
Empresas e profissionais de turismo de Umuarama têm grandes perspectivas de negócios à vista com a 
realização do Rally dos Sertões, o maior evento do mundo em trechos cronometrados. O lançamento da 
30ª edição foi realizado em Foz do Iguaçu, de onde será a saída, em 26 de agosto. Junto do governador 
Ratinho Junior, o prefeito Hermes Pimentel assinou o documento de compromisso com os organizadores. 
Com o anúncio de que Umuarama seria base para os participantes, há pouco mais de um mês, os hotéis 
locais já anunciaram que estão com lotação esgotada para esses dias.
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Pedido de cassação do vereador 
Ronaldo é protocolado na Câmara
O médico veterinário Estefano Demczuk protocolou ontem na Câmara 
Municipal, um pedido de cassação do cargo de vereador, de Ronaldo 
Cruz Cardoso (PROS). O documento foi baseado em indícios de que 
o parlamentar tenha cometido os crimes de concussão e corrupção 

passiva em um caso de liberação, através de aprovação de Lei Com-
plementar que alterou o zoneamento da cidade. Tal legislação, se 
aprovada pela maioria do parlamento, beneficiaria um empresário 
interessado em criar um loteamento na saída para Xambrê l 6

A pandemia e o  
emprego no PR

l 2

ORLANDO KISSNER/ALEP

Limitação
do ICMS

sobre energia
e combustível

l 3

Projeto Cinema
na Praça chega

às cidades
do Noroeste

l 4

Governador
vistoria Ponte
da Integração

Brasil e Paraguai
l 5

Reunião visa
a criação de
ambientes

de inovação
l 8

Umuarama recebeu 2.770 cestas que totalizam mais de 40 toneladas de alimentos enviados pelo governo federal, para armazenamento 
no Banco de Alimentos. As cestas serão destinadas às famílias vulneráveis da cidade.                                                                   l 9

Rally dos Sertões

l 7

40 toneladas

JOSÉ A. SABINO/SECOM



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Sexta-feira, 27 de maio de 2022

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 +0,28% 32,14 
Vale ON -0,12% 84,20 
ItauUnibanco PN +1,13% 25,99 
Bradesco PN +0,69% 20,32 
Magazine Luiza ON +10,24% 4,09 
Cielo ON +11,29% 4,04

IBOVESPA: +1,18% 111.889 pontos

Iene 127,23
Libra est. 0,79
Euro 0,93
Peso arg. 119,42

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 4,7600 4,7610 -3,7%

PTAX  (BC) -0,8% 4,7961 4,7967 -2,5%

PARALELO -1,0% 4,6600 5,0700 -4,2%

TURISMO -1,0% 4,6600 5,0500 -4,2%

EURO -0,2% 5,1433 5,1459 -0,8%

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 26/05

Iene R$ 0,0377
Libra est. R$ 6,04
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.428,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/05 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 1.726,50 45,50 3,3%
FARELO jul/22 428,20 4,00 -2,0%
MILHO jul/22 765,00 -7,25 -4,6%
TRIGO jul/22 1.143,25 -5,00 4,4%

SOJA 176,26 0,0% -1,7% 175,00
MILHO 80,43 -0,1% 2,3% 80,00
TRIGO 102,42 0,0% 8,9% 105,00
BOI GORDO 296,77 -0,6% -3,5% 295,00
SUINO 5,16 -1,0% -3,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/05 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 26/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 187,00 -1,1% -2,1%
SOJA Paranaguá 194,50 -1,8% 0,3%
MILHO Cascavel 88,00 -2,2% -2,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Seu aspecto interrogador lhe elucidará muitos 
problemas. Mercúrio será um grande ativador 
dessas suas habilidades. Com a sua capacidade 
de diálogo bem desenvolvida em Mercúrio, po-
derá obter resultados satisfatórios no amor e no 
dinheiro. A constelação de ursa maior estará co-
nectada com os seus interesses.

Sextou em Urano, e uma atividade positiva para 
estabilizar o seu dia tende a ocorrer. Não aja 
com indecisão neste momento, por ser um sig-
no forte, precisa demonstrar confiança no que 
faz e no que diz. Os teus princípios precisam 
ficar intactos, seja leal a eles. Conselho: Fale 
menos que o normal.

Você terá uma percepção aumentada para as 
emoções. Seu planeta regente lhe engrandecerá. 
Procure não se envolver nos problemas alheios, 
controle acima de tudo o que está acontecendo 
consigo. Em Mercúrio, tudo pode vir a acontecer 
estar um pouco mais tranquilo do que imaginava. 

Sua inspiração ficará mais forte devido a Marte, 
pois te deixará com o foco necessário, assim, 
no amor, colherá os melhore frutos. O elemento 
Terra irá inspirar em você um forte desejo li-
gado às questões do coração. Cuidado, a Lua 
tentará fazer uma compacta energia contrária. A 
paixão estará em alta. 

Diante dos problemas, precisará pegar pesado 
naquilo que fortalece os seus ganhos finan-
ceiros. O Sol trará para a sua constelação uma 
energia estranha. Algumas dificuldades no am-
biente familiar irão ocorrer com certa frequência 
hoje. A pedra de ametista tende a lhe permitir 
novas possibilidade.

Conseguirá toda essa positividade advinda do 
elemento Água. Garanta o seu sucesso sem agir 
de forma autodestrutiva. O controle sobre os seus 
desejos deve estar a todo vapor, em alguns mo-
mentos o planeta de Mercúrio incidirá para que 
cometa alguns excessos sobre sua saúde. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 27 de maio são de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos - Carneiro. 
Possuem o raciocínio rápido e a inteligência fora do comum. Vivem ansiosos e impacientes, 
querendo que as coisas aconteçam com rapidez e perfeição. Seu número principal é o 30, 
formado de 3, número de Júpiter, e zero. Júpiter representa a sabedoria adquirida pelos 
estudos, pela leitura e pelo aprendizado da vida prática. O 3 indica indecisão, como dois 
amores ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 27 de maio

É em Vênus que estará toda a sua força mais 
evidente neste momento. Nas finanças, po-
derá fluir como água para o destino que você 
quer. Dica: Plante o amor na relação, através 
da ternura e do carinho poderá conseguir o que 
deseja.

Seu planeta regente Lua te dará todas as condi-
ções necessárias para sua maior elevação. Com 
o amor no ar, deve agir com mais tranquilidade. 
Não se precipite em suas ações mais importan-
tes. Faça quando possível uma profunda reflexão. 
O elemento Água será um grande parceiro. 

A imposição de ideias virá exclusivamente da in-
fluência negativa de Marte. Reflita mais sobre as 
suas atitudes, para cometer menos erros na sua 
busca pela evolução. O planeta Urano irá mostrar 
um pouco mais da sua força, tenha cautela com 
algumas ações problemáticas. 

Suas habilidades lhe darão todo suporte para 
enfrentar problemas. Mantenha as conversas de 
forma amigável. Esse tipo de comportamento ali-
mentará a sua relação com os familiares. O planeta 
de Saturno pode não permitir alguns avanços im-
portantes. Nas finanças, tudo ocorrerá bem.

Com um aspecto mais conciliador, terá uma 
vantagem durante o período. Toda esta perso-
nalidade será ativada por Saturno, que lhe aju-
dará a superar ao longo do dia coisas ligadas 
à sua saúde. Tecnicamente, também receberá 
uma energia negativa do Sol. No campo finan-
ceiro, invista.

Ficará com mais de foco devido à atividade 
em Júpiter. Seu bom humor será revertido em 
ações positivas. Essa alegria, que vem do seu 
elemento Fogo, irá sacudir positivamente o seu 
coração. Em alguns momentos, precisará rever 
algumas opiniões acerca das finanças.
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3/aim. 4/caos — isbá — pain. 8/casamata.
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3/aid — one. 5/carma. 6/rabicó. 8/romances. 9/camisaria.

NubladoSol Nublado

Uma série de ações pro-
movidas pelos setores produ-
tivos da sociedade visou mini-
mizar os profundos impactos 
causados pela pandemia do 
novo coronavírus na geração 
de empregos no Estado. Para 
oferecer um panorama des-
tas atividades, a Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
realizou ontem (26) uma 
audiência pública para deba-
ter os efeitos da pandemia na 
criação de postos de trabalho 
no Estado. O encontro reuniu 
representantes da Secretaria 
de Estado de Justiça, Família 
e  Trabalho (SEJUF),  da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Paraná (FIEP), da 
Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (FAEP), 
Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Paraná (Faciap), do SindAvipar 
e da Abrasel/PR, entro outros. 
O objetivo é entender o com-
portamento do emprego no 
Paraná desde 2020.

Assembleia apresenta
impacto da geração de
empregos na pandemia

De acordo com o governo 
estadual, o Paraná foi o 
Estado que mais  gerou 
empregos formais no Sul 
do País em fevereiro. Foram 
28.506 postos de trabalho 
com carteira assinada no 
mês. O saldo é resultado 
de 169.870 admissões e 
141.364 demissões. No acu-
mulado dos dois primei-
ros meses do ano, o Estado 
tem saldo de 47.804 postos 
abertos, ficando atrás ape-
nas de São Paulo (142.513) 
e Santa Catarina (51.906). O 
levantamento é do Cadastro 
Geral  de Empregados e 
Desempregados (CAGED), 
divulgado pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência.

Foi apresentado um deta-
lhamento do saldo de vagas de 
empregos de 2020 até agora.

INICIATIVAS
O secretário de Estado da 

Justiça, Família e Trabalho, 
Rogério Carboni, falou sobre 

a atuação do Governo para 
a geração de emprego no 
Estado. Dados da Secretaria, 
mostram o Paraná como o 
quarto estado do País que 
mais gerou empregos em 2021 
e o primeiro na região Sul. 
Além disso, o Estado possui a 
quarta menor taxa de desem-
prego no Brasil. “O desafio que 
temos agora é na capacitação 
das pessoas, pois temos vagas. 
Existem setores que estão 
muito estimulados. Por isso, 
temos bons programas de qua-
lificação. O Paraná tem se des-
tacado, mas sempre estamos 
abertos a novas iniciativas”, 
afirmou Carboni.

Suelen Glinski é chefe do 
Departamento do Trabalho 
da SEJUF e detalhou os progra-
mas lançados pela pasta antes, 
durante e depois da pande-
mia para minimizar os efeitos 
da crise. Entre os programas 
estão o Economia Solidária, o 
Cartão Futuro, o Emprega Mais 
Paraná, entre outros.
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Aprovada limitação das
alíquotas do ICMS sobre
combustível e energia

A Câmara dos Deputados 
aprovou nessa o projeto que 
impede a aplicação de alíquo-
tas de ICMS iguais às cobra-
das sobre produtos supér-
fluos para bens e serviços 
relacionados a combustíveis, 
gás natural, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo. A proposta classifica 
esses setores como essenciais 
e indispensáveis. O texto será 
enviado ao Senado Federal.

Segundo o texto, haverá, 
até 31 de dezembro de 2022, 
uma compensação paga pelo 
governo federal aos Estados 
pela perda de arrecadação do 
imposto por meio de descon-
tos em parcelas de dívidas refi-
nanciadas desses entes federa-
dos junto à União.

As compensações abran-
gem perdas ocorridas durante 
todo o ano de 2022 e serão 
interrompidas caso as alíquo-
tas retornem aos patamares 
vigentes antes da publicação 
da futura lei ou se não houver 
mais saldo a ser compensado, 
o que ocorrer primeiro.

Embora o projeto trate da 
compensação da queda de 
receita por causa da diminui-
ção da alíquota sobre esses 
produtos e serviços agora 
considerados essenciais, a 

Código Tributário
A proposta altera o Código Tributário Nacional e a Lei Kandir. As mudanças 
valem inclusive para a importação. Pelo texto, será proibida a fixação de 
alíquotas para os bens e serviços essenciais superiores às das operações 

em geral (17% na maior parte dos Estados), mas será permitido reduzi-las 
abaixo desse patamar. Entretanto, a partir da publicação da futura lei, o Es-
tado que tiver rebaixado as alíquotas para combustíveis, energia elétrica e 
gás natural não poderá aumentá-las. Em relação aos serviços de transmis-
são e distribuição de energia elétrica e aos encargos setoriais vinculados a 

essas operações, o projeto proíbe a incidência de ICMS.

Mais dois registros de federações
partidárias são aprovadas no TSE

Na sessão administrativa 
realizada ontem (26), o ple-
nário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou, por 
unanimidade, mais dois pedi-
dos de federação partidária: o 
Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) e o Partido 
Cidadania passam a integrar 
a Federação PSDB Cidadania; 
e os partidos Socialismo e 
Liberdade (PSOL) e Rede 
Sustentabilidade (Rede) pas-
sam a compor a Federação 
PSOL Rede.

A possibilidade de os par-
tidos se unirem em federa-
ções para lançar um único 
candidato é uma novidade 

para as Eleições 2022 e está 
prevista na Lei 14.208/21. A 
principal inovação é a exi-
gência de uma atuação con-
junta das legendas em torno 
de um programa comum, 
por quatro anos após a 
diplomação dos eleitos.

Portanto, com a aprova-
ção dos estatutos, durante os 
quatro anos da próxima legis-
latura (2023-2026) as agre-
miações se comprometem a 
atuar em conjunto como um 
único ente partidário.

O prazo final para que 
os partidos obtenham o 
registro de federações par-
tidárias termina na próxima 

terça-feira (31).

PSDB CIDADANIA
Conforme destacou o rela-

tor do registro da Federação 
PSDB Cidadania, ministro 
Ricardo Lewandowski, toda 
a documentação exigida pela 
legislação foi apresentada.

PSOL REDE
Relator do registro da 

Federação PSOL Rede, o minis-
tro Carlos Horbach ressaltou 
que a Corte Eleitoral tem cuidado 
do tema com bastante rigor e 
atenção, mas também com efi-
cácia, diante do prazo final que 
vence na próxima semana.

apuração das perdas englo-
bará o ICMS total arrecadado.

Quanto às exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2022 (LDO) sobre perdas de 
receita, o texto aprovado deter-
mina que elas não se aplicam à 
lei derivada do projeto e aos atos 

do Poder Executivo regulamenta-
dores da matéria.

Assim, não precisará ser 
demonstrado o impacto orça-
mentário-financeiro neste 
exercício ou a apresentação de 
medidas compensatórias da 
perda de receita com a com-
pensação a ser feita pela União.

EMBORA o projeto trate da compensação da queda de receita pela diminuição da alíquota 
sobre esses produtos, a apuração das perdas englobará o ICMS total arrecadado
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Leilão do triplex
Localizado em 
Guarujá,no 
litoral de 
São Paulo, o 
triplex que foi 
atribuído ao 
ex-presidente 
Lula (PT) 
pelo então 
juiz federal 
Sergio Moro 
na Operação 
Lava Jato, 
vai a sorteio amanhã (28). Como se sabe, o imóvel foi 
adquirido em 2018 pelo empresário Fernando Gontijo, de 
Brasília. Depois de arrematá-lo num leilão, Gontijo decidiu 
rifar o imóvel na internet mediante uma assinatura mensal 
de R$ 19,99. Os participantes tiveram até às 23h59 de 
ontem (26) para assinar o site. O empresário brasiliense 
arrematou o triplex pelo valor mínimo estipulado no edital, 
de R$ 2,2 milhões. Em abril deste ano, o apartamento 
estava disponível para aluguel diário e por temporada na 
plataforma AirBnb pelo valor simbólico de R$ 49,90.

Prestação de contas
Na próxima segunda (30), a partir da 14h30, o secretário de 
Estado da Fazenda, Renê Garcia Junior, vai apresentar em 
audiência pública na Alep a prestação de contas do resultado 
contábil do Estado referente ao 1º quadrimestre de 2022. 
A apresentação é prevista na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que exige a demonstração e avaliação periódica do 
cumprimento de metas fiscais e terá transmissão ao vivo 
pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo.

 Detalhes
Durante a reunião, juntamente com sua equipe de técnicos 
do Governo, o secretário detalhará as receitas, as despesas, 
os resultados, as dívidas e os limites sobre a contabilidade do 
Estado. Renê Garcia ainda deverá responder aos eventuais 
questionamentos a serem feitos pelos deputados. No dia 7 de 
maio está prevista também a prestação de Contas da Secretaria 
de Estado da Saúde, a partir das 9h30.

Nomes de Alvaro
O senador Alvaro Dias, 
presidente do Podemos no 
PR, disse que se Ratinho 
Jr (PSD) não tiver mais 
interesse na coligação, 
estabelecida em 2018, 
o Podemos vai buscar o 
seu próprio projeto. Citou 
cinco nomes que podem se 
apresentar para disputar 
a convenção estadual do 
partido, que será realizada 
no fim do mês de julho. 
“Nós temos, por exemplo, 
Alexandre Kireeff, ex-prefeito 
de Londrina, que é um 
executivo bem-sucedido e 
que tem liderança numa 
região populosa. Nós 
temos o Deltan Dallagnol, 
que conquistou prestígio 
estadual de nacional, além 
de Flávio Arns, Oriovisto 
Guimarães e nós [Alvaro]. 
É uma força que não se 
pode desprezar. Em matéria 
de lideranças políticas, o 
Podemos é o partido número 
1. São candidatos potenciais 
numa eleição majoritária”.

DIVULGAÇÃO

Frente do pedágio
Deputados estaduais da 
Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio, da Alep, têm 
audiência com o ministro 
Walton Rodrigues, do 
TCU, na terça-feira (31). A 
reunião servirá para entregar 
nas mãos do ministro 
dois relatórios técnicos 
elaborados pelo Instituto de 
Tecnologia de Transportes 
e Infraestrutura (ITTI), 
da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). O TCU 
poderá analisar a proposta 
de um novo programa de 
exploração de rodovias 
paranaenses, par que o 
estilo antigo não se repita. 
Fo apresentado um alerta 
para que novas variáveis que 
os órgãos federais inseriram 
no processo, podem elevar 
a tarifa base dos pedágios. 
“A responsabilidade da 
concessão é do governo 
federal. O Paraná trabalhou 
para uma redução de 50% 
sobre as antigas tarifas”, 
consta no documento.
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Cinema na Praça é
estendido às cidades
do noroeste do PR

A praça vai voltar a se 
transformar em cinema em 30 
municípios paranaenses entre 
os meses de maio e julho. O 
Cinema na Praça, uma inicia-
tiva do Governo do Paraná com 
apoio da Renault do Brasil e da 
Motion Picture Association – 
MPA, retoma seu percurso iti-
nerante após um intervalo de 
dois anos em razão das restri-
ções causadas pela pandemia 
da Covid-19. A iniciativa conta 
com a parceria dos municípios.

O programa propõe levar 
diversão e cultura para dife-
rentes cidades do Estado que 
não possuem cinemas de rua 
nem em centros comerciais. 
A reestreia será neste sábado 
(28) em Ivaiporã, no Vale do 
Ivaí, com a apresentação 
do filme “Patrulha Canina”. 
O encerramento será em 
Imbituva, nos Campos Gerais, 
no dia 1º de julho.

As sessões são gratui-
tas, com início às 19 horas e 
21 horas. Serão, ao todo, 60 
exibições.

Entre os municípios que 
receberão o programa, estão 
Diamante do Norte, Loanda, 
Porto Rico, Icaraíma, Rondon, 
Jussara e Altônia, na região 
Noroeste.

Para o governador Ratinho 
Junior, um dos objetivos da 
proposta é descentralizar a 
cultura, proporcionando que 
uma parcela cada vez maior da 
população tenha acesso a este 

Forças-tarefa de fiscalização do Instituto Água e 
Terra (IAT) identificaram áreas de desmatamento 
e descumprimento de embargo que somam 336 
hectares em 17 municípios do Paraná. A ação 
aconteceu em razão do descumprimento de áreas 
embargadas, ou seja, desrespeito a autuações 
anteriores, e para verificar alertas emitidos pelo 
MapBiomas, plataforma que auxilia o IAT na 
identificação de irregularidades. O gerente de 
Monitoramento e Fiscalização, Álvaro Cezar de 
Góes, lembra que foram lavrados 42 Autos de 
Infração Ambientais (AIA), com emissão de 
multas que ultrapassam R$ 2,33 milhões. Houve, 
ainda, apreensão de duas motosserras, 152 toras 

de araucárias, 35 metros quadrados de tábuas e vigas, além de outros 53 metros cúbicos de toras de araucária e 10 metros 
cúbicos de toras de cedro-rosa. As fiscalizações aconteceram em Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Dois 
Vizinhos, Foz do Jordão, Francisco Beltrão, Itapejara do Oeste, Mangueirinha, Laranjeiras do Sul, Nova Esperança do 
Sudoeste, Mariópolis, Nova Laranjeiras, Palmas, Pato Branco, Reserva do Iguaçu, São João e Quedas do Iguaçu.

PARA o cinema itinerante, a tela para exibição é um painel de LED, de 7,6 metros por 2,5 
metros, levado por uma carreta até a praça da cidade

RODRIGO FELIX LEAL/AEN

SEDEST

Patrulha Canina
O filme que será apresentado é “Patrulha Canina”. O enredo infantil 

conta a história de Ryder e seus amigos, um grupo de cachorros, 
que, usando muita tecnologia, precisa combater Humdinger, salvan-
do os moradores da Baía da Aventura. Chase, Marshall, Skye, Ryder 

e Rubble são os protagonistas dessa aventura.

tipo de atividade. “O Cinema 
na Praça é mais uma iniciativa 
para levar cultura, arte e diver-
são para as cidades onde a 
população não tem essa estru-
tura. Movimenta as cidades e 
mexe com as pessoas, espe-
cialmente com as crianças do 
Paraná”, afirmou.

Atualmente, de acordo com 
a Agência Nacional do Cinema 
(Ancine), o Paraná tem 224 
salas de exibição concentra-
das em 32 municípios, por isso 
a opção do programa em aten-
der aqueles municípios menos 
populosos. Para o cinema iti-
nerante, a tela para exibição 
do filme é um painel de LED, 

de 7,6 metros por 2,5 metros, 
levado por uma carreta até a 
praça da cidade, onde cerca 
de 400 cadeiras comple-
tam a estrutura à espera da 
população.

“É um projeto que nos emo-
ciona bastante. Em 2019 pas-
samos por 34 municípios do 
Paraná e agora vamos reto-
mar em 30 cidades. Daquela 
vez, tivemos uma adesão 
muito grande das famílias, 
de crianças a idosos, muitos 
deles da zona rural, que não 
têm acesso a um cinema, e 
isso emociona”, disse Elaine 
Pereira Almeida, coordena-
dora estadual do projeto.

Uso de máscaras
A Prefeitura de Marialva, no 
norte do Paraná, publicou 
um novo decreto tornando 
obrigatório o uso de máscaras 
em escolas e transportes 
escolares. É a primeira 
cidade do estado a tomar 
essa medida. Curitiba, por 
exemplo, recomendou o uso de 
máscaras em locais fechados 
e de aglomerações, mas não o 
tornou obrigatório. Segundo a 
Prefeitura de Marialva, a medida 
foi tomada para conter o avanço 
de casos gripais no município.

Linha de crédito
O município de Palmas realizou 
o lançamento de um programa 
de linha de crédito para micro e 
pequenos empresários. A linha 
de crédito será disponibilizada 
aos empresários através de 
uma parceria entre a prefeitura 
de Palmas e o Sebrae. Serão 
disponibilizados até R$ 20 
milhões em operações, 
limitados até R$ 100 mil para 
capital de giro e R$ 120 mil 
de investimentos. “O ticket 
médio das operações da SGC no 
Sudoeste gira em torno de R$ 
40 mil. Com base nisso, nossa 
perspectiva é atingir um grande 
número de empreendedores 
em Palmas”, explicou 
Deomar Scopel, assessor de 
comunicação.

Questão Indígena
Durante o mês de junho, 
Assistentes Sociais e estudantes 
de Serviço Social do Paraná 
poderão participar do Curso 
de Extensão Questão Indígena 
e Serviço Social. As inscrições 
podem ser realizadas até dia 31 
de maio. As aulas são gratuitas 
e os módulos serão transmitidos 
pela internet, no canal do 
CRESS-PR (Conselho Regional 
de Serviço Social), todas as 
quartas-feiras, das 17h às 19h, 
no período de 15 a 29 de junho 
de 2022.

Procon-PR
O Procon-PR instaurou dois 
processos administrativos contra 
as gigantes multinacionais 

Pronampe
Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que prorroga 
o Pronampe até o fim de 2024. Aprovada pelo Senado 
em abril, a proposta amplia em três anos, para 2025, o 

prazo para que o governo devolva os recursos do Fundo 
Garantidor de Operações, que garantem o programa de 
crédito. A estimativa é que, neste ano eleitoral, R$ 50 
bilhões possam ser emprestados a micro e pequenos 

empresários brasleiros na nova fase do Pronampe.

Coca-Cola e Nestlé. A intenção 
é combater informações 
imprecisas nos rótulos de alguns 
produtos, que invariavelmente 
levam o consumidor ao erro. 
Um dos produtos da marca 
Del Valle não apresenta 
quantidade suficiente de 
fruta para ser considerado 
suco, e a Mistura Láctea da 
Nestlé é muito parecida com 
o Leite Condensado, mas não 
é. É uma espécie de “leite 
condensado fake”.

Censo 2022
O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
abriu novo processo seletivo 
visando a contratação 
temporária de profissionais 
em 159 municípios de 15 
estados para atuar no Censo 
2022. Há 220 vagas, sendo 
56 para agente censitário 
municipal e 164 vagas para 
agente censitário supervisor. 
A remuneração mensal varia 
conforme o cargo. Segundo 
o edital, agentes censitários 
municipais receberão R$ 
2.100 e agentes censitários 
supervisores, R$ 1.700. Os 
interessados precisam ter 
ensino médio completo e 
devem se inscrever até o dia 
1º de junho, por meio de 
formulário online no portal do 
IBGE. Não há cobrança de taxa.

Remdesivir
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou a 
nova indicação do medicamento 
Veklury, cuja substância ativa é 
o remdesivir, para o tratamento 
da covid-19. O remédio poderá 
ser usado em pacientes adultos 
que “não necessitem de 
administração suplementar de 
oxigênio e que apresentem 
risco aumentado de 
progredir para caso grave” da 
doença. “O remdesivir é um 
antiviral injetável produzido 
no formato de pó para 
diluição, em frascos de 100 
mg. A substância impede 
a replicação do vírus no 
organismo, diminuindo o 
processo de infecção”, diz a 
nota da Anvisa.
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 
CONCREFA COMERCIO VAREJISTA 
DE CONCRETOS E LAJES LTDA pes-
soa jurídica de direitos privados, 
inscrito no CNPJ: 06.266.687/0002-
79 estabelecida na Rua Manoel 
Ramires, nº 1390 – Parque Industrial 
I, CEP 87507-011, na cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, com 
cadastro municipal nº 35385, comu-
nica para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Municipal, 
com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

Governador vistoria
Ponte da Integração
entre Brasil e Paraguai

Faltam apenas 100,6 metros 
para a Ponte da Integração 
Brasil-Paraguai conectar as 
duas margens. É a segunda 
estrutura que liga Foz do 
Iguaçu ao país vizinho. Ontem 
(26), o governador Ratinho 
Junior vistoriou a obra, que 
chega ao final de maio com 
84% de execução. O projeto é 
fruto de uma parceria entre o 
Governo do Estado, o governo 
federal e a Itaipu Binacional e é 
executado pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR).

Além da nova ponte, tam-
bém está sendo construída 
uma via perimetral no lado 
brasileiro. A obra inclui uma 
ligação entre a Rodovia das 
Cataratas e a BR-277 pela 
Perimetral Leste, por onde 
trafegarão os veículos pesa-
dos que circulam entre Brasil 
e Argentina. O investimento no 
complexo é de R$ 323 milhões, 
com recursos da Itaipu. Até a 
etapa atual, foram destinados 
R$ 200 milhões à obra.

Com a obra concluída, todo 
o transporte de cargas entre os 
dois países será feito pela nova 
passagem, tirando o trânsito 
pesado da Ponte da Amizade 
e liberando o local para aten-
der somente turistas e passa-
geiros. “Esta obra vai transfor-
mar a logística entre o Brasil e 
o Paraguai a partir de Foz do 
Iguaçu. A Ponte da Amizade, 
construída há mais de 50 anos, 

Secretaria de Saúde alerta para a
necessidade da proteção vacinal

 Os baixos índices de adesão 
à vacinação contra doenças de 
fácil contágio, como hepatite, 
tuberculose, sarampo, difteria 
e poliomielite, têm preocupado 
a Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa). Algumas, já erradicadas 
e eliminadas, podem voltar a 
circular por conta da constante 
queda na cobertura vacinal.

O Programa Nacional de 
Imunização (PNI) é referên-
cia mundial quando o assunto 
é oferecer os imunizantes de 
forma gratuita pelo SUS. Porém, 

a taxa de cobertura vacinal vem 
caindo ano após ano.

O PR registrou queda no 
índice de vacinação geral, sobre-
tudo em crianças e adolescentes 
nos dois últimos anos. A redução 
é resultado de uma tendência 
que atinge o Brasil desde 2015, 
mas que se acentuou com o iní-
cio da pandemia da Covid-19. 
Diante desse contexto, a Sesa 
faz um alerta aos pais e respon-
sáveis sobre a importância em 
manter a carteirinha de vacina-
ção em dia.

Pelo menos 10 vacinas 
administradas, entre elas a 
vacina BCG, sofreram redução.

já não comporta mais o tráfego 
de carros e caminhões que cir-
cula diariamente”, afirmou o 
governador.

NA TORRE
Ratinho Junior esteve em 

uma das torres que formam a 
base da ponte, que tem cerca 
de 120 metros de altura. “É 
umas das maiores e mais fasci-
nantes obras do Brasil, a ponte 
com maior vão-livre da América 
Latina, uma grande façanha da 
engenharia”, disse. “Há mais de 
40 anos se falava desta obra, que 

o nosso governo tirou do papel, 
em parceria com o governo 
federal, através da Itaipu”.

O secretário estadual da 
Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti, enfatizou 
que a ponte internacional, 
aguardada há muitos anos, 
vai retirar do Centro de Foz 
do Iguaçu o tráfego pesado. 
“É um projeto muito signifi-
cativo para a cidade e para o 
Paraná. Estamos trabalhando 
para entregar ainda neste ano 
a ponte e a perimetral, que liga 
até a BR-469”, disse.

Integração
A segunda ponte está sendo construída sobre o rio Paraná, no bairro 

Porto Meira, próximo à Tríplice Fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. 
No lado paraguaio, a obra vai alcançar o município de Presidente Franco, 
vizinho de Cidade de Leste, onde está a Ponte Internacional da Amizade. 

Do tipo estaiada, com duas torres de sustentação de 120 metros de altura, 
terá 760 metros de comprimento e um vão-livre de 470 metros – o maior 
da América Latina. Serão duas pistas simples com 3,6 metros de largura, 

acostamento de três metros e calçada de 1,7 metro nas laterais.

RATINHO Junior vistoriou a obra, que chega ao final de maio com 84% de execução
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Seara 
Um dos motivos citados pelos 
entusiastas da chapa Tebet-Tasso 
é a afinidade e entrosamento dos 
senadores. Também mencionam 
o bom trânsito do tucano na 
seara empresarial. 

Prestígio 
O tucano também tem muito 
prestígio no Nordeste, onde 
caciques emedebistas boicotam 
a candidatura de Simone Tebet 
e já estão no palanque do ex-
presidente Lula. 

Vacinas 
O presidente do Congresso 
Nacional, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), promulgou a Lei 
14.347, de 2022, que abre 
crédito extraordinário de R$ 
6,41 bilhões para a compra 
de vacinas contra o Covid-19. 
A Lei é originária da Medida 
Provisória (MP)1.083/2021, 
aprovada pela Câmara e 
pelo Senado. 

Produção 
Conforme o texto da Lei, R$ 3,6 
bilhões serão destinados para 
a produção e o fornecimento 
de 120 milhões de doses de 
vacina pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Os R$ 2,81 
bilhões restantes vão para o 
Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
para a compra de doses de 
fornecedores privados. 

Selfies  
Depois das selfies sorridentes 
com Elon Musk, o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, terá 
de ir à Câmara se explicar sobre 
o contrato firmado entre o 
governo brasileiro e a empresa 
do bilionário. Os deputados 
exigem que os termos da 
parceria sejam publicizados 
e submetidos ao controle da 
administração pública. 

Nise x Olavo 
Concomitante ao veto à inscrição 
da psiquiatra Nise da Silveira 
no Livro dos Heróis e Heroínas 
da Pátria, bolsonaristas tentam 
aprovar projeto (PL 90/2022) para 

Via Jereissati  
Caciques tucanos e coordenadores da pré-campanha de Simone 
Tebet (MS) costuram para vencer a ala do deputado Aécio Neves 

(PSDB-MG) e emplacar o experiente senador e ex-governador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) na vice da chapa da terceira via. É 

o nome mais forte do partido, já que o ex-governador gaúcho 
Eduardo Leite está praticamente fora do páreo. Até a próxima 

semana, quando a Comissão Executiva Nacional do PSDB se 
reúne, dia 2, dirigentes dos dois partidos vão reforçar o convite 

para o senador, que permanece relutante. 

conceder a mesma honraria ao 
“guru” Olavo de Carvalho. “Um 
dos mais originais e audaciosos 
pensadores brasileiros”, diz o 
contraditório texto da proposta 
que aguarda indicação de relator 
na Comissão de Cultura, presidida 
pela petista Rosa Neide (MT). 

Mapa 
O Brasil precisará qualificar 9,6 
milhões de trabalhadores em 
ocupações industriais até 2025, 
com investimento em formação 
continuada e inicial. É o que 
aponta o Mapa do Trabalho 
do Observatório Nacional 
da Indústria. No Amapá, em 
Alagoas e no Pará, a área com 
maior necessidade de formação 
é Construção; enquanto no 
Rio Grande do Norte é Têxtil e 
Vestuário; e no Distrito Federal, 
é Tecnologia da Informação. 

Dependência  
A agricultura brasileira depende 
de 85% de fertilizantes 
importados. No caso do 
potássio, a dependência do 
insumo de fora chega a 96%. 
Um quadro que vai se manter 
por muito tempo. O Plano 
Nacional de Fertilizantes, 
recém-apresentado pelo 
Governo Federal, prevê que a 
dependência diminua para 50% 
somente em 2050.

E-commerce 
Dados da Neotrust, empresa 
que monitora o e-commerce 
brasileiro, apontam crescimento 
de 12,6% no 1º trimestre de 2022 
no comércio online no Brasil, 
com faturamento de R$ 39,6 
bilhões. O número de pedidos 
cresceu 14% em relação aos três 
primeiros meses do ano passado, 
com um total de 89,7 milhões de 
compras online.

Luto 
É como se o Brasil inteiro 
estivesse naquele Fusca com 
Jesse Koz & Shurastey, mortos 
em acidente nos EUA. Sonhos, 
amizades, descobertas, 
liberdade, pé na estrada . . . 
eles sintetizavam um pouco de 
todos nós.
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Protocolado na Câmara um pedido de
cassação do vereador Ronaldo Cardoso

O médico veterinário 
Estefano Demczuk apresentou 
ontem (26) um pedido de cas-
sação do cargo de vereador, de 
Ronaldo Cruz Cardoso (PROS). 
O documento foi protoco-
lado na secretaria da Câmara 
Municipal de Umuarama às 
14h30 e foi baseado em indí-
cios de que o vereador tenha 
cometido os crimes de con-
cussão e corrupção passiva 
no caso da liberação, através 
de aprovação de uma lei com-
plementar que faz alteração 
de zoneamento. Tal legislação, 
se aprovada pela maioria do 
parlamento, beneficiaria um 
empresário interessado em 
criar um loteamento na saída 
para Xambrê.

A denúncia foi feita pelo 
empresário a outro verea-
dor, João Paulo ‘Sorrisal’, que 
apresentou, durante a sessão 
ordinária de 9 de abril, a gra-
vação de uma conversa entre 
ele (Sorrisal) e o empresário, 
que contou sobre um pedido 
de propina feito por Ronaldo 
para que votasse a favor da 
aprovação do projeto. Depois 
da denúncia, a proposta 

que havia sido apresentada 
aos vereadores pelo Poder 
Executivo, sofreu pedido de 
vistas por 60 dias e foi ‘conge-
lada’ no Legislativo.

Após receber a notícia do 
protocolo do pedido de cassa-
ção de Ronaldo, o procurador 
jurídico da Câmara, Diemerson 
Castilho, afirmou que há dois 
tipos de procedimentos cabí-
veis para este tipo de denún-
cia. “Pode ser aplicado o 
Código de Ética da Casa ou o 
decreto federal 201/67. A deci-
são do trâmite a ser seguido 
dependerá do conteúdo da 
denúncia”, salientou.

Na denúncia feita pelo 
médico veterinária, o verea-
dor Ronaldo é apontado como 
suspeito de ter pedido propina 
ao empresário. O parlamentar 
teria pedido dois terrenos, ava-
liados em cerca de R$ 500 mil, 
e R$ 30 mil em espécie, para 
acelerar o trâmite na comissão 
de Justiça e Redação, da qual é 
presidente no Legislativo.

Depois disso, o empresário 
teria procurado cinco verea-
dores para denunciar a ilega-
lidade cometida por Ronaldo 

Cardoso. Apenas ‘Sorrisal’, gra-
vou a fala de Vitor Hugo Gaiari 
e apresentou na sessão.

INVESTIGAÇÃO DO MP
O Ministério Público abriu 

investigação para apurar a 
denúncia, formalizada pelos 
vereadores Sorrisal, Ana 
Novais e Edinei do Esporte. 
Na última quarta (25) o pro-
motor de justiça Fábio Hideki 
Nakanishi ouviu também o 
empresário e o sócio dele, 
bem como o vereador Ronaldo 
Cardoso, entre outras pessoas.

Nakanishi revelou que o 
processo corre em segredo de 
justiça e que, para não atrapa-
lhar a produção de provas, não 
poderia revelar o teor das oiti-
vas. O site OBemdito publicou 
que o empresário teria confir-
mado à promotoria, o pedido 
de propina feito por Ronaldo 
Cardoso.

Outra gravação, desta vez, 
feita por Vitor Hugo, envolveu 
o ex-servidor da Prefeitura, 
Valdecir Pascoal Mulato, o Pau 
Herói, que chegou a ser exo-
nerado do cargo asism que o 
prefeito Hermes Pimentel ficou 
sabendo do caso. Pai Herói tam-
bém será ouvido pelo MP, bem 
como o presidente da Câmara, 
vereador Fernando Galmassi.

Polícia identifica 
homem que foi 
assassinado a 

pauladas na praça
 O homem morto a golpes 

de madeira e amarrado em 
uma árvore na Praça da Bíblia 
em Umuarama foi identifi-
cado pela polícia como Celso 
Fernandes de Souza, 40 anos. 
Ele seria morador de rua.

De acordo com os investi-
gadores da Polícia Civil, Souza 
possui antecedentes por envol-
vimento em crimes de lesão cor-
poral e ameaça. Ele foi morto 
com requintes de crueldade, 
segundo os policiais, na madru-
gada da quarta-feira (25) na área 
central de Umuarama.

No local, foi encontrado um 
pedaço de madeira com man-
chas de sangue. No corpo, tam-
bém havia marcas de agres-
sões na região da cabeça. Após 
o crime, Souza foi dependu-
rado em uma árvore, com uma 
corda amarrada ao pescoço e, 
pela manhã, foi encontrado 
por populares que acionaram 
a Polícia Militar (PM).

Há tempos, que a Praça da 
Bíblia em Umuarama foi trans-
formada por moradores de rua 
em um ponto de encontro de 
usuário de drogas.

PEDIDO de cassação foi protocolado ontem na Câmara e documento será apresentado na 
sessão que acontece na próxima segunda-feira

ALEX MIRANDA

Dupla foi presa levando maconha
na bagagem em ônibus pela PR-323

Dois homens com idades de 
18 e 23 anos foram presos pela 
Polícia Rodoviária Estadual, 
acusados de tráfico de drogas. 
A dupla estava em um ônibus 
de linha que tinha como itine-
rário Dourados a Londrina.

Durante a abordagem, os 
policiais encontraram duas 
bolsas de propriedade dos 
homens suspeitos. No interior 

estavam 24 tabletes do entor-
pecente que pesados totaliza-
ram 14,7 quilos.

Os dois homens foram deti-
dos e o entorpecente foi levado 
à Delegacia de Polícia Civil em 
Iporã.

DROGA apreenda estava em um 
ônibus que fazia itinerário Doura-

dos/MS à Londrina

DIVULGAÇÃO
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Maior rally cronometrado do mundo
passará por Umuarama em agosto

Empresas e profissionais de turismo 
de Umuarama têm grandes perspecti-
vas de negócios à vista com a realização 
do Rally dos Sertões, o maior evento do 
mundo em trechos cronometrados. O 
lançamento da 30ª edição foi realizado 
no final da tarde da última quarta-feira 
(25) em Foz do Iguaçu, de onde será a 
saída, no dia 26 de agosto. Junto do 
governador Ratinho Junior, o prefeito 
Hermes Pimentel assinou o documento 
de compromisso com os organizadores.

Para se ter uma ideia da força eco-
nômica do evento, desde que foi feito o 
anúncio de que Umuarama seria base 
para os participantes, há pouco mais de 
um mês, os hotéis locais já anunciaram 
que estão com lotação esgotada para 
esses dias. “Temos notícia de que já 
existem pessoas alugando suas casas 
e preparando quartos para poder alu-
gar aos visitantes. Só esse dado já é 
suficiente para comemorarmos essa 
grande oportunidade que temos nas 
mãos”, comentou Pimentel.

A expectativa da comissão organi-
zadora é de que ao menos 2 mil pes-
soas devem vir à Capital da Amizade 
entre os dias 26 e 27 de agosto, desde 
competidores e suas equipes, toda a 
comissão organizadora, representantes 
da imprensa nacional e internacional, 
além de seguidores, fãs e familiares dos 

Números
Cerca de 350 competidores – homens e mulheres –, nas modalidades carro, moto, 

quadriciclo e UTV (Utility Task Vehicle ou veículo utilitário multitarefas) devem 
participar da 30ª edição do Rally dos Sertões, que este ano também comemora o 

bicentenário da Independência do Brasil. A prova vai passar pelas cinco regiões do 
Brasil, de 26 de agosto a 10 de setembro, percorrendo 7.216 km (dos quais 4.811 
km serão cronometrados). Serão 15 dias de provas em alta velocidade cruzando 
oito estados – Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, 

Piauí, Maranhão e Pará. Além de Foz e

participantes. “Quando falamos que o 
Sertões é o maior rally do planeta, não 
é algo figurado: temos a honra de orga-
nizar a maior competição mundial de 
regularidade e resistência, automobi-
lística e de motociclismo. Maior do que 
já foi o Paris-Dakar. E isso não é pouco”, 
relatou Joaquim Monteiro, presidente 
da competição.

Em Foz do Iguaçu, Ratinho Junior 
elogiou Umuarama, destacando que 
‘seguramente é uma das mais impor-
tantes cidades do Paraná’. “É uma 
cidade linda, limpa, completa, muito 
bem organizada e uma referência 
para o Estado. Sem falar sobre seus 
moradores, pessoas de bem, recepti-
vas e que, com certeza, vai recebê-los 
[os competidores] com o maior cari-
nho e alegria”, afirmou.

Falando sobre a importância do 
evento, o governador ressaltou ainda 
que o Brasil tem mais de 5 mil municí-
pios e que muitos deles ‘brigariam for-
malmente’ pela oportunidade de poder 
sediar uma das etapas. “Tenho certeza 
de que Foz do Iguaçu e Umuarama 
foram privilegiadas de uma forma 
muito especial, pois eventos como 
este contribuem para vários setores 
da administração pública – esportivo, 
social e turismo, por exemplo. Todos 
saem ganhando”, registrou.

O lançamento da 30ª edição aconteceu em Foz do Iguaçu, onde será a saída e, junto ao governador, o prefeito Hermes 
Pimentel assinou o compromisso com os organizadores

ASSESSORIA/SECOM

Evento fomenta o turismo nos
municípios por onde irá passar

Umuarama, apenas mais 12 cidades 
vão sediar alguma etapa do evento. 
“Em Umuarama eles chegam no dia 27 
e fazem a parada para a avaliação ofi-
cial dos veículos em estrutura que será 
instalada no Lago Aratimbó. Depois 
eles se concentram na Vila Sertões, que 
será montada no Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega. Lá ficarão 
as carretas, trailers, barracas, ônibus, 
enfim, uma megaestrutura impres-
sionante”, comenta Jeferson Ferreira, 
acrescentando que os portões ficarão 
abertos para visitação do público.

Hotéis, restaurantes, bares e simi-
lares estão sendo formalmente con-
vidados para participar de palestras, 
capacitações e treinamentos especiais 
para receber os participantes do rali. 
“O Sebrae, parceiro do evento, coor-
dena todas as ações em parceria com 
a Prefeitura. Vale destacar que todas 
as atividades não têm custo para os 
empresários e profissionais do setor, 
que têm a grata oportunidade de ter 
uma renda extra neste momento em 
que estamos conseguindo sair da pan-
demia”, pontua Jefinho.

ORGANIZAÇÃO vai preparar no Parque de Exposi-
ções de Umuarama a Vila Sertões, onde será montada 
toda a estrutura para os participantes

ASSESSORIA/SECOM
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Sistema regional reúne agentes para
a criação de ambientes de inovação

Uma atualização sobre 
temas ligados à inovação em 
Umuarama e a elaboração 
de um plano de ação para 
o período 2022/2023 foram 
alguns dos assuntos discutidos 
durante reunião do Sistema 
Regional de Inovação (SRI) 
realizada na última quarta-
-feira, 25, na Universidade Alfa 
(UniAlfa), com representantes 
de instituições de ensino supe-
rior, da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu) e 
da administração municipal, 
além do Sebrae – o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas.

A Prefeitura foi repre-
sentada pela equipe da 
Secretaria Municipal  de 
Indústria e Comércio, lide-
rada pelo secretário Marcelo 
Adriano Lopes da Silva. “O 
sistema é um ambiente estra-
tégico que proporciona cone-
xões e alimenta a competiti-
vidade regional por meio da 
inovação”, explicou, infor-
mando que o grupo também 
discutiu a proposição de uma 
lei municipal para incentivo 
às empresas de tecnologia, 
dentro da Lei 4.430/2022, que 
instituiu a Política Municipal 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação.

O consultor do Sebrae, 

Boletim Covid 
informa 47 
novos casos 
da doença

Há 94 dias nenhuma morte 
por covid-19 é oficialmente 
comunicada e o total de óbi-
tos segue em 339. A Secretaria 
Municipal de Saúde divulgou 
também ontem (quinta-feira, 
26) que 47 novos casos da 
doença foram registrados, 
sendo 26 mulheres, 18 homens 
e três crianças – uma de 2 anos, 
uma de 5 anos e uma de 6 anos 
(nenhuma delas foi vacinada).

Nas instituições hospita-
lares que atendem a pacien-
tes do SUS (Sistema Único 
de Saúde) não há nenhuma 
pessoa de Umuarama inter-
nada em UTI e um homem 
de 70 anos está internado 
na enfermaria do Cemil (ele 
tomou as doses 1 e 2 da 
vacina). Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de inter-
namentos classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 37.796 
pessoas foram diagnostica-
das com Covid e deste total 
37.166 se recuperaram. O 
número de casos ativos hoje 
é de 291 e o total de casos 
suspeitos está em 52, indi-
cando que 343 pessoas estão 
em isolamento domiciliar.

Palestras vão abordar o futuro
dos empreendedores individuais

A Casa do Empreendedor 
da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, em par-
ceria com o Sebrae, abriu ins-
crições para duas palestras 
voltadas aos microempreen-
dedores individuais (MEI) e 
pequenos empresários de 
Umuarama, programadas 
para o início de junho. São 120 
vagas para o tema “O futuro do 
comércio” e 30 para a palestra 
“Desvendando do MEI”.

Os participantes serão 
atualizados sobre as novas 
tendências para o futuro do 
comércio na realidade pós-
-pandemia de coronavírus. “O 
objetivo é instruir o empreen-
dedor para desenvolver a habi-
lidade de análise dos cenários 
atuais, compreender as novas 

Turismo
Por outro lado a Retur (Rede de Turismo Regional) e o Senac 

realizam o curso Biodiversidade e Turismo, com 40h de duração 
no período ente 7 de junho e 21 de julho, das 19h às 22h. As aulas 
serão remotas e o município de Umuarama terá 20 vagas gratuitas 
– por meio do Programa Senac de Gratuidade – PSG). As inscrições 
serão aceitas até 6/6, no link pr.senac.br/cursos. O conteúdo inclui 

a relação da biodiversidade com o excursionismo, turismo sustentá-
vel e em ambientes rurais (ecoturismo, turismo de aventura, etc.), 
biomas brasileiros, relações ecológicas e a biodiversidade parana-

ense – fauna, flora, relações humanas, destinos turísticos em áreas 
naturais, aspectos históricos e culturais e visitas técnicas em atrati-
vos naturais e culturais. “O foco do curso é melhorar a recepção e o 
atendimento ao turista, contribuindo para a divulgação de destinos 

do Brasil e no exterior”, completou Rodrigo Resende.

demandas do mercado e tra-
çar um plano de implemen-
tação básico para o seu negó-
cio”, explicou o coordenador 
da Casa do Empreendedor, 
Rodrigo Resende.

A primeira palestra será no 
próximo dia 7, das 19h30 às 
21, no auditório do Sebrae, 
com mestre em Administração 
Marcelo Alves Gomes. No dia 
seguinte, 8, no mesmo horá-
rio – porém no auditório da 
Casa do Empreendedor – será 
o momento de reunir os MEI 
para entenderem como fun-
ciona a microempresa indivi-
dual e quais as leis que regem 
esta modalidade da economia.

“Será abordado pelo consul-
tor Henrique Pugin o que pode 
e o que não pode ser feito pelo 

microempreendedor, a decla-
ração anual de faturamento 
e quais mudanças acontece-
ram na legislação, entre outros 
assuntos. É muito importante 
participar, pois os temas estão 
diretamente ligados ao sucesso 

da atividade”, destacou o secre-
tário Marcelo Adriano. Para 
as inscrições, os interessados 
devem entrar em contato com 
o Sebrae (44 3623-8100) e a 
Casa do Empreendedor (44 
3624-8065).

Adriano Pereira, acrescentou 
que o SRI contribui para orga-
nizar e implementar ações, 
palestras, consultorias, mis-
sões técnicas, estratégias de 
aproximação entre empresas 
e ambientes universitários e 
planejamento de habitat de 
inovação, utilizando espaços 
como, por exemplo, a Praça 
Santos Dumont, incubado-
ras de empresas inovadoras 
e o Parque Tecnológico que 
está em fase de criação, em 
Umuarama.

As principais características 
do SRI são a proximidade e a 
intensidade da interação entre 
os agentes. O termo ‘regional’ 
se justifica pela associação de 
cidade, estado, universidades 
e aglomerações empresariais, 
entre outros parceiros, num 
mesmo ambiente de ideias. 
“Essa proximidade dos atores 
numa determinada região cria 
condições que facilitam a troca 
de conhecimentos”, lembra 
Marcelo Adriano.

Essas condições aceleram 

também processos de apren-
dizagem e permitem que 
os agentes respondam, de 
forma rápida, às mudanças 
que ocorrem a todo momento 
no ambiente competitivo no 
qual estão inseridos. Além 
dos já citados, a reunião do 
SRI contou com representan-
tes da UniAlfa, Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), 
Universidade Paranaense 
( U n i p a r )  e  A s s o c i a ç ã o 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu).

REPRESENTANTES de instituições de ensino superior, da Aciu, da administração municipal e do Sebrae, participaram da reunião

ASSESSORIA/SECOM
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Mais de 40 toneladas de alimentos para famílias vulneráveis
Umuarama recebeu 2.770 cestas 

que totalizam mais de 40 toneladas de 
alimentos enviados pelo governo fede-
ral, por meio da Secretaria Nacional 
de Inclusão Social e Produtiva do 
Ministério da Cidadania. Os cami-
nhões descarregaram os produtos 
para armazenamento no Banco de 
Alimentos, na última quarta-feira, 25. O 
Paraná foi beneficiado com 50 mil ces-
tas e a Capital da Amizade ficou com 
a segunda maior cota desse montante 
– apenas Foz do Iguaçu, que recebeu 3 
mil cestas, teve um volume maior.

As cestas são compostas por apro-
ximadamente 15 quilos de alimentos, 

sendo cinco quilos de arroz tipo 1, 
dois quilos de feijão, dois de leite em 
pó integral, um de farinha de trigo, 
dois de macarrão, um de açúcar cris-
tal, um quilo de fubá e um litro de óleo 
de soja. Esta é a composição das ces-
tas destinadas aos Estados do Sul e 
Sudeste do país, explicou a secretária 
de Assistência Social de Umuarama, 
Adnetra Vieira dos Prazeres Santana.

De acordo com a secretária, o 
repasse dos alimentos é um auxílio 
emergencial do governo aos municí-
pios, para atenuar os efeitos da pan-
demia de covid-19 sobre as famílias 
em situação de vulnerabilidade social. 

“Nosso município possui cerca de 
2.600 famílias em situação de extrema 
pobreza, que fazem parte do CadÚnico. 
Essas cestas farão muita diferença 
na alimentação desse público, que 
é acompanhado pela administração 
municipal por meio dos centros de 
referência da assistência social (Cras)”, 
disse Adnetra.

Nos próximos dias a Secretaria de 
Assistência Social iniciará a distribuição 
dos alimentos conforme o cronograma 
de acompanhamento das famílias. 
Além de doações realizadas por empre-
sas e instituições, o município também 
realiza mensalmente a aquisição de 

cestas básicas para atender pessoas em 
vulnerabilidade. O volume varia con-
forme a disponibilidade de recursos.

“Além disso, 2.306 famílias tam-
bém recebem um auxílio mensal de R$ 
150,00 oferecido pela Prefeitura para a 
compra de gêneros alimentícios, produ-
tos de limpeza e higiene pessoal, atra-
vés do Programa Bolsa Umuarama, 
e um grupo também é beneficiado 
pelo Cartão Comida Boa, do governo 
do Estado (R$ 80,00 mensais). Com 
esse esforço conjunto, conseguimos 
atender a grande maioria das famílias 
em vulnerabilidade social”, destacou 
a secretária Adnetra.8 VARIEDADES  Sexta-feira 27 de maio de 2022 @oparana hojenews

Palavras cruzadas

Seu aspecto interrogador lhe elucidará muitos 
problemas. Mercúrio será um grande ativador 
dessas suas habilidades. Com a sua capacidade 
de diálogo bem desenvolvida em Mercúrio, po-
derá obter resultados satisfatórios no amor e no 
dinheiro. A constelação de ursa maior estará co-
nectada com os seus interesses.

Sextou em Urano, e uma atividade positiva para 
estabilizar o seu dia tende a ocorrer. Não aja 
com indecisão neste momento, por ser um sig-
no forte, precisa demonstrar confiança no que 
faz e no que diz. Os teus princípios precisam 
ficar intactos, seja leal a eles. Conselho: Fale 
menos que o normal.

Você terá uma percepção aumentada para as 
emoções. Seu planeta regente lhe engrandecerá. 
Procure não se envolver nos problemas alheios, 
controle acima de tudo o que está acontecendo 
consigo. Em Mercúrio, tudo pode vir a acontecer 
estar um pouco mais tranquilo do que imaginava. 

Sua inspiração ficará mais forte devido a Marte, 
pois te deixará com o foco necessário, assim, 
no amor, colherá os melhore frutos. O elemento 
Terra irá inspirar em você um forte desejo li-
gado às questões do coração. Cuidado, a Lua 
tentará fazer uma compacta energia contrária. A 
paixão estará em alta. 

Diante dos problemas, precisará pegar pesado 
naquilo que fortalece os seus ganhos finan-
ceiros. O Sol trará para a sua constelação uma 
energia estranha. Algumas dificuldades no am-
biente familiar irão ocorrer com certa frequência 
hoje. A pedra de ametista tende a lhe permitir 
novas possibilidade.

Conseguirá toda essa positividade advinda do 
elemento Água. Garanta o seu sucesso sem agir 
de forma autodestrutiva. O controle sobre os seus 
desejos deve estar a todo vapor, em alguns mo-
mentos o planeta de Mercúrio incidirá para que 
cometa alguns excessos sobre sua saúde. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 27 de maio são de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos - Carneiro. 
Possuem o raciocínio rápido e a inteligência fora do comum. Vivem ansiosos e impacientes, 
querendo que as coisas aconteçam com rapidez e perfeição. Seu número principal é o 30, 
formado de 3, número de Júpiter, e zero. Júpiter representa a sabedoria adquirida pelos 
estudos, pela leitura e pelo aprendizado da vida prática. O 3 indica indecisão, como dois 
amores ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 27 de maio

É em Vênus que estará toda a sua força mais 
evidente neste momento. Nas finanças, po-
derá fluir como água para o destino que você 
quer. Dica: Plante o amor na relação, através 
da ternura e do carinho poderá conseguir o que 
deseja.

Seu planeta regente Lua te dará todas as condi-
ções necessárias para sua maior elevação. Com 
o amor no ar, deve agir com mais tranquilidade. 
Não se precipite em suas ações mais importan-
tes. Faça quando possível uma profunda reflexão. 
O elemento Água será um grande parceiro. 

A imposição de ideias virá exclusivamente da in-
fluência negativa de Marte. Reflita mais sobre as 
suas atitudes, para cometer menos erros na sua 
busca pela evolução. O planeta Urano irá mostrar 
um pouco mais da sua força, tenha cautela com 
algumas ações problemáticas. 

Suas habilidades lhe darão todo suporte para 
enfrentar problemas. Mantenha as conversas de 
forma amigável. Esse tipo de comportamento ali-
mentará a sua relação com os familiares. O planeta 
de Saturno pode não permitir alguns avanços im-
portantes. Nas finanças, tudo ocorrerá bem.

Com um aspecto mais conciliador, terá uma 
vantagem durante o período. Toda esta perso-
nalidade será ativada por Saturno, que lhe aju-
dará a superar ao longo do dia coisas ligadas 
à sua saúde. Tecnicamente, também receberá 
uma energia negativa do Sol. No campo finan-
ceiro, invista.

Ficará com mais de foco devido à atividade 
em Júpiter. Seu bom humor será revertido em 
ações positivas. Essa alegria, que vem do seu 
elemento Fogo, irá sacudir positivamente o seu 
coração. Em alguns momentos, precisará rever 
algumas opiniões acerca das finanças.

   Loterias
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01 02 04 06 07 08 09 11 
13 15 21 22 23 24 25Maringá

Londrina
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27.818
12.594
80.595
29.985
08.245

09 17 26 57 60 76 77
SANTA CRUZ/PE

28 45 49 61 76

JUNHO

07 08 12 22 26 27 31

concurso: 5862

11 14 36 41 54 59 

Nublado

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
22/05 - 15h44

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 24
min 17

max 28
min 18

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 24
min 19

max 26
min 14

Curitiba
max 23
min 15

FASES 
DA LUA

Sábado 28/5/2022

Chuva
Domingo 29/5/2022

Nublado

02 06 07 12 24 31 32 34 37 43
44 45 50 54 57 74 78 79 87 96 

Lotofácil concurso: 2530
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CCIP
JAMANTAB

COSMOGONIA
SASETAI

MEMERINHA
APARTEAD

ATANALISE
LUARCIBG

LB
ERIMBAU

SOLOAOA
EPOCAPAIN

AAMAROBA

VERDADEIRA
OSUOPSR

ARAUCARIA

Caminhão
que trans-

porta
carros

Confusão; 
desarru-
mação 
(p. ext.) 

Intervenção
(nos ne-

gócios de
outrem)

Teoria da
formação 
do uni- 
verso

Segunda
letra do
índice

remissivo

Viral
crítico na
internet

Conjun-
ção que

introduz a
hipótese

Tata
Amaral,
cineasta

paulistana

Formato
do gol,
no jogo 
de rúgbi

Mira, em
inglês

Casa de
madeira 

da Rússia
rural

Interrup-
ção no

discurso
do orador

Fase 
após à

coleta de
dados

Barco 
usado para
desenca-
lhar navios

A índole 
da fada 

dos contos
infantis

Instrumen-
to de per-
cussão da
capoeira

Estado
fronteiriço
à Guiana
Francesa

Língua (?),
marca 

do Cebo-
linha (HQ)

O banco do
Vaticano
(sigla)

Dor, em
inglês

Orixá 
dos rios,
no Can-
domblé

Momento
de receio 
na viagem

aérea

Maior planície
inundável do mundo

Atração carioca
cantada por Caetano

Abrigo
bélico

Poeta de
"Resíduo"

Árvore típica da 
Mata dos Pinhais

(Brasil) 

O verbo 
do cristão
Imagem
de GPS

Período
Diz-se da
obra não

falsificada

O clarão
noturno
Local da 

semeadura

Alofone estilístico 
de "burrrro!!!!"

Índia, no alfabeto
fonético da Otan

Briga de
galos

proibida
no País

3/aim. 4/caos — isbá — pain. 8/casamata.
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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
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(sigla)

Brincadeira
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autoridade
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O plano
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Urânio
(símbolo)
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Consoante
de "raio"
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corpo
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inglês
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fantásticos

Seguiu
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EUA
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Magal,
cantor

(?)
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Deus

Destino
(Espirit.)
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Cabeça (?),
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50, em
algarismos
romanos
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cineasta
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"Eu te (?)!",
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rados 

3/aid — one. 5/carma. 6/rabicó. 8/romances. 9/camisaria.
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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
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 Segundo dados da Sefaz 
(Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de São 
Paulo), o número de veículos 
com IPVA atrasado teve um salto 
de 426,6% em 2022. O número 
passou de 1,226 milhão para 
6,456 milhões no estado. A 
mudança brusca tem relação 
com a mudança do valor venal 
dos veículos que sofreu uma 
alta de 22,5% neste ano.

Sendo um dos impostos 
mais caros a serem pagos 
anualmente, a prática do 
atraso é algo comum entre 
os brasileiros mesmo com 

a obrigatoriedade do paga-
mento. Porém, essa prática 
pode causar problemas ainda 
maiores para os proprietários. 

Pensando em solucionar as 
dúvidas sobre o tema, Matheus 
Packs, fundador do DOK Des-
pachante, primeiro despa-
chante online do Brasil - sepa-
rou algumas dicas para que 
este problema seja resolvido: 

IPVA EM ATRASO, 
QUAIS AS CAUSAS? 

Para os contribuintes 
que optaram pelo paga-
mento parcelado, a primeira 

consequência está relacio-
nada à alta de juros imposto 
pelos dias e meses de atraso. 
No caso dos meses, o valor é 
contabilizado com a soma da 
taxa Selic. Além das alterações 
financeiras, outros empecilhos 
podem impactar diretamente 
a vida dos condutores. São 
eles: cadastro do nome do 
proprietário na Dívida Ativa, 
impedimento da realização 
do licenciamento e multa no 
valor total do imposto. 

EMISSÃO DE MULTAS
O atraso no IPVA não causa 

multas, porém trafegar com o 
documento em atraso é con-
siderado infração de trân-
sito. Após o pagamento do 
IPVA, é preciso realizar o 
licenciamento do veículo - 
sem o pagamento anterior 
não existirá a possibilidade 
dessa quitação. 

Sendo assim, o motorista 
que não realizar a quitação 
corretamente, poderá ser 
multado pela falta de docu-
mentação obrigatória. 

APREENSÃO DE VEÍCULOS
Na maioria dos casos, o 

veículo não pode ser apreen-
dido apenas pelo atraso do 
IPVA. Porém, como comen-
tado anteriormente, o proprie-
tário é obrigado a estar com o 
CRLV (Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veícu-
los), conhecido como licen-
ciamento, em dia. Ou seja, se 
o atraso do IPVA persistir por 
muito tempo, o prazo para 
atualização do licenciamento 
será perdido ocasionando a 
apreensão do veículo e apli-
cação de multa gravíssima no 
valor de R$ 293,47 segundo 
consta o Art. 230. 

O Volkswagen T‑Cross é o 
melhor SUV para se ter na gara-
gem e a prova está na ponta do 
lápis. A revista Quatro Rodas 
elegeu o modelo como o SUV 
compacto de menor custo 
de uso do País, desbancando 
outros quatro rivais diretos. 
Para chegar ao resultado, a 
publicação fez um levanta-
mento sobre os custos dos 
automóveis mais vendidos do 
mercado, sempre a partir de 
suas versões de entrada. Na 
tabela de cálculo foram incluí-
dos os gastos de combustível, a 
manutenção, o seguro, o custo 
mensal e o preço de tabela: a 
matemática final deu a vitória 
ao VW T‑Cross.

Nos cálculos, o T‑Cross 
200 TSI AT, oferecido por R$ 
130.850, tem um custo mensal 
de R$ 949, o que inclui o valor 
médio de seguro de R$ 2.972, 
o consumo de combustível de 

11,75 km/l e o gasto anual com 
combustível de R$ 8.514. As 
três primeiras revisões são ofe-
recidas sem custo pela marca 
alemã - e isso foi citado ainda 
como grande diferencial. Com 
isso, o primeiro SUV da Volkswa-
gen produzido no Brasil reforça 
que é referência em perfor-
mance, design, espaço interno 
e também em custo/benefício.

SUCESSO DE CRÍTICA
O Volkswagen T‑Cross é 

destaque desde a sua estreia. 
No ano passado, o modelo 
foi eleito pela revista Quatro 
Rodas como “Melhor Compra 
2021”, na categoria SUVs até 
R$ 130 mil. Também levou 
o prêmio “Os Eleitos 2021”, 
da mesma publicação, como 
o “Melhor SUV Compacto”. 
Já em 2020, levou o mérito 
por “Menor custo de repa-
rabilidade”, do Centro de 

Experimentação e Segurança 
Viária, o Cesvi, na categoria uti-
litário esportivo, enquanto foi 
nomeado como “Compra do 
Ano” pela Motorshow.

Sucesso de vendas, o 
T‑Cross é o SUV compacto 
mais vendido do Brasil no 
acumulado geral de 2022, 
com 20.157 unidades empla-
cadas, de acordo com dados 
da Federação Nacional Distri-
buição Veículos Automotores, 
a Fenabrave.

Produzido na planta de 
São José dos Pinhais (PR), o 
modelo é exportado para mais 
de 20 países das Américas do 
Sul e Central e para a África. 
Com equipamentos high-level, 
ele sai de fábrica com com ACC 
(Controle de Cruzeiro Adapta-
tivo) e AEB (Autonomous Emer-
gency Brake / Frenagem Autô-
noma de Emergência) de série 
a partir da versão 200 TSI. Na 

T‑Cross é o SUV compacto 
com menor custo do Brasil 

Produzido em São José dos Pinhais, no Paraná, o T‑Cross mostra 
que é referência em performance, design, espaço interno e 
também em custo/benefício 

São Paulo registra o maior índice de IPVA atrasado

linha 2022, o T Cross ganhou 
função Start-Stop, que desliga e 
liga o motor automaticamente 
no anda-e-para do trânsito ou 
nos semáforos, economizando 
combustível e diminuindo as 
emissões, e que está disponível 

para todas as configurações. O 
Wireless Charger (carregamento 
de smartphone por indução) é 
outra novidade para as versões 
Comfortline e Highline do SUVW, 
que está cada vez mais seguro, 
tecnológico, e eficiente.

 DIVULGAÇÃO
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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 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “As pessoas deveriam ir atrás do que as faz 

feliz. Isso as fará ainda mais felizes do que 
qualquer outra coisa.”  (Elon Musk)

FU
TU

RE
-S

E

 ITALIANO
O sábado acena com o Jantar Italiano no Metropolitan promovido pelo Rotary Catedral e com objetivo de manter os projetos 
beneficentes e comunitários do Clube de Serviço. Show de  Ricardo Bombarda, anima a festa.  O evento é super dançante e 
tem início às 20h. Convites limitados  pelo WhatsApp 98425-2572. 

MEDICINA
O Conselho Federal de Medicina 

(CFM) aprovou a telemedicina no 
dia 4 de maio. Através da Re-

solução nº 2.314/2022, a enti-
dade define regras sobre como 
os serviços médicos mediados 

por tecnologias de comunicação 
devem ser aplicados. A norma foi 
fruto de um debate que acontece 
desde 2018 e que foi acelerado 
em razão da pandemia de co-

vid-19 ( Revista Veja).

 EMPATIA
Por falar em tecnologia, o es-

tado de Nova York vai distribuir 
dispositivos autônomos para 
mais de 600 idosos. A ideia é 
que os robôs “façam compa-

nhia”, funcionando com assis-
tentes de voz como a Siri, da 
Apple, ou a Alexa, da Amazon. 
O projeto tem o objetivo de 

ajudar a resolver o problema do 
isolamento social entre idosos. 
Nos Estados Unidos, estima-se 
que 14 milhões de americanos 

com mais de 65 vivem sozinhos. 
Segundo a Intuition Robotics, 
empresa israelense criadora do 
ElliQ, o robô foi projetado para 
gerar empatia e criar laços com 

os usuários. (Meio)

 RAPIDEZ
Pekka Lundmark, CEO da Nokia, 
já começa a falar em rede móvel 

6G. Durante painel no Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, 
nesta semana (24), o executivo 
disse que espera que a tecno-
logia esteja em operação até 

2030. Disse também que iremos  
trocar os smartphones pelos 
óculos inteligentes e outros 

dispositivos do tipo, ele afir-
mou que isso acontecerá antes 

da chegada do 6G. “Muitas 
dessas coisas serão construídas 

diretamente em nossos 
corpos.” (ÉPOCA)

FAKE NEWS
O Brasil é uma das prioridades 
do Google no combate à desin-
formação, disse Sundar Pichai, 
CEO da gigante de tecnologia, 
ao Estadão. Durante uma tele-
conferência com jornalistas, o 
executivo afirmou que pretende 
investir no país, mas que parte 
do problema está na falta de 
consenso para tratar do tema. 
“Sei que tem muitas conversas 
e propostas legislativas sobre 

desinformação ocorrendo por aí 
neste momento. Então, vamos 
investir muito no Brasil”, disse 

Pichai. Uma das propostas de re-
gulação no país é o PL das Fake 

News. O Google, assim como 
Facebook e Twitter, se opôs à 
proposta, argumentando que o 
texto não garante o combate às 

notícias falsas. (Estadão) HOMENAGEM MERECIDÍSSMA! 
A Câmara da Mulher Empreendedora de Umuarama direcionou seus 
holofotes neste ano de 2022 para a escolha da empresária Andréia 
Secco, nesta 13ª edição que tem como tema “ Mulheres que têm o 
Dom”. Ela que está à frente  da empresa AFA Sistemas (empresa de 
desenvolvimento de software ), foi a  primeira mulher na cidade 
no segmento. À frente do negócio  atualmente é a primeira em-

presa em Umuarama a fazer uma fusão com uma concorrente local, 
iniciando ao final de 2021,com o nome de AFAWORK Sistemas, 

com dois casais na sociedade.  Na AVATIM tem uma sócia (Fátima 
Ramos) e coordenam as duas franquias em  Umuarama e Cascavel. 
É formada em Administração, casada com Daniel Brito e  mãe de 
meninos. A entrega do troféu será em 17 de Junho, em Foz do 
Iguaçu, com a presença das diretoras da CMEG de Umuarama. 

LUCI LEMES


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

