamento feito em 2020 pela Secretaria 
do Planejamento e Projetos Estruturantes, 50 municípios paranaenses contam com algum caminho que une turismo, bicicleta e 
meio ambiente. A intenção é sensibilizar e orientar atores locais e regionais sobre a relação da atividade com o desenvolvimen-
to local. Entre os temas a serem debatidos, está a viabilidade técnica, governança, envolvimento da comunidade, sinalização, 
infraestrutura, experiências e cases de sucesso. O evento servirá, também, para o lançamento de diferentes propostas. Entre 
elas estão o Manual de Planejamento de Rotas Cicloturísticas.

O programa consiste em um trabalho de assistência técnica e extensão rural, realizado por 
um profissional do IDR-Paraná

GERALDO BUBNIAK/AEN

AEN

A execução conta também 
com o apoio dos municípios, 
por meio dos Comitês Locais 
do Programa Nossa Gente 
Paraná, coordenados pelos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras).

PROJETO
O programa consiste em 

um trabalho de assistência 
técnica e extensão rural, rea-
lizado por um profissional do 
IDR-Paraná. Ele desenvolve, 
juntamente com a família, um 
projeto de estruturação da 
unidade produtiva familiar, 
que pode abranger atividades 
em três áreas: saneamento 
básico (construção ou melho-
ria de banheiro, proteção de 

fontes, destinação adequada 
das águas usadas); produção 
para autoconsumo (avicultura, 
horticultura, fruticultura, entre 
outros); e apoio a processos 
produtivos (geração de renda 
por meio de atividades agríco-
las e não-agrícolas).

RECURSOS
As famílias recebem servi-

ços de assistência técnica e 
extensão rural e recursos de 
R$ 3 mil que podem ser inves-
tidos em melhorias no sanea-
mento básico, produção para 
autoconsumo (melhorando a 
segurança alimentar e nutri-
cional) e geração de renda por 
meio de atividades agrícolas e 
não agrícolas.

Cidades sustentáveis
Em evento realizado na 
sede da Amop, em Cascavel, 
prefeitos, vices e secretários 
municipais confirmaram a 
adesão ao programa Cidades 
Sustentáveis. O programa 
utiliza-se de ferramentas para 
gestão dos ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) 
como a capacitação de 
servidores, mapa de 
desigualdade, estudos de 
desenvolvimento econômico 
local, oportunidades de 
financiamentos e parcerias 
internacionais, e sua vinculação 
com políticas municipais.

Fies
O senador Flávio Arns 
comemorou a aprovação do 
PLV 12/2022 renegociação 
de débitos para estudantes 
beneficiados pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). 
“O texto aprovado prevê que 
o desconto pode chegar a 77% 
do valor total negociado, mas 
para estudantes que fazem 
parte do Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚnico), 
o abatimento pode ser de até 
99% do valor devido”, disse o 
senador. O texto segue para 
sanção presidencial.

Polo produtor
O Sindicato da Indústria de 
Laticínios e Produtos Derivados 
do Paraná (Sindileite) celebrou, 
em Curitiba, 90 anos de atuação. 
Um dos sindicatos fundadores da 
Federação das Indústrias do Paraná 
(Fiep), o Sindileite representa um 
setor cada vez mais significativo 
para a economia paranaense, 
sendo atualmente o segundo 
maior polo produtor de leite do 
Brasil, respondendo por 11% da 
produção nacional e contando com 
importantes indústrias de laticínios 
em todas as regiões do Estado.

Cooperação
O presidente da Faciap, 
Fernando Moraes, integra a 
missão institucional e comercial 
que seguiu para Israel, no 
Oriente Médio, a convite 
do Consulado-Geral e da 
Embaixada de Israel e, também, 
da Invest Paraná. Em 2019 o 
Paraná firmou cooperação 
com a Embaixada de Israel 
no Brasil, que visa ampliar 
parcerias, conhecer tecnologia 

Na segunda
O secretário Renê Garcia Júnior (Fazenda) fará na segunda-feira, 

30, na Assembleia Legislativa a prestação de contas dos gastos das 
despesas do Estado referente ao primeiro quadrimestre de 2022.

e expandir negócios. São cinco 
dias de visitas a órgãos públicos 
israelenses com o objetivo de 
conhecer o sistema de gestão e 
as políticas públicas locais.

Bagagem gratuita
A Câmara dos Deputados 
aprovou a PEC da Aviação que, 
entre outras medidas, prevê 
o retorno da gratuidade nos 
despachos de bagagens nos 
voos nacionais e internacionais. 
A PEC, que virou projeto de lei, 
seguiu para sanção presidencial.

Em recuperação
O deputado Arilson Chiorato 
(PT), líder da oposição na 
Assembleia Legislativa, está em 
casa se recuperando de uma covid 
contraída na segunda-feira, 23.

Centro de educação
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) assina hoje a ordem 
de serviço para a conclusão 
das obras do Centro Estadual 
de Educação Profissional de 
Medianeira. O investimento 
previsto é de mais de R$ 10,7 
milhões. A obra iniciou em 
outubro de 2013, com previsão 
de entrega para o segundo 
semestre do ano seguinte, mas 
está paralisada desde junho de 
2014, com 37,91% de execução.

Hospital Evangélico
O prefeito Rafael Greca (União 
Brasil) recebeu o deputado 
Fernando Giacobo (PL) que 
comunicou a destinação de 
R$ 7,2 milhões ao SUS de 
Curitiba. “É uma destinação ao 
exemplar serviço de queimados 
do Hospital Universitário 
Evangélico Mackenzie. A verba 
será integralmente aplicada 
no custeio daquela unidade de 
saúde pública”, disse.

Candidatura de Tebet
A executiva nacional do MDB 
formalizou o apoio à candidatura 
de Simone Tebet ao Planalto. 
Após reunião que selou a 
escolha, o presidente do partido, 
deputado Baleia Rossi, garantiu 
que o nome da senadora estará 
nas urnas em outubro. Para o 
deputado federal, o encontro 
serviu para demonstrar que hoje 
“há uma esmagadora maioria do 
MDB que defende a candidatura 
própria de Tebet”.
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Umuarama está entre as
oito regiões prioritárias
do Paraná Produtivo

O  p r o g r a m a  Pa r a n á 
P r o d u t i v o ,  q u e  i d e n t i -
f ica potenciais e carên-
cias das regiões e planeja 
um desenvolvimento inte-
grado entre os municípios 
paranaenses, avança mais 
uma etapa no próximo mês. 
Coordenado pela Secretaria 
de Planejamento e Projetos 

Parcerias
O programa conta com 37 parceiros da iniciativa privada, além do 

apoio de vários órgãos estaduais, como a Secretaria da Agricultura e 
do Abastecimento (Seab), o Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER-PR) e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). 
Uma das entidades parceiras que representam o setor produtivo 
é o Sistema Fecomércio, que abrange mais de 500 mil empresas 

dos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo no Paraná 
e possui unidades de serviços do Sesc e do Senac nas oito regiões 

contempladas pelo programa. Elas servem como ponto principal de 
acesso aos serviços ofertados nos municípios de abrangência.

Andamento
Mesmo com a etapa das governanças ainda não concluída, algumas 
ações já foram executadas em parceria com programas do Estado, 
como a pavimentação de estradas rurais, por meio da Secretaria 
da Agricultura e do Abastecimento (Seab), e qualificação profis-

sional pelo programa Carretas do Conhecimento, da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho, ou pela Escola de Gestão do Paraná. O 
programa também conta com uma plataforma online no endereço 

paranaprodutivo.com.br. Outro ponto importante da plataforma é a 
capacitação dos representantes das regiões, dando as ferramentas 
necessárias para monitorar e avaliar a execução das políticas públi-
cas e dos programas priorizados, além de incluir novos projetos e 

oportunidades que estejam alinhados estrategicamente ao objetivo 
do desenvolvimento produtivo regional.

Etapas
As primeiras etapas do progra-
ma foram executadas ao longo 
de 2021 nas cidades que não 
possuíam planos integrados 

de desenvolvimento. Os eixos 
foram trabalhados em oficinas 

técnicas, todas em formato 
virtual, que contaram com cerca 
de 80 participantes cada. As ati-
vidades tiveram a participação 
das lideranças locais e repre-
sentantes do setor produtivo, 
universidades e governo, que 

debateram e elencaram os 
principais temas. Os documen-
tos finais contam com 20 ações 
voltadas ao desenvolvimento 

produtivo, que enfatizam o foco 
de investimentos na região. 

Estruturação
Para a estruturação dos planos, 

foram definidos quatro eixos 
prioritários: pessoas, sistemas 

produtivos, infraestrutura, e go-
vernança e gestão. Dentro deles 

há diversos vértices. Entre as 
iniciativas estão o fortalecimen-

to da agricultura familiar e o 
fomento ao turismo e ecoturis-
mo, por exemplo. Investimento 
em tecnologia e na promoção 

de ambientes de inovação tam-
bém são prioridades. Na área de 

infraestrutura, são previstos a 
melhoria da logística rodoviária 

e investimentos em energias 
renováveis.

Estruturantes, com apoio 
do Ipardes, contempla oito 
regiões e, destas, seis já rece-
beram os planos de ações 
propostos e discutidos com 
lideranças e a população 
local. As outras duas devem 
receber nos próximos dias.

A partir daí a próxima 
etapa é implantar governan-
ças regionais para que os 
municípios consigam colocar 
em prática o diagnóstico que 
consta nos planos. “O foco 
do Paraná Produtivo é insti-
tuir a governança para que 
as próprias instituições con-
sigam evoluir na execução 
dessas ações”, diz a secretária 
estadual do Planejamento e 

Projetos Estruturantes, Louise 
da Costa e Silva Garnica. Na 
prática, segundo ela, essas 
governanças serão as vozes 
locais do projeto, garantindo 
a sua execução.

Umuarama faz parte de 
uma das regiões conside-
radas prioritárias, além de 
Jacarezinho e Santo Antônio 
da Platina; Cornélio Procópio; 
Paranavaí, Cianorte; Campo 
Mourão; Guarapuava, Irati 
e União da Vitória; Castro e 
Telêmaco Borba. Elas reú-
nem 202 municípios que con-
centram 30% da população 
paranaense (3,3 milhões de 
pessoas) e 25% do Produto 
Interno Bruto (PIB) estadual.

CADA região escolheu 20 ações e vão atuar para construir uma metodologia de gestão de projetos para iniciar as atividades prioritárias

ARNALDO ALVES/AEN

Lei  
À Coluna, a Prefeitura de 
Janaúba alega que encaminhou 
um Projeto de Lei (012/2022) 
para indenizar os 86 familiares 
das vítimas e aguarda aprovação 
pela Câmara Municipal: “Vale 
ressaltar que desde 2017, 
quando ocorreu a fatalidade, 
não se criou uma fonte de 
recurso para essa indenização”. 

Desconto 
Outro trecho da resposta causa 
perplexidade: a Prefeitura diz 
que “os valores que as vítimas 
receberam em virtude de Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado com o Ministério 
Público obrigatoriamente 
devem ser descontados”. 

Consultoria 
A Justiça do Distrito Federal 
ordenou que a direção do PROS 
pague uma dívida de mais de 
R$ 4 milhões a uma empresa 
de consultoria contratada pelo 
novo presidente do partido, 
Marcus Holanda. A promissória 
virou caso de polícia dentro do 
PROS. 

Mal contado  
O documento oriundo de um 
contrato de consultoria tem 
a assinatura de Holanda, mas 
ele nega – e chegou a pedir 
a PF para investigar. Caso 
mal contado e até agora sem 
solução, a empresa prestadora 
do serviço confirmou o 
contrato, a promissória e agora 
o PROS terá de desembolsar 
fortuna com dinheiro público. 

Apelo 
A Embaixadora Encarregada 
da Venezuela no Brasil, Maria 
Teresa Belandria, pediu ao 
presidente da Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara, 
deputado Pedro Vilela (PSDB-
AL), que retome as discussões 
sobre a grave crise política que 
enfrenta o seu país e o seu 
impacto regional.

Acolhida  
Belandria voltou a elogiar o 
governo e as Forças Armadas 

Fogo & frieza 
Vítimas da tragédia da Creche Gente Inocente, em Janaúba (MG), 

reclamam da falta de apoio da Prefeitura Municipal após o incêndio 
- provocado pelo vigia Damião dos Santos -, que vitimou 10 alunos 
e três adultos, e deixou mais de 40 feridos. A tragédia aconteceu 

em 2017 e familiares e sobreviventes ainda aguardam indenização. 
Viúvo da professora Heley Abreu Silva Batista - que morreu ao 

tentar salvar crianças -, Carlos Batista simboliza o triste sentimento 
das famílias das vítimas: “A dor não é do fogo mais e sim da frieza 

com que estão nos tratando”.

pela Operação Acolhida, 
mas explicou que “se existe 
a operação é porque existe 
uma crise política grave na 
Venezuela”. Segundo ela, há 
ao menos 300 presos políticos 
no país “que é governado por 
gente imputada pela Corte 
Penal Internacional”.  

Senado x STF 
Com o STF perto de invalidar a lei 
que define critérios sobre quem 
pode trabalhar com Educação 
Física, inclusive como professor 
de crianças e adolescentes, o 
Senado corre contra o tempo 
para aprovar uma nova regra para 
o setor. Do contrário, qualquer 
pessoa poderá se apresentar 
como apta ao serviço. O principal 
articulador do texto, que já 
passou pelas comissões 
do Senado, é o senador 
Romário (PL-RJ).

Debates 
O deputado David Miranda 
(PDT-RJ) quer obrigar 
candidatos à Presidência, aos 
governos estaduais e ao DF 
a participarem, no mínimo, 
de três debates no rádio e na 
TV. No projeto (PL 1319/22), 
Miranda diz que o objetivo é 
“emprestar maior qualidade ao 
processo eleitoral, melhorando 
sobremodo as escolhas de 
nossos cidadãos”. 

Desmatamento 
Pesquisa divulgada pela Fundação 
SOS Mata Atlântica aponta 
que, entre 2020 e 2021, foram 
desmatados 21.642 hectares da 
Mata Atlântica, um crescimento 
de 66% em relação ao registrado 
entre 2019 e 2020 e 90% maior 
que o período entre 2017 e 2018.

Discriminação 
Levantamento do Observatório 
da Mulher contra a Violência, 
em parceria com o DataSenado, 
mostra que três em cada dez 
candidatas nas eleições de 2020 
foram discriminadas por serem 
mulheres.  Os dados completos 
da pesquisa serão divulgados 
no seminário Mais Mulheres 
na Política, em 30 de maio, no 
plenário do Senado.
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Polícia Civil de Umuarama tirou de
circulação quatro ‘piratas do asfalto’

Investigadores de Polícia 
Civil que integram o Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) 
de Umuarama detiveram na 
noite da última terça-feira, 
(24), quatro homens suspeito 
de fazerem parte de uma qua-
drilha envolvida em roubos 
na região Noroeste.

A maioria dos detidos pos-
sui antecedentes criminais. 
Todos tentaram fugir após uma 
abordagem.

De acordo com os policiais, 
uma equipe de investigadores 
que atua na região de Icaraíma 
(municípios localizado a 68 
quilômetros de Umuarama), 
pediu apoio para que fosse 

Outro suspeito localizado
Dando sequência aos trabalhos desenvolvidos na região, os policiais 

civis identificaram e localizara, em Umuarama, ontem (25) pela 
manhã, outro homem envolvido com o bando detido na noite da 
terça. Em sua residência, foi encontrada uma pistola, munições e 
três aparelhos celulares. No momento em que os investigadores 
chegaram na residência, situada no Jardim Irene, não localizaram 
o morador. Apenas uma mulher de 20 anos, que foi encaminhada 

para ser ouvida na Delegacia. O suspeito se encontra foragido.

Assassinado a pauladas e pendurado
em Praça Pública no centro da cidade

Um inquérito policial foi 
instaurado pela Polícia Civil 
de Umuarama, a fim de iden-
tificar o autor de um assassi-
nato praticado na madrugada 
de ontem na Praça da Bíblia.

Ontem pela manhã, um 
homem – que até o fecha-
mento desta edição não havia 
sido identificado pelas autori-
dades –, foi encontrado morto 
enforcado e com várias lesões 
pelo corpo.

A Polícia Militar foi o pri-
meiro órgão de segurança 
a ser acionado e fez o iso-
lamento do local até a che-
gada de peritos do Instituto 
de Criminalística. A princí-
pio, havia suspeita de que o 
homem teria se enforcado, 

realizada a abordagem a um 
veículo Honda Civic, de cor 
preta, que era ocupado por 
quatro homens.

Na rápida ação, os policiais 
localizaram o carro nas proximi-
dades do distrito de Serra dos 
Dourados, ocasião em que con-
seguiram realizar a abordagem.

O bando tentou fugir, aban-
donando o carro, mas acabou 
sendo perseguido e detido em 
um matagal.

Com os suspeitos, a polícia 
localizou duas pistolas, sendo 
uma delas da marca Llama 
Parabellum, de calibre 9 milíme-
tros, e outra da marca Bersa, de 
calibre 380 milímetros.

Também foi encontrada 
farta munição e carregadores.

Assim que houve a aborda-
gem, os investigadores inicia-
ram uma averiguação sobre as 
fichas criminais dos detidos. 
Um deles possui passagem 
por tráfico de drogas, outro 
tem antecedentes por envol-
vimento em uma tentativa de 
homicídio e roubo. O terceiro 
detido era procurado pela 
Justiça por ter se envolvido 
em um assalto.

O grupo é suspeito de ter 
praticado roubo de cargas na 
região de Icaraíma, e se articu-
lava para praticar outro crime.

“Estamos investigando pes-
soas de Umuarama envolvidas 
com o bando, que estaria se 
preparando para praticar um 
roubo na rodovia. Recebemos 
a informação de que eles esta-
riam prontos para cometer um 
roubo na região de Icaraíma e 
demos sequência às investiga-
ções, já sabendo a respeito das 

DUAS pistolas e farta munição foram apreendidas com os quatro detidos, suspeitos de 
estarem envolvidos em roubos nas rodovias do Noroeste

DIVULGAÇÃO

mas depois de uma rápida 
análise visual, foi verificado 
que ele pode ter sido vítima 
de agressões.   

O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Paranavaí para ser 
necropsiado.

As lesões na cabeça podem 
ter sido causadas com um 
pedaço de madeira que foi 
encontrado perto do corpo. 
Depois de ser morto, ele foi 
amarrado pelo pescoço em 
uma árvore.

A Praça da Bíblia é um 
local frequentado por inúme-
ros usuários de drogas, porém 
durante o atendimento da 
ocorrência nenhuma pessoa 
compareceu ao local.

características do veículo que 
seria utilizado por eles”, disse o 
superintendente Aécio Silveira.

A polícia de Umuarama 
também investiga o roubo de 
uma carga de cocaína naquela 

região do estado. Os investiga-
dores estudam a possibilidade 
de que estes detidos terem 
sido os autores deste roubo. 
Na ocasião os donos da droga 
foram mantidos reféns  

Esfaqueado
Um homem de 33 anos ficou 
ferido gravemente ao ser agredido 
em Cruzeiro do Oeste no início 
da madrugada de ontem (25). 
De acordo com a Polícia Militar 
ele tinha lesões na cabeça e nas 
costas provocados por golpes de 
faca. A Polícia Militar registrou a 
ocorrência no Parque das Oliveiras 
depois que moradores informaram 
sobre o homem que pedia socorro. 
A vítima, de 33 anos, relatou que 
foi arrastada para uma área de 
mata por dois desconhecidos que 
começaram a agredi-lo com chutes, 
quebraram uma garrafa em sua 
cabeça e ainda passaram a desferir 
golpes de faca. As agressões teriam 
cessado somente quando a vítima 
simulou ter morrido. Os policiais 
realizaram buscas para tentar 
localizar os suspeitos, mas ninguém 
foi encontrado. O homem ferido foi 
encaminhado ao Hospital Municipal.

A Polícia Civil de Umuarama incinerou mais de uma tonelada de maconha na 
última. De acordo com o delegado da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umua-
rama, Osnildo Carneiro Lemes, o entorpecente foi apreendido nos últimos dias 
por diversas forças de segurança da Capital da Amizade. Além de policiais civis, 
demais autoridades também acompanharam o procedimento, que foi realizado em 
uma fornalha cedida por uma empresa de Cruzeiro do Oeste.

DIVULGAÇÃO
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Campeonatos Citadino e de Futsal já
tiveram mais de 650 gols marcados

As duas competições mais 
importantes organizadas 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Smel), ini-
ciadas em 21 de março, estão 
chegando aos momentos deci-
sivos para as 43 equipes par-
ticipantes. O Campeonato 
Virtual Esportes Citadino de 
Futsal Chave Ouro, com 15 
times, e o Campeonato Fuji 
Moto Honda Citadino de 
Futsal Chave Prata, com 28 
equipes, já tiveram mais de 
650 gols marcados.

Os campeonatos fazem 
p a r t e  d o  C a l e n d á r i o 
Municipal de Esporte e Lazer 
do município e reforçam o 
propósito de aumentar o 
número de pessoas at i -
vas na cidade, atendendo 
determinação do prefeito 
Hermes Pimentel. “São com-
petições renomadas e muito 

Deputados aprovam ampliação dos
recursos para o esporte no Estado

A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou ontem (quar-
ta-feira, 25) o projeto de lei 
79/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que trata da estru-
turação da autarquia Paraná 
Esportes. A proposta visa a 
regularização da nomencla-
tura e a estruturação do órgão. 
Além disso, tem o objetivo de 
modernizar as competências 
e atribuições, assim como 
estruturar a autarquia para 
a execução das Políticas 
Estadual de Esportes. Dessa 
forma, fixa diretrizes básicas 
a serem seguidas, conforme a 
linha de atuação do Governo 
do Estado.

A proposta aprovada em 

segunda discussão transfere 
a vinculação do Programa 
E s t a d u a l  d e  F o m e n t o 
e  Incentivo ao Esporte 
( P R O E S P O R T E )  p a r a  a 
Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte (SEED) 
em razão das competências 
da pasta. A execução dos pro-
jetos será efetuada em con-
junto com a autarquia Paraná 
Esportes.

O projeto também autoriza 
o Executivo a conceder cré-
dito correspondente ao valor 
do ICMS a projetos desportivos 
credenciados pela Secretaria, 
subsidiada pela Paraná 
Esporte. O montante máximo 
de recursos disponíveis para 

captação aos projetos cre-
denciados será fixado em 
cada exercício pela Secretaria 
da Fazenda.

O projeto inicial limitava em 
até 0,2% da parte estadual da 
arrecadação anual do ICMS 
relativo ao exercício imediata-
mente anterior. No entanto, os 
parlamentares aprovaram uma 
emenda, ampliando o mon-
tante de recursos financeiros 
disponibilizados por meio do 
PROESPORTE para até 0,5%, 
relativo ao exercício anterior. A 
alteração busca garantir maior 
suporte ao Programa, fomen-
tando projetos socioeducati-
vos e de prática esportiva no 
Estado.

prestigiadas em toda região, 
com uma premiação supe-
rior aos R$ 55 mil”, comenta 
o secretário de Esportes e 
Lazer, Jeferson Ferreira.

A coordenadora técnica 
da Smel e do Citadino, Karina 
Moraes, informa que foram 
anotados 318 gols em 51 
jogos da Chave Ouro e 348 
nas 52 partidas da Prata – 
média de 6,5 gols por jogo. O 
artilheiro da Ouro é Douglas 
Luan Fonseca Vieira, do time 
Fernando Seminovos / Bar 
da Baixada/ JFJ Transportes, 
com 16 gols, enquanto na 
Prata a artilharia é de Diego 
Carvalho Cassita, com 12 gols 
pela equipe Itália Gelato/ 
Galles Importados/ Casa e 
Piscina/ Silva Frutas.

“Apesar da alta média 
de gols, as partidas estão 
sendo muito disputadas e 

cada rodada têm atraído 
mais público nos ginásios de 
esportes da cidade. A Chave 
Prata já iniciou a segunda 
fase, na última terça-feira, 
e a Ouro está completando 
a primeira fase”, disse a 
coordenadora.

Com as duas divisões, a 
competição movimenta cerca 
de 1.200 atletas, todos de 
Umuarama, e se estenderá 
até meados de outubro, com 
jogos de segunda a sexta-
-feira, nos ginásios Amário 
Vieira da Costa, Mário Oncken 
e Jardim Alphaville.

A Chave Ouro oferece um 
veículo Fiat Mobi aos cam-
peões, R$ 2 mil para o segundo 
lugar e R$ 1 mil para o terceiro. 
Já a Prata tem na premiação 
uma moto Honda 0 km para o 
time campeão, R$ 2 mil para o 
vice e R$ 1 mil para o terceiro 

colocado. As equipes estão 
divididas em quatro grupos 
com cinco e mais dois com 

Começa hoje (26) mais uma etapa da fase regional dos 68º JEPs. As compe-
tições seguem até 31 de maio, contam com a participação de 183 municípios e 
tem 17.751 inscritos entre atletas e dirigentes. Nesta etapa, que é segunda da 
fase regional, são 16 cidades-sede – Goioerê, Jardim Alegre, Kaloré/Marumbi, 
Loanda, Marquinho, Nova Prata do Iguaçu, Palmital, Pérola, Pontal do Paraná, 
Quatro Barras, Ribeirão do Pinhal, Roncador, Santa Mariana, Tapejara, Teixeira 
Soares e Wenceslau Braz. A competição é disputada por alunos de 12 a 14 
anos (categoria B) e 15 a 17 anos (categoria A), do ensino fundamental e en-
sino médio das redes estadual e particular. Os JEPs são realizados pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio dos 
Núcleos Regionais de Educação e dos municípios. Ao todo, serão disputadas 
sete modalidades regulares: atletismo, basquete, futsal, voleibol, handebol, tênis 
de mesa, vôlei de praia e xadrez, além de duas modalidades destinadas a alunos 
com deficiência (ACD) – atletismo e futsal.

quatro times. Esta é a maior 
competição de futsal amador 
do interior do Paraná.

A competição movimenta 1.200 atletas de Umuarama, e se estenderá até outubro, com jogos 
de segunda a sexta-feira, nos ginásios Vierão, Mário Oncken e Alphaville

ASSESSORIA/SECOM

PARANÁ ESPORTE
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Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

QUER SE DESTACAR? SIRVA! 

O valor de uma pessoa não depende 
mais do papel que ele desempenha, 
do sucesso que tem, do trabalho que 
faz, do dinheiro no banco.  Não, não 
depende  disso.  A grandeza e o suces-
so, aos olhos de Deus, têm um padrão, 
uma medida diferente: são medidos 
no serviço. Não no que se tem, mas no 
que se dá.  Quer se sobressair? Sirva. 
Este é o caminho. O serviço não nos 
diminui, nos faz crescer e quanto mais 
servimos mais sentimos a presença de 
Deus.       (Palavras do Papa Francisco). 

Programa de apoio do município
já atendeu 70 pequenos produtores

Os pequenos produtores 
de Umuarama contam com 
um apoio importante para 
enfrentar as adversidades da 
produção agropecuária. Por 
meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura, a Prefeitura 
oferece acompanhamento 
técnico, implementos e uma 
série de serviços através do 
Programa Porteira Adentro, 
que inclusive é regulamen-
tado por lei municipal (nº 
4441/2020).

O secretário responsá-
vel pelo setor, Cleverson 
Alvarenga, explica que o obje-
tivo do programa é apoiar o 
agricultor para aumentar a 
sua produtividade. “As ações 
ajudam a fomentar a atividade 
rural, com auxílio na execução 
de serviços e obras de infraes-
trutura nas pequenas proprie-
dades rurais. Bem empregado, 
esse apoio pode fazer a dife-
rença na produção, melho-
rando a qualidade de vida e 
assegurando a permanência 
do homem no campo”, avaliou.

O programa tem o apoio do 
prefeito Hermes Pimentel. “Eu 
já trabalhei no setor rural e sei 
das dificuldades que o produ-
tor enfrenta no seu dia a dia. 
Além do cuidado que temos 

Assumu completa 48 anos de
integração de pessoas surdas

A Associação de Assistência 
aos Surdos de Umuarama 
(Assumu) está comemorando 
48 anos de atuação em defesa 
das pessoas com deficiên-
cia auditiva. Fundada em 24 
de maio de 1974, a entidade 
é mantenedora da Escola 
de Educação Bilíngue Anne 
Sullivan, de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano) e Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) fases I e II, 
na modalidade de Educação 
Especial, além do Centro de 
Atendimento Especializado 
para alunos inclusos no ensino 
comum (apoio escolar).

Ontem (25), uma aula 
comemorativa reuniu os alu-
nos, familiares e a comuni-
dade. Entre os convidados, 
o prefeito Hermes Pimentel 
parabenizou a direção da 
escola e os colaboradores, 
que tanto lutaram para a sua 

OS pequenos agricultores já foram atendidos pelo programa, acessível aos donos de até 36 
alqueires que estejam inseridos no CadPro

JOSÉ A. SABINO/SECOM

com as estradas rurais do 
município, o ‘Porteira Adentro’ 
ajuda a melhorar a produção 
em todas as duas fases, desde 
o preparo do solo, auxiliando 
agricultores e produtores de 
leite com assistência e equi-
pamentos”, comentou.

Cerca de 70 pequenos 
agricultores já foram atendi-
dos pelo programa, acessível 
aos donos de até 36 alqueires 
(quatro módulos rurais) que 
estejam inseridos no CadPro. A 
Secretaria da Agricultura conta 
com tratores, pá carregadeira, 
retroescavadeira, vagões for-
rageiros, distribuidores de 
adubo, plantadeiras de milho 
e de tubetes/mudas, grades 
niveladoras, roma e arados, 
subsolador, pulverizador e 
canteiradeira, entre outros, 
e está aguardando novos 
implementos que estão em 
fase de aquisição.

O secretário Cleverson 
Alvarenga lembra que, gra-
ças ao programa, os produ-
tores podem executar servi-
ços praticamente a preço de 
custo – bem abaixo dos valo-
res cobrados no mercado. “A 
hora máquina de trator sai a 
R$ 91 quando o normal é até 
R$ 180. Já a pá carregadeira sai 

a R$ 110,50 a hora (empresas 
cobram em torno de R$ 300). 
Já para usar os implementos 
o produtor vai pagar R$ 90 por 
dia”, informou.

Nas últimas semanas, a 
equipe da secretaria tem tra-
balhado na produção de sila-
gem, ao lado dos produto-
res de leite. “O inverno está 
chegando e já tivemos uma 
mostra do frio que vem por 
aí. A silagem complementa a 
alimentação do rebanho no 
momento em que as pastagens 
ficam enfraquecidas e mantém 
a produção. Essa é uma das 
opções do programa”, explicou 
o secretário.

Na semana passada esse 
trabalho foi realizado em pro-
priedades do distrito de Lovat, 
com a utilização de tratores, 
ensiladeira, vagão forrageiro 
e compactação com pá car-
regadeira, além dos operado-
res do município e de cami-
nhão prancha para transporte 
dos implementos – cedido 
pela Secretaria de Serviços 
Rodoviários. Graças a essa 
parceria, a Agricultura dis-
põe ainda de motoniveladora 
para curvas de nível e terracea-
mento e um rolo compactador.

Outros serviços oferecidos 

são abertura, conservação e 
recuperação de estradas e car-
readores, incluindo terraplena-
gem, patrolamento e cascalha-
mento, terraplenagem para 
construção de empreendi-
mentos e estruturas agrícolas, 
transporte de cascalho, brita 

e materiais similares. A soli-
citação dos serviços deve ser 
feita mediante requerimento 
na Secretaria de Agricultura. O 
atendimento levará em consi-
deração a ordem cronológica 
dos pedidos e a disponibili-
dade de maquinário.

consolidação. Ao lado das 
secretárias municipais de 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso, e de Assistência 
Social, Adnetra dos Prazeres 
Santana, e ainda do secre-
tário de Gabinete e Gestão 
Integrada, André Rodrigues 
dos Santos, Pimentel colocou 
a administração municipal à 
disposição da entidade para 
reforçar a parceria.

“O trabalho realizado aqui 
é exemplar, garantindo a inclu-
são de crianças e adultos que 
enfrentam dificuldade para a 
convivência com a sociedade. 
Graças à escola e à Assumu, 
esse público pode ter seus 
direitos reconhecidos e melho-
res condições para o convívio 
e a integração à comunidade”, 
definiu o prefeito.

A diretora Lígia Oliveira 
Neves disse que a escola 
conta hoje com 22 alunos 

que têm aulas na parte da 
manhã e contraturno à tarde, 
junto com estudantes surdos 
de outros estabelecimentos 
de ensino do município e do 
Estado. Antigas presidentes da 
Assumu e a atual, a pedagoga 
Mirian Marques Xavier, foram 
homenageadas e a professora 
Nádia, surda desde a infância, 
fez um emocionante relato da 
sua vida e de conquistas como 
a graduação no ensino supe-
rior, a pós-graduação e a per-
feita convivência em família e 
na sociedade, apesar da defi-
ciência auditiva.

Os convidados conhece-
ram ações de inclusão, ensino 
da língua brasileira de sinais e 
garantia dos direitos da pessoa 
com deficiência, bem como os 
serviços oferecidos pela ins-
tituição no campo assisten-
cial, educacional, cultural e 
artístico.
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Palavras cruzadas

Seu planeta regente irá te mostrar que agora 
está muito mais difícil. Precisará da ajuda do 
planeta Mercúrio para algumas realizações, 
contudo, não deixe a sua saúde ir para um ca-
minho ruim. Sua intuição será a sua maior alia-
da e, com liberdade de pensamento, atingirá 
níveis inacreditáveis. 

Em Netuno, boas ondas virão para lhe auxi-
liar. Ser o pivô das resoluções familiares fará 
com que vá longe, porém precisará falar com 
convicção para ganhar confiança. Não deixe 
de buscar os melhores resultados, faça o seu 
melhor que o planeta Netuno irá lhe ajudar bas-
tante durante este dia. 

Tenha paciência para colher os melhores resul-
tados, chegará longe no amor com a ajuda do 
elemento Fogo, mas precisará dar ouvidos para 
quem está ao seu lado. Pense nas grandes possi-
bilidades que você terá para melhorar sua saúde 
se agir com calma. 

A sua grande força aplicada para as realizações 
mais complicadas precisa ser revista para algo 
mais simples e que te dê resultado. Saturno 
fará com que você consiga sair de uma situ-
ação um pouco ruim, mobilize-se para chegar 
aonde você quer. 

Faça de tudo para criar o melhor equilíbrio 
possível para você. O planeta Saturno manda-
rá o que lhe for necessário agora, mas procure 
conter um pouco seu gasto de energia para não 
criar situações adversas. A constelação de ursa 
menor pode ser fortemente amigável no desper-
tar da sua criatividade.

O amor ronda o seu coração, mas não pode ficar 
cego para todas as situações. Tente iluminar as 
suas ideias com coisas positivas. Acredite um 
pouco mais em você, opte por cores vivas para 
sair. A constelação de andrômeda será segura-
mente a mais influente e importante na constru-
ção de ideias novas.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Quem nasce no dia 26 de maio é de Gêmeos com a personalidade de Aquário. Inteligentes e 
expansivos, têm a mente desenvolvida. Seu Q.I. é bem acima do normal. Seu número princi-
pal é o 29, formado de 2, da Lua, e 9, de Marte. São duas influências muito diferentes, que, 
juntos, formam o 11, número que não se resume nem se simplifica. Símbolo de evolução, 
solidariedade e fraternidade.

Horóscopo nascido em 26 de maio

A Água poderá lhe trazer grandes prejuízos e 
sua falta de persistência pode fazer as coisas 
piorarem. Tome uma atitude condizente com 
aquela que é realmente esperada por todos, 
principalmente no seio familiar, garanta um 
bom ambiente. 

Você terá um sentimento mais fraco para lidar 
com determinadas situações. A constelação 
de cão menor pode ativar uma perspectiva 
mais aguçada de tudo o que vem ocorren-
do na sua vida. se permita construir novas 
perspectivas na sua imaginação. Aprenda a 
controlar suas finanças.

Necessitará ter de crer mais nas suas habilidades, 
pois elas te farão conseguir obter bons resulta-
dos financeiros, não deixe que pequenas coisas 
venham a te prejudicar. O planeta de Vênus en-
viará ondas que facilitarão o seu fortalecimento, 
aproveite a energia. 

Atue com determinação para agilizar a sua vida. 
Marte irá lhe afetar de uma maneira demasia-
damente boa, deixe que as energias saudáveis 
invadam o seu coração. Tente manter o equi-
líbrio. Não despreze as suas possibilidades, o 
Sol causará também uma grande vontade de 
seguir em frente. 

Do planeta Saturno, coisas boas que estão acon-
tecendo lhe afetarão neste dia. Faça com que cada 
esforço seu seja de fato eficiente. Não gaste ener-
gia sem necessidade. Entrará no seu corpo uma 
grande energia do elemento Ar. A pedra de água 
marinha estará junto de você em sua busca por 
conhecimento mais profundo. 

Tende a ficar insatisfeito com aquilo que estão 
fazendo ao seu redor e o planeta Júpiter pode te 
ajudar a mudar para um novo rumo. Algumas con-
fusões ficarão um pouco mais intensas, mas, para 
ajustar as coisas, tenha autoconfiança, principal-
mente no seu potencial para ir além do que crê ser 
a melhor atitude. 
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BANCO 35

SCQ
ENXAGUAR
LARREIO
OAMANDAM

DURATN
VELASESC

GABINETE
BASICOUS

RCAMO
APOSTILA

ONEFADAS
TFDUOP
ISOLARSER

CAMISARIA

Enfeite
principal

do bolo de 
aniversário

Que não
é macia
ou lisa

Deixar
afastado

dos outros 

Fora de
(?): des-

controlado

Loja espe-
cializada

em blusas 
masculinas

Band-(?):
curativo

Caso amo-
roso (pl.)

O clima da Floresta
Amazônica

Antecede
o "R"

Sílaba de
"grave"

A direção
da agulha
da bússola

(abrev.)

Marca que
atesta a

qualidade
de um

produto

Sela para 
cavalgadura
Lições do
professor

Passar em
água para

tirar o
sabão 

Ordenam
Marquês
do "Sítio"
(Lit. inf.)

Serviço
Social do
Comércio

(sigla)

Brincadeira
da torcida
na arqui-
bancada

Escritório de
autoridade
Essencial;
principal

O plano
alternativo

Urânio
(símbolo)
Tira de
gaze

Consoante
de "raio"
Base do
corpo

Um, em
inglês

Material
de cursi-
nho pré-

vestibular

Entes
fantásticos

Seguiu
em frente

Dueto
(?) Vegas,
cidade dos

EUA

Sidney
Magal,
cantor

(?)
Supremo:

Deus

Destino
(Espirit.)
Soberano

persa

Cabeça (?),
pessoa
teimosa

50, em
algarismos
romanos

Sérgio
Toledo,

cineasta

Sufixo de 
"namorico"

"Eu te (?)!",
frase dos
enamo-
rados 

3/aid — one. 5/carma. 6/rabicó. 8/romances. 9/camisaria.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

SCQ
ENXAGUAR
LARREIO
OAMANDAM

DURATN
VELASESC

GABINETE
BASICOUS

RCAMO
APOSTILA

ONEFADAS
TFDUOP
ISOLARSER

CAMISARIA

Enfeite
principal

do bolo de 
aniversário

Que não
é macia
ou lisa

Deixar
afastado

dos outros 

Fora de
(?): des-

controlado

Loja espe-
cializada

em blusas 
masculinas

Band-(?):
curativo

Caso amo-
roso (pl.)

O clima da Floresta
Amazônica

Antecede
o "R"

Sílaba de
"grave"

A direção
da agulha
da bússola

(abrev.)

Marca que
atesta a

qualidade
de um

produto

Sela para 
cavalgadura
Lições do
professor

Passar em
água para

tirar o
sabão 

Ordenam
Marquês
do "Sítio"
(Lit. inf.)

Serviço
Social do
Comércio

(sigla)

Brincadeira
da torcida
na arqui-
bancada

Escritório de
autoridade
Essencial;
principal

O plano
alternativo

Urânio
(símbolo)
Tira de
gaze

Consoante
de "raio"
Base do
corpo

Um, em
inglês

Material
de cursi-
nho pré-

vestibular

Entes
fantásticos

Seguiu
em frente

Dueto
(?) Vegas,
cidade dos

EUA

Sidney
Magal,
cantor

(?)
Supremo:

Deus

Destino
(Espirit.)
Soberano

persa

Cabeça (?),
pessoa
teimosa

50, em
algarismos
romanos

Sérgio
Toledo,

cineasta

Sufixo de 
"namorico"

"Eu te (?)!",
frase dos
enamo-
rados 

3/aid — one. 5/carma. 6/rabicó. 8/romances. 9/camisaria.

“Toodas no Agro” realização 1º encontro ne sexta
Toledo - O Auditório Acary Oliveira, 
anexo ao Paço Municipal Alcides Donin, 
receberá na sexta-feira (27), a partir das 
13h30, o 1º Encontro Toodas no Agro. O 
evento integra o projeto “Mulher Atual”, 
promovido em março e abril deste ano 
pelo Sindicato Rural de Toledo, pela 
Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná (Faep) e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar/PR) com o 
apoio da Secretaria do Agronegócio, de 
Inovação, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (AgroDeseco).

A iniciativa já promoveu a formação 

SECOM/TOLEDO

de duas turmas cujas alunas receberão 
seus certificados às 14h. Em seguida, 
haverá as palestras “Estética: importân-
cia do autocuidado e autoestima”, com 
a empresária Sandra Rech, e “Plástica 
íntima”, com a ginecologista Mariana 
Marassi Pimenta. Ao fim, ambas parti-
cipam de uma mesa redonda na qual 
o público poderá fazer perguntas e 
tirar dúvidas.

Também haverá palestras sobre 
“Aposentadoria das mulheres rurais”, 
com a advogada Nayara Weber, e 
“Violência contra a mulher”, com 

a assistente social da Prefeitura, 
Suzamar Dorfschmidt, seguidas por 
mesa redonda e espaço para pergun-
tas da plateia. Por fim, a consultora 
de negócios Débora Evelin Soares 
falará sobre “Empreendedorismo” e, 
logo após, algumas alunas das duas 
turmas do curso “Mulher Atual” farão 
uma breve apresentação dos projetos 
de empreendedorismo que começaram 
a desenvolver.

O encontro é aberto para o público 
em geral, especialmente para as 
mulheres que vivem o dia a dia do agro. 

As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas o quanto antes via formulário ele-
trônico, disponível no Portal do Municí-
pio (toledo.pr.gov.br).

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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S R B M
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L O B A I A D
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C A R M A O N E
A R T E S A N A L
T I A S P A P A

T E A R X E R O X

Instru- 
mentos de
trabalho do
carpinteiro

Nitrogênio
(símbolo)

Canto pa-
ra duas
vozes

Matéria-
prima do

tijolo

Texto
típico de

jornal
Muito boa;
excelente

Suave 
ao toque

Toalha
de papel
para os
lábios

Significa
tumor, em
"mioma"

Ingrid 
Guimarães,

come-
diante

Conjunção
adversativa

(Gram.)

Inter-
romper a
gestação
(Med.)

Perdoar
faltas (no
trabalho)

Chefe
supremo
da Igreja
Católica

Cópia 
de uma 
folha de
papel

Camadas
de tinta
Cheiro

agradável

As irmãs 
do pai

Máquina 
de tecidos

Fruto da
figueira

Lei hindu
de causa
e efeito

O trabalho 
dos hippies

Modelo de
escada

Fêmea da
alcateia

Ruborizar
as faces

Raivoso;
ressentido

Fertili-
zação;

concepção 

Marido da
rainha

Perda da
fortuna

Sua capital
é Fortaleza

Raro 
Loja que
vende

remédios

Um, em
inglês

Apartamen- 
to (pop.)

Deliciar-se
com (fam.) 
Período de
trinta dias

Sílaba de
"basta"

Código da 
pilha palito
Decifrava
a escrita

Tarsila do
Amaral,
pintora

(?) Hot Chili
Peppers,

banda

De + aí 
(Gram.)
Calma
(gíria)

3/one — red. 4/olor. 5/carma — relax. 7/crônica.

A Vigilância em Saúde realizou 
uma nova vistoria no Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, em Umuarama, na 
manhã de ontem (25), o que deve ser 
repetido hoje (26). A direção do hos-
pital espera que ele já seja reaberto 
após essa nova inspeção sanitária 
nesta quinta-feira.

Segundo o chefe da Vigilância 
Sanitária, Francimar Siqueira de 
Moraes, a inspeção sanitária foi solici-
tada pelo próprio hospital. “É impor-
tante essa prévia para saber como está 

Vistoria de hoje pode levar à reabertura de hospital
o fluxo das adequações solicitadas, 
algumas já foram terminadas e outras 
como são estruturais eles precisam de 
mais tempo e uma equipe está empe-
nhada para realizar essas adequações”, 
revelou Moraes.

Franzimar também disse que hoje 
(26) será realizada a limpeza e higie-
nização do hospital, que no momento 
tem alguns pacientes que fazem uso 
de antibióticos e não puderam ser 
transferidos. “Enquanto eles não ter-
minarem essas atividades estruturais, 

que demandam pintura e exigem uma 
higiene mais criteriosa, o hospital 
segue interditado”.

Na última sexta-feira (20), o hos-
pital havia comunicado que, para 
cumprir requisitos da VS, terceirizou 
os serviços de lavandeira e esterili-
zação, até que a adequação interna 
dos serviços esteja concluída. A dire-
toria disse ainda que pediu um prazo 
maior de restruturação para realizar 
adequações que no futuro já seriam 
necessárias, especialmente no centro 

cirúrgico, não proporcionando uma 
nova parada.

INTERDIÇÃO
Na quinta-feira (19), a 4ª Promotoria 

de Justiça de Umuarama pediu a inter-
dição do hospital após verificar que há 
mais de seis meses o hospital estava 
funcionando precariamente, com o 
cancelamento de cirurgias eletivas pre-
viamente agendadas por falta de insu-
mos e a Central de Esterilização não 
funcionava adequadamente.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

A Webmotors, maior ecos-
sistema automotivo do Brasil 
e principal portal de negócios 
e soluções para o segmento, 
anuncia os resultados de uma 
pesquisa inédita realizada para 
entender o comportamento do 
consumidor quando o assunto 
é o emplacamento do veículo. 
O novo estudo contou com a 
participação de 2.250 consu-
midores de todo o Brasil. 

“Com a pandemia e muitas 
pessoas trabalhando remo-
tamente, o final da placa 
ganhou ainda mais relevância. 

Recentemente, troquei de veí-
culo e optei por uma placa que 
coincidisse com o dia em que 
trabalho de casa, assim ganho 
mais comodidade e não fico 
sem o carro nos dias em que 
preciso sair”, analisa Cris 
Rother,  CMO da Webmo-
tors. “Outro ponto impor-
tante é a preferência pelas 
placas com final 1 e 2, que 
leva o proprietário a pagar 
a taxa de licenciamento no 
mês de julho, o que lhe dá 
um respiro estratégico entre 
as muitas contas do início 

de ano e uma certa folga até 
as despesas tradicionais de 
dezembro”, completa.

De acordo com a pesquisa, 
35% dos participantes esco-
lhem o número final da placa 
de olho nos dias de rodízio, 
enquanto 31% preferem ava-
liar qual o melhor mês para 
quitar o licenciamento. Já um 
grupo de 29% faz os cálculos 
para que as despesas com os 
finais 9 e 0 não fiquem próxi-
mas ao vencimento do IPVA - 
imposto que é pago no início 
do ano seguinte.

FUGIR DO RODÍZIO
Em perguntas de múltipla 

escolha, 26% dos participan-
tes responderam que a solução 
encontrada para se locomover 
em dias de rodízio é se enqua-
drar nos horários permitidos 
para transitar com o veículo. 
Do total, 26% também reve-
laram ter um segundo carro 
com final de placa diferente. 
Dentro das opções, a loco-
moção por aplicativos é feita 
por 15% dos entrevistados e 
apenas 5% preferem utilizar 
outros meios de transporte 

como bicicletas ou carona.
Perguntados sobre os 

mecanismos de buscas em 
sites de compra e venda de 
veículos, 49% dos usuários afir-
maram que, embora, não seja 
um dos fatores fundamentais 
para a tomada de decisão, ter 
filtros por final de placa facilita 
a pesquisa. “Dentro do ecos-
sistema Webmotors, o cliente 
encontra um ambiente prático 
e seguro para realizar suas bus-
cas com a personalização das 
ofertas de acordo com seu per-
fil”, finaliza Rother.  

A Peugeot avança no seg-
mento dos hatches compactos 
com uma novidade de peso: o 
Novo Peugeot 208, um pro-
duto que carrega em si todos 
os atributos já conhecidos – e 
altamente reconhecidos – da 
família 208, como o design 
inconfundível e arrebatador, 
a modernidade e a tecnolo-
gia, com o adicional da eco-
nomia e eficiência entregues 
pelo motor 1.0L, que acom-
panha uma caixa manual de 
5 velocidades.

A versão LIKE 1.0L chega 
com uma oferta competitiva 
de equipamento, sem abrir 
mão de itens de série que ele-
vam a qualidade e o nível de 
conforto do produto, como 
a nova multimídia Peugeot 
Connect com tela 10,3” e 
o inconfundível “dente de 
sabre” em LED junto aos 
faróis, item que inclusive passa 
a ser de série em toda a gama 

do Novo 208. A versão LIKE 1.0L 
chega ao mercado com preço 
de lançamento de R$ 72.990.

A nova motorização, entre-
tanto, não é o único destaque 
do modelo. O grande dife-
rencial frente a concorrência 
está justamente no pacote de 
equipamentos da nova versão 
STYLE 1.0L, uma composição 
que alia a economia sabida-
mente desejada para o uso no 
dia a dia a uma oferta agres-
siva, já que a versão chega 
por R$ 79.990. A nova versão 
STYLE do Peugeot 208 chega 
para assumir o posto de 1.0L 
mais completo entre os hat-
ches compactos equipados 
com esta motorização, posi-
cionando-se num patamar 
mais premium.

A chegada do 208 1.0L tam-
bém expressa o fortalecimento 
da marca numa categoria de 
extrema importância no mer-
cado brasileiro, que representa 

atualmente aproximadamente 
60% das vendas dentro do seg-
mento B hatch. “A Peugeot já 
possui uma atuação marcante 
entre os hatchbacks compac-
tos, e a chegada da motoriza-
ção 1.0L à família do Novo 208 
representa muito bem nossa 
ambição de garantir uma 
cobertura de mercado ainda 
mais ampla”, afirma Felipe 
Daemon, Head da Marca para 
a América do Sul.

O Novo Peugeot 208 1.0L 
preserva qualidades da linha 
208, incluindo o design total-
mente expressivo e inconfun-
dível, que associa de maneira 
habilidosa elementos da atual 
assinatura visual da Marca 
na parte inferior e um “olhar 
felino”, que remete direta-
mente ao “dente de sabre” 
citado anteriormente. Na ver-
são STYLE ele é ressaltado pela 
iluminação com faróis full LED.

Outro aspecto que reforça a 

identidade da Marca e contri-
bui para que o 208 se sobres-
saia frente aos concorrentes 
é a tecnologia, e aqui ela vai 
além de equipamentos: fica 
ainda mais evidente com o 
i-Cockpit Peugeot, um conceito 
patenteado pela Marca para 
expandir as sensações e o pra-
zer de dirigir, e que se tornou 
não somente um símbolo, mas 
também um importante com-
ponente de seu DNA. “Dinâ-
mico, premium, tecnológico e 
completo, o PEUGEOT 208 1.0L 
por si só é um produto extre-
mamente competitivo. Com 
todos esses atributos e uma 
oferta arrebatadora, a nova 
versão tem total potencial 
para aumentar a presença, 
a visibilidade e a participa-
ção da Marca num espaço 
extremamente forte e impor-
tante em nosso mercado, que 
merecia ter o Novo 208 tam-
bém como opção de compra”, 

Novo Peugeot 208 chega ao
mercado a partir de R$ 72.990

Com pacote de equipamentos 
único, novidade da linha 208 chega 
para ser o veículo mais completo 
e competitivo do segmento 

DIVULGAÇÃO 

completa o executivo.
Com o lançamento desta 

nova versão, a Peugeot coloca 
à disposição do consumidor 
brasileiro um veículo 1.0L 
dinâmico, premium e tão tec-
nológico quanto as versões 
superiores da linha 208. Um 
produto hiper competitivo, 
que se apresenta como a mais 
completa solução dentro de 
seu segmento.

Final da placa do carro ganha mais importância
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ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
EQUINOX PREMIER 19/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 189.900,00
EQUINOX PREMIER 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 11.500 R$ 195.900,00
FIAT MOBI TREKKING 21/22 PRETO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.4AT LT 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LTZ TURBO 19/20 PRETO COMPLETO R$ 83.900,00
ONIX PLUS LT 19/20 PRETO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX ADVANTAGE 17/17 PRETO COMPLETO R$ 112.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
SPIN 1.8 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 79.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 124.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Avenida Presidente Castelo Branco, 3370 Sala 01, Umuarama-PR
(44) 2031-0282 
(44) 9 9881-0502

CONFIRA MAIS IMÓVEIS EM NOSSO SITE:
WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

LOCAÇÃO

VENDA

ZONA I-A

R$ 3.700,00 + seguro anual

Casa bem localizada com ótimo padrão

possuindo piscina, 02 suítes + 02 Demi-

suítes, dispondo 300m² de construção

ZONA V

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sobrado com excelente ponto comercial,

possuindo 01 suíte + 02 quartos dispondo

de aproximadamente 200m² de construção

HIGIENOPOLIS

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sala comercial localizada no Centro Médico 

e Comercial Higienópolis, dispondo  de 04

consultórios e 140 m² de área útil

JARDIM BELA VISTA

Casa com 05 suítes, divididos em um terreno

de 325 m² e uma área construida de 192m².

Opção localizada aos fundos do Maxxi

Atacado R$ 800.000,00 

ZONA II

R$ 650.000,00

Terreno com excelente topografia

localizada na Av São Paulo, essa opção,

conta com uma área total de 560m²,

sendo 16 m x 15 m

PARQUE  CIDADE JARDIM

Ó́timo opção, térrea com

aproximadamente 160m² de área

construída, contando com 01 suíte + 02

quartos. R$ 610.000,00

JARDIM TROPICAL

R$ 520.000,00

Casa nova, recém construída  e com um

acabamento excelente, contando com uma

área construída de 112,35m², além de 01

suíte + 02 quartos 

Paraná quer a 4ª dose
contra Covid para quem
tem mais de 60 anos

O Paraná solicitou ao 
Ministério da Saúde a liberação 
da segunda dose de reforço (ou 
quarta dose) da vacina contra 
a Covid-19 para pessoas com 
menos de 60 anos. O secretário 
estadual da Saúde, César Neves, 
esteve ontem (25) em Brasília e 
pediu a readequação da estra-
tégia do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) em razão do 
aumento de casos de coronaví-
rus e de síndromes respiratórias.

Por enquanto, a quarta 
dose é autorizada pelo 
Ministério apenas para pes-
soas a partir de 60 anos. “Hoje 
a vacina é a nossa única estra-
tégia de combate efetivo à 
Covid-19. Por isso, reforçamos 
constantemente a importância 
da vacinação. Os casos têm 
aumentado nos últimos dias 
e temos que ofertar e ampliar 
o segundo reforço ao maior 
número de pessoas”, afirmou.

Segundo dados do sistema 
nacional, cerca de 4,3 milhões 
de paranaenses não tomaram 
a dose de reforço e 1,3 milhão 

deixaram de fazer a segunda 
dose convencional. De acordo 
com o secretário, apesar deste 
atraso no esquema vacinal, 
ofertar o imunizante adicional 
é uma forma de garantir maior 
proteção neste período mais 
acentuado de confirmações 
da Covid-19.

“Temos este entendi-
mento em conjunto com os 
municípios e esperamos que 
o Ministério da Saúde nos 
sinalize para esta liberação. 
Estamos colocando a posição 
do Estado para incrementar 
a proteção dos paranaenses”, 
enfatizou Neves.

O secretário estadual da Saúde, César Neves fez o pedido para o secretário interino de Vigi-
lância em Saúde do MS, Gerson Pereira

SESA
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni Muitas palavras não indicam 

necessariamente muita sabedoria.
Tales de Mileto
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POSE NO ROTARY!
A coluna destaca os nomes  dos novos presidentes da gestão 
22/23 dos clubes de  Rotary -, [Ado Radomski Hoelzer assu-
me o  Rotary Club Umuarama. Valdete Aparecida Sperandio da 
Cruz, o Rotary Club Catedral.  Murilo Gilbert Campana ficará a 
frente do Rotary Club Capital da Amizade. Elis Regina Pereira 
de Souza assume o Rotary Club Despertar. Para completar a 

lista  Lara Valerio Alves / Rotaract; Micaelly Okamoto Mazze-
to / Rotaract Club Xetás -, Ana Júlia Faria assume o Interact 
Club, todos para a gestão 2022/2023. A cerimônia acontece 
na Casa da Amizade  dia 2 de julho (Rotary Umuarama) e no 

dia 13 de julho os demais clubes.

PESQUISA
Mas talvez a Geração Z não me-
reça mais do que dancinhas no 
TikTok mesmo. Uma pesquisa no 
Reino Unido revelou que uma em 
cada três pessoas nascidas entre 
a segunda metade dos anos 1990 
e o ano de 2010 não conhece os 
Beatles. Aretha Franklin um dos 

maiores nomes do soul de todos os 
tempos, é ignorada por 60% dos 
entrevistados, perdendo de pouco 
para o U2 , que ainda está em ati-

vidade. (Globo).

DIA DO AMOR
Neste ano, o Boticário decidiu rein-
ventar o tradicional 12 de junho, 
em que comemora-se o Dia dos 

Namorados no Brasil, para celebrar 
o Dia do Amor - ampliando a data 
mais afetuosa do ano para caber 

mais do que apenas os namorados, 
mas todo e qualquer tipo de relação 
que tem o amor como combustível. 
A campanha  tem como ponto em 
comum o amor: depoimentos reais, 

escuta e diálogo aberto com a 
comunidade.

PIXADA
A Uber liberou o uso do PIX como forma de pagamento para viagens na plataforma em todo o Brasil. Com a novida-
de, o usuário faz a transação diretamente para o aplicativo. Disponível desde maio, a opção agora será expandida 
no país até o início de junho.

SHOPPING PALLADIUM: 
PARABÉNS!

O aniversário do Shopping Palla-
dium Umuarama já tem programa-
ção: no dia 04 de junho ( sábado), 
a partir das 20h, os cantores Maria 
Victória, Laís Menezes e Gustavo 
Bardim, todos finalistas do The 
Voice Kids, subirão ao palco no 
estacionamento coberto do sho-
pping para apresentar o show da 
turnê ‘Nossa História’. A turnê 

‘Nossa História’ foi criada pelos três 
finalistas e tem o intuito de levar 
a história dos cantores para todos 
os cantos do país. O primeiro show 
foi realizado em João Pessoa, na 

Paraíba, cidade de Laís Menezes, e 
o segundo será realizado no Palla-
dium Umuarama, por escolha da 
cantora Maria Victória, no dia em 
que o shopping completa um ano 
em funcionamento. No espetáculo, 
os cantores se apresentam juntos e 
cada um terá também o seu mo-

mento solo.

 ***
Além de promover o primeiro show 

dos finalistas do The Voice Kids 
2021 no sul do país, o Palladium 

Umuarama também irá preparar sur-
presas aos clientes e lojistas para 

celebrar a comemoração de um ano 
de inauguração. “Neste um ano de 
shopping fomos palcos de inúmeros 
momentos inesquecíveis, incluindo 
o primeiro show da Maria Victória, 
que é uma cantora encantadora e 

representa com muito amor a nossa 
região. É um privilégio comemo-
rar essa data com um evento tão 

grandioso e que traz toda a família 
para a comemoração. Sabemos que 
este dia será muito especial e con-
vidamos todos os fãs do shopping 

para o nosso grande dia”, ressalta o 
gerente de Marketing do empreen-

dimento, Allison Rodrigues.

MAMMA MIA!
Que tal  curtir  uma típica Noi-
te Italiana ao som do Show de 

Man Ricardo Bombarda, dia 28 de 
maio,  no Metropolitan.  O evento 
é super dançante e tem início às 
20h. Convites limitados e maio-
res informações pelo WhatsApp 
98425-2572. Promoção Rotary 

Umuarama Catedral.

ZOOM
Os cantores Maria Victória, Laís Menezes e Gustavo Bardim, finalistas do 

The Voice Kids cantam no Palladium, dia 4.

DIVULGAÇÃO
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