
Vereadores aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei que autoriza adolescentes de 13 a 16 anos de 
idade e estrangeiros a receberem o benefício do Passe Livre do transporte público urbano. Para tanto, era 
necessário alterar uma lei aprovada de 2013, pois as duas classes não poderiam fazer o alistamento eleito-
ral, um dos requisitos para a obtenção do benefício do passe livre de estudantes em Umuarama. A proposta 
foi encaminhada ao prefeito Hermes Pimentel e aguarda somente a sanção do Executivo para que a Lei do 
Passe Livre entre em vigor.
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Cidade tem os melhores indicadores da
Atenção Primária em Saúde no Paraná
Umuarama desponta em primeiro lugar entre as cidades com mais 
de 100 mil habitantes do Paraná na avaliação do Programa Previne 
Brasil, sobre o atendimento da Atenção Primária em Saúde (APS). O 
programa objetiva estruturar um modelo de financiamento focado 

em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da atenção básica e 
verifica o vínculo entre a população e as equipes, com base em meca-
nismos que induzem à responsabilização dos gestores e profissionais 
pelas pessoas que assistem. l 8

Mais valioso
do mundo l 7

DIVULGAÇÃO

Audiência
debate os
desafios

da cultura
l 2

Segunda Turma  
do STF mantém  

cassação de  
Francischini 

l 4

PR já investiu
R$ 614 mi nos 

municípios com  
Paraná Urbano

l 5

Saúde anuncia
a chegada de
mais vacinas

contra a Covid
l 9

Exatamente 270 chamados foram registrados pela Guarda Municipal durante o mês de maio de 2022. As ocorrências com maior 
número de notificações foram as denúncias de trânsito e as de abordagens a suspeitos.                                                     l 11

270 chamadas

Passe livre

ALEX MIRANDA

l 6
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Umuarama

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

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,06 - 4,29 12,13
IGP-M (FGV) 1,41 0,52 7,54 10,72
IGP-DI (FGV) 0,41 - 6,44 13,53

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,1477 1,1466 1,1072
IGP-DI (FGV) 1,1557 1,1353 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

4/5 a 4/6 0,6947 0,6947 0,1937
5/5 a 5/6 0,6646 0,6646 0,1638
6/5 a 6/6 0,6408 0,6408 0,1401
7/5 a 7/6 0,6411 0,6411 0,1404
8/5 a 8/6 0,6660 0,6660 0,1652

Ações % R$
Petrobras PN +1,29% 30,69 
Vale ON +2,37% 90,65 
ItauUnibanco PN +0,16% 25,60 
Bradesco PN -0,90% 19,75 
Magazine Luiza ON -3,24% 3,29 
B3 S/A ON -3,26% 11,88

IBOVESPA: -0,11% 110.069 pontos

Iene 132,55
Libra est. 0,79
Euro 0,93
Peso arg. 121,29

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 4,8730 4,8740 +2,5%

PTAX  (BC) +2,2% 4,8903 4,8909 +3,4%

PARALELO +1,6% 4,7600 5,1800 +3,0%

TURISMO +1,6% 4,7600 5,1600 +3,0%

EURO +2,2% 5,2312 5,2323 +3,1%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 2.046,29 2.063,74 0,85 3,02 12,80
Norte 2.042,71 - 0,82 5,35 11,52
Oeste 2.093,58 - 0,94 2,58 13,87

DÓLAR 07/06

Iene R$ 0,0369
Libra est. R$ 6,16
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.392,95 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

AABBRR MMAAII JJUUNN
TJLP (%) 6,82 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 1.728,25 29,00 6,6%
FARELO jul/22 417,40 10,30 0,9%
MILHO jul/22 757,00 14,50 -3,5%
TRIGO jul/22 1.071,75 -21,25 -3,3%

SOJA 174,42 -1,0% -2,8% 173,00
MILHO 78,65 0,2% -1,5% 78,00
TRIGO 105,25 1,8% 9,9% 110,00
BOI GORDO 293,25 0,0% -4,6% 285,00
SUINO 5,19 1,8% -6,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/06 PR DIA 30d. Casc.

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

Em 07/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 187,00 1,4% -0,5%
SOJA Paranaguá 194,00 2,6% -1,0%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% -3,4%

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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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Crescente
7/06- 11h49
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Nova
28/06 -23h53

Cheia
14/06 -08h52

PREVISÃO DO TEMPO
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   Loterias
Megasena

01 03 05 06 07 08 11 12 
14 18 20 21 22 23 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta 8/6/2022
concurso: 2488Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 00 08 08 03 07 05

Super Sete concurso: 253C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2322Lotomania

07.678
18.505
17.274
00.303
40.291

04 39 49 51 53 62 73
NOVORIZONTINO /SP

11 20 59 68 79 

OUTUBRO

05 10 16 22 26 27 28

concurso: 5872

17 31 34 40 56 57

Nublado com pancadas 
de chuva

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 20
min 17

max 25
min 15

Cascavel
max 22
min 13

Foz do Iguaçu
max 23
min 13

max 24
min 14

Curitiba
max 19
min 14

FASES 
DA LUA

Quinta 9/6/2022

Nublado 
Sexta 10/6/2022

Sol

07 11 15 22 29 31 36 55 59 62
63 68 69 77 80 84 89 91 92 00

Lotofácil concurso: 2540

Porto Alegre – Sem poder con-
tar com o atacante Wanderson, 
suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo, o técnico Mano Mene-
zes vai montar uma nova for-
mação do Internacional para a 
partida pela 10ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, nesta quar-
ta-feira, 21h30, contra o Santos.

O treinador tem as opções 
de Taison, Mauricio, Pedro Hen-
rique e também David, com a 
entrada de Alemão como cen-
troavante. A outra mudança no 
time deve ser o retorno de Carlos 
De Pena. O uruguaio começou 
no banco contra o Bragantino 
por opção do treinador para 

reforçar o setor de marcação, 
entrou no segundo tempo e 
teve participação também no 
primeiro gol do time.

O provável Inter tem Daniel; 
Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Dou-
rado, Edenilson, Carlos de Pena e 
Alan Patrick; David (Taison, Pedro 
Henrique ou Mauricio) e Alemão. 

Cascavel – Dominante na pri-
meira fase da competição, o 
Cascavel Futsal entra em qua-
dra nesta quarta-feira para 
enfrentar o Operário Laran-
jeiras, às 19h30, no Ginásio 
da Neva. A ideia dos coman-
dados do técnico Cassiano 
Klein é manter o ritmo dentro 
da competição estadual para 
garantir a classificação direta 
para a terceira fase. 

O adversário também inte-
gra o G4, mas com 12 jogos 

disputados e 19 pontos ganhos. 
“A gente sabe a força que 

temos em casa. Vamos apro-
veitar isso com o nosso tor-
cedor aqui. Acho que 90% 
da nossa equipe é o que eles 
passam para nós em qua-
dra”, ressaltou Dieguinho, ao 
falar sobre a importância da 
sequência de jogos em casa e 
com o apoio do torcedor. 

A partida também será um 
termômetro de como o time 
assimilou a derrota para o 

Cascavel - A primeira etapa do 
Campeonato Paranaense Sub-
17 masculino, Série A, foi dispu-
tada no último final de semana 
em Cascavel e teve como des-
taque a equipe de São José dos 
Pinhais, que venceu todos os 
cinco jogos que disputou e per-
deu apenas um set. Com isso, 
o time terminou a etapa como 
líder do estadual, com 15 pontos. 
Já os cascavelenses da AABB/
VCC ficaram com o quarto lugar 
depois de vencerem três parti-
das.  A próxima fase acontece na 
cidade de São José dos Pinhais, 
entre os dias 23 e 25 de setembro, 
com mais duas rodadas, desta vez 
contra AVP e São José.

Cascavel quer seguir embalo na Ouro

Marechal C.Rondon - A equipe 
de handebol juvenil de Marechal 
Cândido Rondon, comandada 
pelo treinador Rodrigo Zart 
(Nonucho), tornou-se vice-cam-
peã paranaense de Handebol. O 
vice na Série Prata veio no duelo 
com o time de Cambé, que levou 
a melhor e venceu os jovens ron-
donenses por 26 x 12. A disputa 
ocorreu no fim de semana.

Após derrota 
em Erechim, 
time abre 
sequência 
caseira 

EDSON CASTRO

Rio de Janeiro - Estão defi-
nidos os confrontos das oita-
vas de final da Copa do Brasil. 
Nesta terça-feira (7), na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro, 
foram sorteados os oito due-
los da fase da competição 
nacional. Logo no primeiro 
confronto, um clássico paulista 
entre Corinthians e Santos foi 
sorteado. Na sequência, São 
Paulo e Palmeiras foram defi-
nidos como outro duelo.

Na sequência dos clássicos 
regionais, Goiás e Atlético-GO 
se enfrentarão no Centro-
-Oeste e Fortaleza x Ceará, no 
Nordeste. Por fim, Flamengo x 
Atlético-MG foram sorteados 
no último confronto.

Esta fase terá um domínio 
quase absoluto dos times da 
primeira divisão do Brasileirão, 

Atlântico no último final de 
semana pela LNF. Vitória hoje 
pode dar mais ânimo para a 
partida do próximo sábado 
contra o Santo André, também 
no “Ninho”.

RODADA
Outros dois jogos movi-

mentam a quarta-feira do fut-
sal estadual. O Pato Branco 
vai até Palmas para enfrentar 
o PalmasNet, enquanto o Gua-
rapuava recebe o Umuarama. 

Copa do Brasil cheia de clássicos

com 14 dos 16 times sendo da 
Série A. Os outros dois classi-
ficados, Bahia e Cruzeiro, são 
os únicos representantes da 
Série B de 2022. A disputa das 
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Clássicos estaduais esquentam clima de disputada na Copa do Brasil  

 Rio de Janeiro – O Fla-
mengo enfrenta o Bragan-

tino, em Bragança Paulista, 
em clima de tensão. A der-

rota para o Fortaleza no 
final de semana fez com 
que os grupos internos 

que pedem a saída do téc-
nico Paulo Sousa aumen-
tassem o barulho, mesmo 
com o time estando entre 

os 11 primeiros coloca-
dos do campeonato. 

GAbigol está de volta 
após cumprir suspensão. 
O zagueiro Léo Ortiz, que 

estava com a seleção brasi-
leira para a disputa dos dois 
últimos amistosos, deve se 

reapresentar ao Red Bull 
Bragantino nesta quarta-

-feira. O jogador chega horas 
antes da partida contra o 

Flamengo, a ser disputada 
no estádio Nabi Abi Che-

did, às 20h30, pela décima 
rodada do Brasileirão. 

O Bragantino tenta 
encerrar o jejum de vitórias 
nesta quarta-feira. O time 
não vence há nove jogos e 
está na 14ª posição do Bra-

sileiro, com dez pontos.  

oitavas de final tem previsão 
dos jogos de ida na semana de 
22 e 23 de junho e dos jogos de 
volta na semana dos dias 13 e 
14 de julho. 

Vôlei Cascavel 
entre os quatro 
no Estadual

Marechal é vice 
no handebol

Fla entra 
em campo 

sob pressão

Mano monta uma nova formação no Inter 

ChuvaParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva

Audiência pública
debate desafios da
cultura no Paraná

A Assembleia Legislativa 
promove hoje (quarta-feira, 
8), em formato híbrido, a 
audiência pública “Desafios da 
Cultura no Paraná”, para dis-
cutir o processo de retomada 
do setor. O debate foi uma rei-
vindicação de entidades que 
representam tanto emprega-
dores quanto trabalhadores da 
Cultura no estado, que foram 
atingidos em cheio pelos efei-
tos econômicos da pandemia.

O evento está marcado 
para às 14 horas, no Auditório 
Legislativo, e também será 
transmitido ao vivo pela 
TV Assembleia, site e rede 
sociais do Legislativo.

Na pauta, temas como a 
situação do Teatro Guaíra e dos 
corpos artísticos vinculados, 
o orçamento do PalcoParaná, 
as possíveis irregularidades 
identificadas pelo controle 
social na gestão da Cultura 
do Paraná, medidas tomadas 
pela sociedade civil em rela-
ção à retomada das ativida-
des, a aplicação da Lei Aldir 

Blanc, além de mecanismos 
de fomento à cultura, como o 
PROFICE, o PROMIC.

Os deputados afirmam 
que existe um compromisso 
de dar espaço a quem de fato 
faz a cultura do Estado. Quem 
está na ponta, sofreu com a 
pandemia e agora precisa de 
ações efetivas de fomento do 
poder público para voltar ao 
trabalho dignamente.

A audiência passa a ser uma 
oportunidade de o setor ter voz 
frente à política pública que 
vem sendo adotada no Estado. 
A ideia dos parlamentares é 
contribuir com soluções diante 

das dificuldades de quem tem 
a Cultura como uma profissão.

Entre os convidados estão 
a superintendente-geral de 
Cultura do Paraná, Luciana 
Casagrande Pereira; a ex-presi-
dente do Centro Cultural Teatro 
Guaíra, Mônica Rischbieter; a 
ex-presidente do PalcoParaná, 
Nicole Barão Raffs; a bailarina 
do Teatro Guaíra,  Paula de 
Oliveira e Sousa; o presidente 
licenciado do SATED-PR, 
Adriano Esturilho; o presi-
dente do SEPED-PR, Gehad 
Ismail Hajar; e o secretá-
rio de Cultura de Londrina, 
Bernardo Pellegrini.

A audiência pública será uma oportunidade para que o setor possa ter ‘voz’ frente à política 
pública que vem sendo adotada no Estado
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PEC pode autorizar
estados a zerar ICMS
dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) anunciou uma proposta 
para reduzir os impostos esta-
duais sobre os combustíveis 
em troca do ressarcimento da 
perda de receita com recur-
sos federais. A ideia é aprovar 
uma PEC que autorize os esta-
dos a zerar o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que incidem 
sobre o óleo diesel e o gás 
de cozinha (GLP). Ao fazerem 
isso, os governos estaduais 
contariam com uma compen-
sação financeira equivalente 
à receita que deixaria de ser 
arrecadada. 

“Nós zeramos o PIS/Cofins 
[imposto federal] desde o ano 
passado e desde que os senho-
res governadores entendam 
que possam também zerar o 
ICMS, nós, o governo federal, 
os ressarciremos aos senhores 
governadores o que deixarão 
de arrecadar”, disse. Bolsonaro 
estava acompanhado dos 
presidentes da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL) e do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
além de alguns dos seus prin-
cipais ministros, como Paulo 
Guedes (Economia), Adolfo 
Sachsida (Minas e Energia) e 
Ciro Nogueira (Casa Civil).

Para ser viabilizada, a pro-
posta do governo precisa asse-
gurar a aprovação do projeto 
que limita a aplicação de alí-
quota do ICMS sobre bens e 
serviços relacionados a com-
bustíveis, gás natural, energia 
elétrica, comunicações e trans-
porte coletivo. O projeto de 
lei complementar (PLP), que 
passou pela Câmara e agora 
está em análise no Senado, 
fixa a alíquota desse imposto 
em, no máximo 17% sobre 
esses setores, e também prevê 
mecanismos de compensação 
aos estados.

“Nós, aqui, esperamos, 
como é democrático, que o 
Senado tenha a tranquilidade, 
autonomia e sensibilidade no 
PLP 18. E que nós, após isso, 
tramitaremos uma PEC que 
autorize o governo federal a 

Gasolina e etanol
O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o governo federal 
vai zerar os tributos federais (PIS/Cofins e Cide) sobre a gasolina e o 
etanol, para tentar reduzir o valor na bomba. Esses impostos estão 
zerados sobre o diesel e o gás de cozinha. “Em havendo o enten-
dimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o 

projeto de lei complementar, em se promulgando de forma bastan-
te rápida uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediata-
mente na ponta da linha essa diminuição da carga tributária para 
enfrentarmos esse problema fora do Brasil, que tem reflexos para 

todos nós aqui dentro”, enfatizou Bolsonaro.

Senado
O presidente do Senado afirmou que as propostas do governo 
são bem-vindas e o assunto será discutido, levando em conta 
os pleitos dos estados. Sobre o avanço do projeto que limita 
a alíquota do ICMS, ele disse esperar uma definição breve. 

“Esperamos, muito brevemente, ter uma definição em relação 
ao relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, mas, de fato, 
uma oportunidade ao diálogo, ao consenso e, o que é mais im-
portante, favorecer o consumidor final em relação ao problema 
gravíssimo que temos hoje, que é o preço excessivo do combus-

tível na bomba”, disse Rodrigo Pacheco.

ressarcir os estados que esti-
verem à disposição para zerar 
esses impostos estaduais, 
sem prejuízo nenhum para os 
governadores”, disse o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira.

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
Segundo Paulo Guedes, a 

situação atual exige a colabo-
ração entre a União, estados 
e municípios. “Todos têm de 
colaborar. Estados e muni-
cípios estão numa situação 
que nunca estiveram antes. 
Todos no equilíbrio, em azul, 
pagando os fornecedores. 
Estão com as contas em dia, 
estão dando até aumento 
de salários. Estamos reno-
vando o compromisso com 

a proteção da população 
brasileira, com a coopera-
ção entre os entes federa-
tivos”, explicou, durante o 
pronunciamento.

Pela ideia do governo, a 
PEC serviria para compensar 
os estados com um eventual 
zeramento do ICMS do que 
ficar abaixo do teto de 17%, 
caso o Senado aprove o pro-
jeto de lei em tramitação na 
Casa. “A ideia é que uma parte 
venha por esse teto de 17%, ou 
seja a colaboração dos estados 
e dos municípios. E o governo 
federal, por outro lado, trans-
ferindo recursos para qual-
quer redução de impostos 
que vá além disso”, explicou 
o ministro.

O anúncio foi feito por Bolsonaro, ladeado pelos presidentes da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco

DIVULGAÇÃO

Tolerância política
O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, assinou em Brasília 
(DF), com representantes das religiões brasileiras, um termo de 
cooperação para a promoção da paz e da tolerância nas Eleições 
Gerais de 2022. O acordo estabelece ações de cooperação entre 

as instituições partícipes, por meio da definição de ações, medidas 
e projetos desenvolvidos para preservar a normalidade e o 

caráter pacífico do pleito de outubro. O termo prevê também a 
realização de debates, declarações públicas, publicações e ações de 
conscientização relacionadas com a tolerância política, a legitimação 

do pensamento divergente e a consequente exclusão da violência 
como aspectos indispensáveis à preservação da paz social.

Dia D da Saúde
Em sua primeira vinda à Alep desde que assumiu a Secretaria 
de Saúde, César Augusto Neves reforçou, durante prestação 
de contas à Comissão de Saúde ontem (7), o chamado para 
que os paranaenses compareçam ao Dia D da Vacinação no 
Paraná no próximo sábado (11). “Faremos um grande dia de 
mobilização à vacina em todas as regiões do estado porque 
ela comprovadamente nos trouxe esta situação de relativa 
estabilidade quanto aos óbitos da Covid-19. Entendemos que 
é a ferramenta mais eficaz no combate e precisamos melhorar 
nosso padrão vacinal”, explicou o secretário.

Laranja na Alep
Para marcar o “Dia Nacional de Luta contra Queimaduras” (6 de 
junho), o prédio da Assembleia Legislativa do Paraná foi iluminado 
na cor laranja para alertar a população que as queimaduras são 
um problema de saúde pública e podem ser prevenidas. No Brasil, 
mais de 3 mil crianças, de 0 a 14 anos, morreram em decorrência de 
acidentes com queimaduras e quase 221 mil foram hospitalizadas. 
O Paraná é o terceiro estado no ranking de maior proporção de 
queimados no país. Só em Curitiba, em 2020, houve um crescimento 
de 39,5%, totalizando mais de 1.400 pessoas que foram internadas 
para tratar queimaduras”.

 Domicílio de Moro
O TRE de São Paulo deu início ontem (7) à tarde ao julgamento 
do recurso do diretório municipal do PT contra a decisão da 5ª 
Zona Eleitoral de São Paulo, no Jardim Paulista, que aprovou 
o pedido de transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz 
Sérgio Moro, de Curitiba para São Paulo. O Tribunal é composto 
por sete juízes, sendo presidido pelo desembargador Paulo 
Galizia, presidente da corte regional eleitoral. No recurso, o 
PT sustenta que Moro pediu transferência eleitoral em 30 de 
março, indicando morar em um hotel na capital. Para a legenda, 
a transferência não possui objetivo tão somente de exercício da 
cidadania, mas de se candidatar ao pleito de 2022.

Tribunais regionais
Em encontro com as 
Presidências dos Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs), o 
presidente do TSE, ministro 
Edson Fachin, conclamou 
as Cortes a continuarem 
o diálogo com o TSE, 
contribuindo com ideias 
e sugestões, para que as 
Eleições Gerais de 2022 
possam transcorrer em 
paz e com segurança, sem 
quaisquer incidentes. O 
ministro agradeceu a vinda 
a Brasília e a participação 
dos presidentes das Cortes 
Regionais no encontro. “Foi 
uma reunião muito frutífera e 
uma experiência importante. 
É uma oportunidade de 
manifestação e de trazer 
ideias, questões e problemas 
que merecem uma reflexão”, 
afirmou.

Telegram x Fake News
Edson Fachin também 
recebeu o vice-presidente do 
Telegram, Ilya Perekopsky, 
que anunciou uma série 
de iniciativas inéditas 
que a plataforma de 
mensagens instantâneas está 
desenvolvendo para combater 
a desinformação nas Eleições 
Gerais de 2022. Segundo o 
executivo, o Telegram está 
adotando exclusivamente 
no País o monitoramento 
de conteúdos publicados 
nos grupos de usuários. É a 
primeira vez que a plataforma 
faz esse acompanhamento 
e, a partir da experiência 
brasileira, a ferramenta será 
replicada para outros países 
que também enfrentam 
ameaças à democracia por 
meio da disseminação de 
conteúdo falso.
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Cascavel – As reclamações sobre 
o trânsito de Cascavel são sem-
pre as mesmas: motoristas que 
não dão seta, que não respeitam 
às leis de trânsito e, principal-
mente, daqueles que “abusam 
da alta velocidade”. Falando em 
velocidade, este ano a cidade 
teve um aumento da quanti-
dade de atropelamentos que, de 
janeiro a maio, estão 70% acima 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

De acordo com os dados do 
Sistema Bateu que une os bole-
tins de acidentes de trânsito da 
cidade, até o final de maio foram 
34 atropelamentos, sendo que 
24 pedestres ficaram feridos. No 
ano passado, no mesmo período, 
havia sido 20 acidentes no qual 
20 pedestres ficaram feridos. 
Nestes acidentes não ocorreu 
nenhum óbito nos primeiros 
cinco meses do ano, sendo que 
no ano passado todo a cidade 
teve quatro óbitos que foram 
registrados de junho a dezembro. 

ACIDENTES
Outro dado que chama a 

atenção é dos acidentes em 
geral. Nos cinco primeiros meses 
do ano foram registrados 1.661 
acidentes, 6,95% a mais do que 
no mesmo período de 2021 que 
fechou com 1.553. Por outro 
lado, o número de feridos caiu, 
passando de 493 em 2021, para 
478 este ano. Já o número de 
mortes caiu 55,56% neste ano. 
Nos primeiros cinco meses de 
2021 foram nove mortes no trân-
sito no perímetro urbano e, em 
2022, foram quatro registros. 

Outra queda ocorreu nos 
acidentes envolvendo motos, 
uma redução de 5,13%. De 
janeiro a maio deste ano foram 
407, contra 429 no mesmo 

Dias dos namorados
Levantamento da Fecomércio e Sebrae aponta que 64,6% dos 
paranaenses irão presentear neste Dia dos Namorados (12 de 
junho). Esse é o melhor resultado da série histórica, iniciada 

em 2016. Depois de dois anos contendo os gastos por causa 
da pandemia, os casais voltam a comemorar a data. Em 2021, 

58,1% dos paranaenses pretendiam comprar um presente para o 
parceiro(a) e em 2020 esse percentual foi de 50,9%.

Subsídio
Tramita com urgência na 
Câmara dos Deputados o pro-
jeto de lei que cria o subsídio 
federal para gratuidade dos 
idosos no transporte público. 
A proposta, já aprovada no 
Senado, prevê aporte de R$ 
5 bilhões anuais para custear 
a tarifa dos passageiros ido-
sos. Se for aprovado, esse 
valor será dividido entre os 
municípios que têm sistema 
de transporte organizado, 
evitando aumento conside-
rável no valor da passagem 
de ônibus. Para Curitiba será 
R$ 65 milhões. Os idosos 
representam 9% dos passa-
geiros do transporte urbano 
de Curitiba.

ACP reforça
Diante do aumento do 
número de novos casos de 
covid, a Associação Comer-
cial do Paraná reforça as 
recomendações para a volta 
do uso de máscaras em 
ambientes fechados. Curitiba 
recomendou o uso do arte-
fato no transporte coletivo, 
terminais, estações-tubo, 
shows, jogos, shoppings, 
lojas, supermercados, entre 
outros. As prefeituras de 
Castro e Guarapuava tam-
bém recomendarm o uso nas 
escolas municipais.

Reforça II
Nas redes sociais voltada 
aos comerciantes e consu-
midores, a ACP destaca a 
importância de todos obser-
varem os cuidados indicados 
pelas autoridades de saúde 
desde o início da pandemia, 
como uso de álcool gel, evitar 
aglomerações, manter o dis-
tanciamento seguro e uso de 
máscara em locais de maior 
risco de transmissão.

Serviços e indústria
Mesmo diante das dificulda-
des com o aumento nos cus-
tos de produção, a indústria 
do Paraná teve na criação de 
vagas no mercado de traba-
lho (com carteira assinada). 
Dos 8.925 empregos criados 
em abril, o setor foi respon-
sável por 2.177. O segmento 
de serviços liderou o ranking 

com 4.074 novas vagas, 
seguido por comércio (2.229) 
e agronegócio (639). No acu-
mulado do ano, a indústria 
soma 11.805 empregos.

Indústria nacional
Com o resultado de abril, os 
três estados do Sul (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul) estão entre os cinco 
com maior saldo de vagas 
na indústria nacional este 
ano, respondendo por 50% 
das novas contratações no 
Brasil. As informações são 
do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados do 
Ministério do Trabalho.

Selo internacional
Um ano depois de obter o 
reconhecimento internacio-
nal como área livre de febre 
aftosa sem vacinação, o 
Paraná agora colhe os frutos 
de esforços realizados ao 
longo dos últimos 50 anos 
e que culminaram com a 
estruturação de um sistema 
sanitário robusto. Nessa 
nova fase, o Estado já recebe 
investimentos bilionários e 
tem perspectivas de avan-
çar em direção a mercados 
internacionais que pagam 
mais por produtos advindos 
de áreas certificadas. O 
futuro é promissor. Esse 
cenário foi delineado pelo 
governador Ratinho Junior 
(PSD) no dia 31 de maio em 
comemoração a certificação 
pela Organização Mundial de 
Saúde Animal.

Vitória na Justiça
O Governo do Paraná teve 
uma vitória na Justiça 
Federal na disputa judicial 
envolvendo o pagamento da 
multa de quase R$ 1 bilhão 
pela Petrobras ao Estado 
no acordo judicial por conta 
do acidente ambiental na 
Repar há mais de 20 anos .A 
decisão foi anunciada pelo 
deputado estadual Márcio 
Nunes (PSD). “Todos os 
projetos foram elaborados 
por corpo técnico na área 
ambiental e aprovados pelo 
por um conselho composto 
pelo governo do Estado, 
sociedade civil organizada e 
Ministério Público”, disse. 

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de açougueiro;
Alimentador de linha 
de produção;
Atendente de farmácia;
Atendente de 
telemarketing;
Auxiliar de enfermagem;
Balanceiro de concreto;
Caldeirista;

Chapeador de veículos;
Chefe de depósito;
Churrasqueiro;
Comprador;
Confeiteiro (a);
Conferente de mercadoria;
Consertador de pneus;
Editor de imagens;
Estofador de móveis;

VAGAS DISPONÍVEIS NA 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 

Fonoaudiólogo;
Lavador de roupas à 
máquina industrial;
Montador de máquinas;
Motorista entregador;
Operador de empilhadeira;
Operador de grua;
Operador de máquina de 
lavar roupas, em geral.

Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400

Cascavel mais acidentes 
e atropelamentos, mas 
menos feridos e morto
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período do ano passado. Feri-
dos este ano foram 268 e no ano 
passado 272. Caiu a quantidade 
de mortes de motociclistas, 
com duas pessoas perderam a 
vida neste tipo de acidente e, 
no ano passado, foram 7 óbitos, 
uma queda de 71,43%. 

BALANÇO POSITIVO
De acordo com a Simoni 

Soares, presidente da Transi-
tar, mesmo com o aumento do 
número de acidentes a gravi-
dade deles foi menor e que tanto 
a companhia quanto os órgãos, 
trabalham para reduzir a quan-
tidade de acidentes, feridos e de 
óbitos. Um dos grandes desafios, 
segundo a presidente, continua 
sendo os acidentes com motos, 
foco do trabalho da companhia 
já que, segundo ela, os aciden-
tes vão ocorrer, mas o objetivo é 
reduzir a gravidade que traz um 
prejuízo social e para que as mor-
tes não ocorram. 

Para Simoni Soares, a redu-
ção de óbitos é um grande passo 
na avaliação da Transitar. Em 
2020, foram contabilizados 11 
óbitos e, mesmo antes da pan-
demia, e 2019 foram 8. “Se for-
mos analisar é uma redução 
bem importante. Estamos sem-
pre trabalhando para reduzir e 
isso é reflexo de uma melhoria 

da conscientização dos condu-
tores”, disse a presidente. 

Ela lembrou que no trânsito 
os grandes vilões sempre são o 
excesso de velocidade, não res-
peitar o sinal vermelho, falta de 
habilitação e a embriaguez ao 
volante, principais causas dos 
acidentes. Sobre os atropela-
mentos, a presidente reforçou 
que o trabalho tem ações vol-
tadas aos mais vulneráveis, que 
são pedestres, ciclistas e moto-
ciclistas, sempre um desafio 
para todos os órgãos. “Conti-
nuaremos trabalhando até que 
não tenhamos nenhuma morte 
e o mínimo de acidentes possí-
vel”, reforçou Simoni. 

Luciane de Moura presidente 
do Cotrans (Comitê interseto-
rial de prevenção de acidentes 
de trânsito/Programa Vida no 
Trânsito) reforçou que o traba-
lho do comitê envolve todos 
os órgãos, focados na redução 
dos números. “Temos sempre 
muitas ações planejadas com 
foco na engenharia, educação 
e na fiscalização”, disse Luciane. 
Segundo ela, dentro da cidade 
os acidentes envolvem menos 
pessoas, mas é sempre necessá-
rio trabalhar para que, cada vez 
menos vítimas precisem de um 
leito hospitalar e cada vez mais 
mortes sejam evitadas.  

Segunda Turma do 
STF mantém cassação 
de Felipe Francischini

A Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
reverteu na tarde de ontem 
(7) uma decisão do ministro 
Kassio Nunes Marques, que 
buscou devolver o mandato ao 
deputado estadual paranaense 
Felipe Francischini (União). Por 3 
votos a 2, os ministros da turma 
mantiveram uma decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
que, por 6 votos a 1, condenou 
o parlamentar por dissemina-
ção de fake news sobre urnas 
eletrônicas.

Autor do voto final, o 
ministro Gilmar Mendes jus-
tificou ser contra a decisão 
do relator. “A cassação do 
diploma do deputado esta-
dual Francischini decorreu 
de uso indevido de meio de 

comunicação social e o abuso 
do poder de autoridade”, disse.

Mendes discordou do argu-
mento de Nunes Marques que 
a transmissão ao vivo, ocorrida 
ainda com as urnas abertas, 
não teria modificado o resul-
tado das eleições.

“Não há como legitimar 
o mandato de alguém que é 
escrutinado sobre esse mesmo 
registro eletrônico de voto, mas 
que ostenta características de 
potencializar a desconfiança 
da população nas urnas sob a 
qual ele mesmo foi eleito”, disse 
Mendes, que chamou o ato de 
“densa gravidade” e “contra a 
Constituição de 1988”.

O julgamento de ontem se 
iniciou com dois votos pela 
manutenção do mandato do 

deputado sobre o acórdão do 
TSE. Nunes Marques revisou a 
sua própria decisão apresen-
tada na última quinta-feira (2), 
e o ministro André Mendonça o 
acompanhou no voto. O argu-
mento dos dois ministros é que 
a live de Francischini não afe-
tou o resultado das eleições, e 
que a jurisprudência sobre o 
tema ainda é controversa.

Em seguida, os minis-
tros Edson Fachin e Ricardo 
Lewandowski foram contra a 
decisão monocrática apresen-
tada por Nunes Marques. Fachin 
disse que a decisão da corte elei-
toral não deveria ser alterada; 
Lewandowski assegurou que 
não havia excepcionalidade que 
justificasse a decisão ser alte-
rada. Mendes deu o quinto voto.

O Projeto de Resolução 
5/2022, que altera artigos 
do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) e cria a Bancada 
Feminina no Legislativo para-
naense, avançou nas últimas 
semanas e recebeu novos 
apoiadores. A proposição foi 
aprovada na Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher 
e tem a assinatura de 15 
parlamentares.

“A instalação da bancada 
feminina é uma forma de repa-
rarmos uma injustiça histórica 
com as deputadas mulheres. 
Avançamos muito, mas ainda 
somos minoria e precisamos 
de incentivos para termos 
participação em posições de 
liderança na Assembleia”, 
defende a deputada estadual 
Cristina Silvestri (PSDB), pro-
curadora especial da mulher 
na Assembleia e idealizadora 
da proposta. A próxima etapa 
da tramitação do projeto é a 
votação em Plenário.

Se o projeto for aprovado, 
além dos votos conjuntos, as 
deputadas terão mais poder 
administrativo. Elas poderão, 
por exemplo, indicar mem-
bros para as Comissões da 

Bancada feminina a um passo
da concretização na Assembleia

Casa e participar do Colégio 
de Líderes, órgão consultivo da 
Assembleia. A proposta tam-
bém determina que as depu-
tadas tenham participação da 
Mesa Diretora, hoje formada só 
por homens.

Conforme o projeto de 
resolução, a bancada femi-
nina terá a participação de 
todas as deputadas da Casa, 
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

partido político ou de parti-
cipação em outras bancadas.

Além de Cristina Silvestri, a 
proposta é assinada pelas outras 
quatro parlamentares: Cantora 
Mara Lima (Republicanos), 
Mabel Canto (PSDB), Maria 
Victoria (PP) e Luciana Rafagnin 
(PT). A proposição também tem 
o apoio de vários outros deputa-
dos, que se tornaram coautores 
do projeto.

CONFORME o projeto de resolução, a bancada feminina terá a participação de todas as 
deputadas da Casa, independentemente de partido
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Estado investiu cerca
de R$ 614 milhões
com o Paraná Urbano

O Governo do Estado che-
gou ao sexto mês de 2022 
com US$ 127,9 milhões (cerca 
de R$ 614 milhões pela cota-
ção atual) desembolsados em 
ações de apoio ao desenvolvi-
mento urbano de 187 municí-
pios paranaenses por meio do 
programa Paraná Urbano III, 
contratado em 2020.

O montante equivale a 54% 
do total disponível para o projeto 
(US$ 236,7 milhões ou R$ 1,136 
bilhão), que conta com recur-
sos do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e 
contrapartida do Estado por 
meio de obras financiadas pelo 
Sistema de Financiamento aos 
Municípios (SFM), operacionali-
zado pela Fomento Paraná.

O contrato com o agente 
financeiro internacional foi 
assinado em abril de 2020 e 
prevê a liberação de US$ 118 
milhões (R$ 566,4 milhões) 
até abril de 2024 – US$ 103 
milhões para reestruturação 
urbana e US$ 15 milhões para 
o fortalecimento do sistema, 
como a compra de softwares 
e a implementação de bases 
cartográficas. O Estado é res-
ponsável por aplicar outros 
US$ 118 milhões no período.

A exigência é que as ações 
sejam voltadas para reduzir o 
déficit de infraestrutura nos 
municípios, com apoio na ges-
tão tributária, financeira, de pla-
nejamento e gestão. O Paraná 
Urbano III integra o SFM, coor-
denado pelo Paranacidade 
e vinculado à Secretaria do 

Planejamento
Na vertente de atualização, o Governo está ampliando a parceria com os 
municípios para garantir a precisão e a confiabilidade das informações 
sobre o uso e ocupação do solo nas áreas urbanizadas. Por meio do Sis-
tema de Gestão de Base de Dados Corporativa e Multifinalitária (SGBD), 
as cidades poderão fomentar uma urbanização inclusiva e sustentada. 
Serão disponibilizados cinco softwares (módulos) de gerenciamento às 
prefeituras. O alvo é o fortalecimento institucional entre todos os entes, 
mobilização de recursos humanos e financeiros, conectividade e comu-

nicação, gerenciamento de processos e redução de custos. Também está 
em andamento a atualização das Bases Cartográficas Urbanas Digitais. 
A base cartográfica das áreas urbanas de 218 municípios será disponi-

bilizada gratuitamente às prefeituras até o fim deste ano. Isso significa a 
identificação completa das ruas; pavimentos já implantados; edificações 
públicas como creches, escolas e postos de saúde, redes de distribuição 

de energia e número de lâmpadas em ruas e avenidas, entre outros. 
Também será atualizado o Cadastro Técnico Imobiliário, com a identi-
ficação de lotes e edificações privadas, o que permite atualizações na 

arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Obras
O Paraná Urbano III funciona como um sistema rotativo de crédito 
operacionalizado pela Fomento Paraná. Todo o dinheiro que entra 
serve para abastecer um caixa único, que é repassado aos municí-
pios por meio de empréstimos após a aprovação dos projetos pela 

Sedu. A taxa de juros é abaixo do mercado, variando entre 2% a 
3,25% ao ano + Índice de Preços no Consumidor (IPCA), com carên-
cia de no mínimo um ano e prazo de amortização que pode chegar 

a 10 anos, conforme o enquadramento do empréstimo.

Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (Sedu).

“O Estado precisa estar pre-
sente nas cidades, que é onde 
as pessoas moram. Desde o 
começo da gestão, em 2019, 
optamos por uma administra-
ção essencialmente municipa-
lista, que busca recursos para 
melhorar a vida das pessoas. 
Por isso, esse programa com a 
chancela do BID é tão impor-
tante”, destacou o governador 
Ratinho Junior.

“Esses investimentos tam-
bém se dão graças ao corte de 

despesas feito pelo Governo do 
Estado, com a diminuição de 
secretarias e autarquias. Isso 
nos permitiu ampliar o olhar 
social do Estado. Os recursos 
precisavam estar na ponta. É o 
que buscamos desde o começo 
com o apoio dos prefeitos, 
atendendo às suas deman-
das e resolvendo questões 
que possibilitam desenvolvi-
mento social. Pavimentações, 
parques, barracões industriais 
e espaços de lazer são fun-
damentais aos municípios”, 
acrescentou.

O Governo chegou ao sexto mês de 2022 com US$ 127,9 milhões desembolsados em ações de apoio ao desenvolvimento urbano de 187 municípios
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 Leandro Mazzini e Walmor Parente 
Com Carolina Freitas e Sara Moreira

CCJ 
O texto aguarda designação 
de relator na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 
Senadores pressionam o 
presidente do colegiado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), para 
retomar a discussão da pro-
posta nos próximos dias. 

Indicações 
Na Câmara, tramita outra 
proposta com mesmo teor: 
A PEC 225 prevê indicações 
feitas pelos poderes Judiciá-
rio e Legislativo e que o indi-
cado seja juiz de segunda 
instância ou advogado com 
pelo menos 10 anos de 
prática, com mestrado na 
área jurídica.

Sigilo 
O Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (Ibama) concedeu 
acesso à menor proporção de 
pedidos de informação em 
2019, 2020 e 2021, desde 
o início do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). O 
motivo mais comum citado 
foi o de que a informação 
solicitada está classifi-
cada como “sigilosa” nos 
termos da Lei de Acesso 
Informação (LAI). 

Flerte 
O esboço do plano de 
governo do ex-presidente 
Lula sublinha dois pontos 
que estremecem a já des-
gastada relação do petista 
com empresários: revogação 
da reforma trabalhista e do 
teto de gastos. Sinais de que 
um eventual novo mandato 
de Lula pode flertar com a 
“radicalização”. 

Incógnita 
A reunião da cúpula do PSDB, 
agendada para amanhã, 
está repleta de incertezas, 
como as últimas. O partido 
segue rachado entre a ala 
que defende o embarque na 
vice de Simone Tebet (MDB) 
e outra que prefere abrir mão 
da disputa presidencial e 
jorrar os milhões do fundo 
eleitoral em candidaturas à 
Câmara, ao Senado e gover-
nos estaduais. 

Decisões “políticas”  
Frente às últimas decisões monocráticas do Supremo Tribunal 
Federal (STF), vistas como “políticas”, senadores governistas 

e até da oposição – antes contrária - conversam para res-
suscitar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 35) que 
altera a forma de indicação de ministros do Corte Suprema. 
O texto delega a uma comissão formada por nomes do meio 

jurídico que apresentará lista tríplice de indicados à vaga 
aberta no STF. Também prevê o fim da vitaliciedade e fixa os 

mandatos em 10 anos.

Apelo 
Diretora do escritório da 
Human Rights Watch no 
Brasil, Maria Laura Canineu 
afirma ser extremamente 
importante que as autorida-
des brasileiras dediquem 
todos os recursos dispo-
níveis e necessários para 
a realização imediata das 
buscas, a fim de garantir, 
o quanto antes, a segu-
rança do jornalista inglês 
Dom Phillips e o indigenista 
Bruno Araújo Pereira – desa-
parecidos há três dias.  

Orçamento 
Dirigentes de universidades 
federais alertaram deputados 
da Comissão de Educação 
que o orçamento de 2022 
é menor do que antes da 
pandemia. Faltam mais de R$ 
1 bilhão para igualar o que 
foi gasto em 2019. O corte 
nas despesas discricionárias 
das universidades é de 7,2% 
para 2022. Ou seja, ciência 
e tecnologia serão as mais 
afetadas, já que 95% das 
pesquisas são feitas pelas 
universidades públicas.

Assento 
A Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) 
passou a integrar o Conselho 
Gestor do Fundo de Univer-
salização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust). O 
assento dá direito a participar 
das definições das estratégias 
e prioridades para investimen-
tos com recursos do Fundo. A 
entidade vai focar no acesso 
à internet de qualidade em 
regiões menos favorecidas, 
conectando escolas e proprie-
dades rurais.

Em alta 
Segundo o último levanta-
mento do Índice de Preços 
Ticket Log (IPTL), referente a 
maio, a região Centro-Oeste 
fechou o período com o preço 
do litro da gasolina a R$ 7,57, 
alta de 0,73%. Já o etanol 
aumentou 1,58% e fechou o 
período a R$ 5,67. No balanço 
por Estado, o DF apresentou 
o maior preço (R$ 6,46) para 
o etanol e para a gasolina, 
comercializada a R$ 7,76. 

Após reunião com o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, e lideranças parti-
dárias, o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE) avi-
sou que apresentará seu rela-
tório sobre o PLP 18/2022 na 
tarde de hoje (8). Esse projeto 
de lei estabelece limites para 
o ICMS sobre combustíveis. 
A apresentação do relatório 
será precedida de uma rodada 
dupla de reunião com gover-
nadores: uma já realizada na 
noite de ontem (7) e outra 
na manhã desta quarta-feira. 
“Por decisão do presidente [do 
Senado] Rodrigo Pacheco, nós 
iremos apresentar o relatório 
após ouvir a manifestação dos 
governadores”, reiterou ele.

Além disso, Bezerra informou 
que duas propostas de emenda 
à Constituição (PECs) serão 
apresentadas nesta quarta: a 
“PEC dos Combustíveis” e a 
“PEC dos Biocombustíveis”.

DISCUSSÕES E VOTAÇÕES
Rodrigo Pacheco disse 

que o relatório de Fernando 
Bezerra ao PLP 18/2022 deve 
começar a ser debatido no 
Plenário do Senado já na 
quinta-feira (9), a partir das 
10h. Segundo o presidente do 
Senado, o PLP 18/2022 e as 
duas PECs podem ir para vota-
ção no Plenário da Casa na 
segunda-feira (13). Ele garan-
tiu que, para subsidiar a ela-
borações dos relatórios dessas 
matérias, estão sendo ouvidos 
o governo federal, parlamenta-
res e governadores.

“Abri o Senado para que 
os governadores façam suas 
ponderações. (...) Existe um 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou que a PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) a 
ser apresentada pelo governo 
para reduzir impostos federais 
sobre combustíveis não tem 
objetivo de causar confronto 
com governadores. Ele res-
saltou que o foco da proposta 
não é retirar recursos dos entes 
federativos, mas permitir que 
sejam cobradas alíquotas que 
não prejudiquem os mais vul-
neráveis. Lira afirmou que os 

estados tiveram um excesso de 
arrecadação neste ano – R$ 116 
bilhões a mais que em 2021.

“Estamos na vertente de 
diminuir os lucros e a receita 
crescente com essas alíquo-
tas que prejudicam os mais 
vulneráveis. A tese do Con-
gresso e do Poder Executivo 
é que não é hora de avolumar 
os cofres”, disse Lira. “Nossa 
inação e passividade não vai 
resolver a situação do com-
bustível”, ressaltou ele, em 
entrevista coletiva.

Lira foi questionado sobre 
a crítica de alguns secretários 
estaduais de Fazenda, que não 
acreditam na garantia de paga-
mento da União aos estados 
para a compensação finan-
ceira prevista na PEC. “Quem 
fala isso [falta de garantia] 
não acredita nas instituições. 
É fora de contexto, não tem a 
sensibilidade de olhar para os 
seus cofres abarrotados. Tem 
que pensar na salvaguarda 
das pessoas mais vulnerá-
veis”, criticou Lira. 

Para Lira, PEC dos combustíveis 
não tem perspectiva de confronto

Combustíveis: medidas
ainda depende de acordo
com os governadores

 AGÊNCIA SENADO

grande clamor em torno da 
questão dos combustíveis e da 
necessidade de contenção do 
aumento de seus preços e, por 
que não pensar, da redução 
dos preços dos combustíveis. 
O consumidor tem direito a ter 
um preço minimamente justo”, 
acrescentou Pacheco.

Fernando Bezerra deve apre-
sentar, ainda, relatório sobre a 
“PEC dos Combustíveis”. De 
acordo ele, essa proposta “vai 
abrir o espaço para a compen-
sação aos estados que queiram 
zerar as alíquotas de GLP e de 
diesel”. Já a “PEC dos Biocom-
bustíveis”, afirmou o senador, 
servirá para “manter a compe-
titividade dos combustíveis sus-
tentáveis” em relação aos com-
bustíveis fósseis.

Para Bezerra, todos os 
envolvidos precisam enten-
der a urgência e a necessi-
dade da redução dos preços 
de combustíveis, telecomuni-
cações e transportes. “União, 
estados e municípios, todos 
estão vivendo momento de 
forte arrecadação, em média 
15% a mais que o ano ante-
rior. Não existe queda de 
receita em nenhuma unidade 

da federação. (...) É o momento 
de olharmos para a população, 
e é o momento de todos se 
esforçarem no sentido de que 
a gente possa oferecer preços 
mais favoráveis, via redução de 
tributos, nesses serviços que 
são considerados essenciais”, 
argumentou ele.

CRÍTICA
O senador Jean Paul Prates 

(PT-RN) divulgou nota sobre as 
negociações. “Pelo que acom-
panhamos na reunião de líde-
res, há grande urgência da 
parte do governo Bolsonaro 
em estancar a sangria das pes-
quisas eleitorais mais recen-
tes com alguma solução para 
a questão dos combustíveis. 
Até agora acompanhamos com 
cautela as propostas apresen-
tadas, que tendem a impac-
tar o orçamento dos estados 
e afetar recursos para saúde 
e educação, isso sem resolver 
o problema. Inclusive a pressa 
dá a entender que o governo 
sabe que outro reajuste da 
Petrobras é iminente. O clima 
é tenso e está difícil encontrar 
quem ainda acredite em mila-
gres”, afirmou Jean Paul. 



6 LOCAL   Quarta-feira, 8 de junho de 2022

Passe Livre é aprovado no Legislativo
e aguarda apenas a sanção do prefeito

Vereadores de Umuarama 
discutiram em segundo e defi-
nitivo turno, em sessão ordiná-
ria realizada na noite da última 
segunda-feira (5), o Projeto de 
Lei que autoriza adolescentes 
e estrangeiros a receberem o 
benefício do Passe Livre no 
transporte público urbano. 
Para tanto, era necessária uma 
alteração em uma lei aprovada 
em 2013 no município.

A votação foi unânime nos 
dois turnos de discussão e 
votação na Câmara.

De autoria do vereador Mateus 
Barreto, a proposta visa que a 
alteração legal seja feita para 
que os jovens e os estrangeiros 
tenham direito ao benefício.

 Insa registra 
movimento intenso 
após sua reabertura
O corre-corre foi intenso 

na última segunda-feira (6), 
quando o Instituto Nossa 
Senhora Aparecida (Insa) reto-
mou oficialmente todos os 
atendimentos aos pacientes 
do SUS, assumindo o Plantão 
de Traumas para os municípios 
da 12ª Regional de Saúde, de 
acordo com a distribuição da 
Central de Regulação de Leitos 
da Macorregião Noroeste.

Em 24 horas, foram realiza-
dos 82 atendimentos e proce-
dimentos ambulatoriais. Até as 
7 horas de ontem (terça-feira, 
7), constavam 25 pacientes 
internados, sendo 15 em enfer-
marias SUS, 05 em leitos de 
UTI adulto, 03 em leitos parti-
culares e 02 de convênios.

O Hospital não recebia 
novos pacientes para inter-
nação e não realizava proce-
dimentos desde o dia 20 de 
maio, por determinação do 
Ministério Público. De acordo 
com o diretor superintendente 
do Nossa Senhora, Dr. Luis 
Carlos Denerusson, todas as 
exigências foram cumpridas e 
a instituição se antecipou para 
demandas futuras.

“Estamos muito felizes em 
voltar a atender a população 
de Umuarama e região.  Nosso 
objetivo é prestar um serviço 
cada vez melhor e contribuir 
para saúde da nossa região”, 
reiterou o médico.

Durante o período de interdi-
ção melhorias foram realizadas 
em todos os setores e as equi-
pes assistenciais passaram por 
atualizações e treinamentos. 
“O Nossa Senhora faz parte da 
história de Umuarama e está 
no coração dos umuaramenses. 
São 52 anos de trabalho dedi-
cados prioritariamente à saúde 
pública e, ainda há muito pela 
frente”, concluiu.

Um artigo da Lei Municipal 
nº 4.011, de 18 de dezembro 
de 2013, teve que ser alte-
rado, pois apontava que jovens 
menores de 16 anos de idade 
(em sua maioria estudantes) 
e estrangeiros não poderiam 
realizar o alistamento eleitoral.

Este detalhe lhes impede de 
cumprir requisitos necessários 
para a obtenção do benefício 
do passe livre em Umuarama.

Embora sejam exceção, 
as duas classes precisam ter 
o acesso ao ensino superior 
garantido, inclusive com a gra-
tuidade do transporte coletivo 
que já é garantida aos demais.

Com a aprovação da altera-
ção legal, e com a sanção do 

prefeito Hermes Pimentel, os 
jovens desta faixa etária citada 
acima e os estrangeiros que 
vivem em Umuarama, pode-
rão ter acesso ao benefício, 
ou seja, receberão o passe livre 
no transporte coletivo urbano. 

COM a aprovação da alteração legal, e com a sanção do prefeito, jovens e estrangeiros que 
vivem em Umuarama, poderão ter acesso ao benefício
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Outro fator importante que 
define a lei, caso seja sancio-
nada, será a desoneração de 
quaisquer prejuízos financei-
ros à concessionária do trans-
porte público que presta tais 
serviços em Umuarama.

Lei Orçamentária é aprovada
na primeira de três discussões

 O Projeto de Lei 23/2022, 
que trata da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercício 
de 2023, voltado ao Poder 
Executivo Municipal, foi apro-
vado por unanimidade em 
primeira discussão na sessão 
ordinária da última segun-
da-feira (6). Junto ao projeto 
também foi aprovada emenda 

que suprime alguns artigos do 
texto original.

A LOA determina as áreas 
de investimento a serem exe-
cutadas pelo município tendo 
como parâmetro as metas e 
prioridades da Administração 
Pública Municipal; a organiza-
ção e a estrutura dos orçamen-
tos; as diretrizes gerais para a 

elaboração dos orçamentos; 
transferências públicas; dispo-
sições relativas à execução orça-
mentária; disposições relativas 
ao regime de aprovação e exe-
cução das emendas individuais 
ou coletivas; disposições rela-
tivas às despesas do Município 
com pessoal e encargos sociais; 
as disposições sobre alterações 

na Legislação Tributária do 
Município.

É a diretriz do desenvol-
vimento de todo e qualquer 
investimento, em todas as 
esferas da gestão.

A proposta será analisada 
e votada em mais duas outras 
sessões ordinárias pelos 
vereadores.

Funcionários da Agência do Trabalhador
recebem qualificação sobre atendimento

Colaboradores da Agência 
do Trabalhador de Umuarama 
e dos postos avançados de Maria 
Helena e Xambrê receberam trei-
namento por meio de palestras 
na última semana. O objetivo 
foi qualificar os atendentes e a 
equipe em geral para tornar mais 
efetiva a intermediação da mão 
de obra, transformando os aten-
dimentos em contratações, apon-
tou o gerente Reginaldo Barros.

A psicóloga Luana Nunes, 
que é especialista em gestão de 
recursos humanos, instruiu as 
atendentes sobre os encaminha-
mentos de candidatos aos empre-
gadores. “Queremos criar dentro 
do sistema público de emprego 
um mapeamento de perfil do 
candidato, garantindo uma for-
mação mais acertada e capaci-
tar as equipes para atender mais 
rapidamente às necessidades 
técnicas e comportamentais das 

empresas”, apontou.
O secretário da Indústria e 

Comércio do município acres-
centou que entender os perfis 
dos candidatos ajuda a sele-
cionar profissionais mais ade-
quados para as demandas da 
organização, resultando em um 
recrutamento mais direcionado 
e preciso, “daí a importância de 
eventos e momentos como esse, 
de treinamento e capacitação”.

Na oportunidade, o pales-
trante foi o professor Rodrigo 

Resende, que orientou os ser-
vidores da agência por meio de 
dinâmicas e palestra destacando 

a importância de um bom relacio-
namento entre os companheiros 
de trabalho.

O objetivo foi qualificar os atendentes e a equipe em geral para tornar mais efetiva a inter-
mediação da mão de obra
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Copa do Brasil terá quatro clássicos
estaduais nas disputas pelas oitavas

Metade dos confrontos 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil será de clássicos 
estaduais. Uma das vagas às 
quartas de final será definida 
no Clássico Alvinegro, entre 
Santos e Corinthians. Outra 
sairá de quem avançar no 
Choque-Rei, como é conhe-
cido o embate de São Paulo e 
Palmeiras. O Clássico-Rei, que 
opõe Ceará e Fortaleza, tam-
bém decidirá um dos classifica-
dos, assim como o Clássico do 
Equilíbrio, onde Atlético-GO e 
Goiás medem forças. Os emba-
ter foram definidos por sor-
teio na tarde desta terça-feira 
(7), na sede Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), no 
Rio de Janeiro.

Nos demais confrontos, 
destaque para Flamengo e 
Atlético-MG, duelo de riva-
lidade histórica, que ree-
ditará a decisão da última 
Supercopa do Brasil, ven-
cida pelo Galo. As partidas 
entre Fluminense e Cruzeiro 
e Athletico-PR e Bahia colo-
carão campeões brasilei-
ros frente a frente. Por fim, 
o América-MG foi sorteado 
como adversário do Botafogo.

A CBF ainda definirá as 
datas e horários das partidas. A 
previsão é que os jogos de ida 
ocorram entre os dias 22 e 23 

deste mês e os de volta em 13 e 
14 de julho. Santos, Palmeiras, 
Ceará, Goiás, Flamengo, 
Cruzeiro, Athletico-PR e 
Botafogo decidirão os confron-
tos em casa. Nos clássicos pau-
listas, é autorizada somente a 
presença da torcida mandante 
nas arquibancadas.

A classificação às quar-
tas de final assegura às equi-
pes uma premiação de R$ 
3,9 milhões. Quem passar 
às semifinais terá direito a 
R$ 8 milhões. O vice-cam-
peão receberá R$ 25 milhões, 
enquanto o ganhador da Copa 
do Brasil levará R$ 60 milhões 
de prêmio.

A CBF ainda definirá as datas e horários das partidas. A previsão é que os jogos de ida ocor-
ram entre os dias 22 e 23 deste mês e os de volta em 13 e 14 de julho

DIVULGAÇÃO

Mbappé é o jogador mais valioso do
mundo e Vinícius Jr. o 2º, diz estudo

O atacante francês Kylian 
Mbappé, do Paris Saint-
Germain, é o jogador de fute-
bol mais valioso do mundo, 
segundo o grupo de pes-
quisa suíço CIES Football 
Observatory (Observatório 
do Futebol), seguido pelo 
brasileiro Vinícius Jr., do Real 
Madrid, e do novo contratado 
do Manchester City Erling 
Haaland, da Noruega.

Mbappé, que recusou uma 
oferta do Real e assinou um 
novo contrato de três anos 
com o PSG no mês passado, 
liderou a lista com um valor 
estimado de transferência de 
205,6 milhões de euros (equi-
valente a R$ 1,1 bilhão), supe-
rando Vinícius (185,3 milhões 
de euros/R$ 965,4 milhões) 
e Haaland (152,6 milhões de 
euros/R$ 795 milhões).

Neymar, companheiro de 

Julgamento por corrupção de
Blatter e Platini começa hoje

O ex-presidente da Fifa 
Joseph Blatter e o ex-presi-
dente da Uefa Michel Platini 
devem comparecer a um tribu-
nal suíço hoje, para enfrentar 
acusações de corrupção que 
provocaram a queda de ambos 
da cúpula do futebol mundial.

Promotores suíços acusam 
os dois ex-dirigentes de arran-
jar ilegalmente um pagamento 
de 2 milhões de francos suíços 
(o equivalente a R$ 10 milhões) 
em 2011 da Fifa para Platini.

O caso fez com que Blatter 
encerrasse seu comando de 17 
anos como presidente da Fifa 
em desgraça e acabou com 
as esperanças do ex-meio-
-campista francês Platini de 
sucedê-lo.

Essa é apenas uma das 25 
investigações da Procuradoria-
Geral da Suíça (OAG) sobre cor-
rupção no futebol, com cerca 
de 12 ainda pendentes.

Após uma investigação 
de seis anos, a OAG acusou 

equipe de Mbappé no PSG, 
detém o recorde atual de 
transferência do futebol. Os 
campeões franceses pagaram 
ao Barcelona 222 milhões de 
euros por sua contratação em 
2017.

A lista dos cinco primeiros 
é completada pelo jovem do 
Barcelona Pedri (135,1 milhões 
de euros/R$ 703,9 milhões) e 
pelo meio-campista inglês 
do Borussia Dortmund Jude 
Bellingham (133,7 milhões de 
euros/R$ 696,6 milhões).

O CIES Football Observatory 
usa indicadores como idade do 
jogador, desempenho, pro-
gressão na carreira e duração 
do contrato para chegar a um 
valor de transferência.

A lista mais recente foi 
dominada por jogadores da 
Premier League, com 41 repre-
sentantes no top 100.

Ruben Dias,  do City, 
teve a maior  aval iação 
para um zagueiro (109,6 
milhões de euros/R$ 571 
milhões)), enquanto Gianluigi 
Donnarumma, do PSG, liderou 
entre os goleiros (73,7 milhões 
de euros/R$ 384 milhões).

O meia do City Kevin De 
Bruyne, de 30 anos, foi o joga-
dor mais velho da lista, com 
um valor de 57,3 milhões de 
euros (R$ 298,5 milhões).

Blatter, de 86 anos, de “fraude, 
na alternativa de apropriação 
indébita, na alternativa adi-
cional de má gestão crimi-
nosa, além de falsificação de 
documento”.

Platini, de 66 anos, é acusado 
de fraude, apropriação indébita, 
participação em má gestão cri-
minosa como cúmplice e falsifi-
cação de documento.

Blatter e Platini, que já 
foram aliados próximos, mas 
agora são inimigos ferrenhos, 
negaram irregularidades. Eles 
dizem que tinham um acordo 
verbal sobre o pagamento, 
relacionado ao trabalho de 
consultoria de Platini entre 
1998 e 2002.

Três juízes do Tribunal 
Criminal Federal de Bellinzona 
vão ouvir o caso no julgamento 
que vai até 22 de junho. O vere-
dicto deve sair em 8 de julho. 
Se condenados, Platini e 
Blatter podem pegar até cinco 
anos de prisão.

OBSERVATÓRIO do Futebol mostra o 
atacante francês Kylian Mbappé seguido 
pelo brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid
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Cidade tem os melhores indicadores da
Atenção Primária em Saúde no Paraná

Umuarama desponta em 
primeiro lugar entre as cida-
des com mais de 100 mil habi-
tantes do Paraná na avaliação 
do Programa Previne Brasil, 
sobre o atendimento da aten-
ção primária em saúde (APS). 
O programa objetiva estruturar 
um modelo de financiamento 
focado em aumentar o acesso 
das pessoas aos serviços da 
atenção básica e verifica o 
vínculo entre a população e as 
equipes, com base em meca-
nismos que induzem à res-
ponsabilização dos gestores 
e profissionais pelas pessoas 
que assistem.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik, infor-
mou que os indicadores de 
Umuarama têm evoluído 
desde o início do programa. 
“Chegar ao topo da qualidade 
no atendimento entre as maio-
res cidades do Estado é grati-
ficante. Mostra os esforços 
acertados da nossa equipe, 
resultado de um longo tra-
balho que representará 
incremento nos repasses do 
Ministério da Saúde”, avaliou.

O ranking do Previne Brasil é 
definido com base no Indicador 
Sintético Final (ISF), que deter-
mina o valor do incentivo finan-
ceiro a ser transferido ao muni-
cípio. O índice corresponde ao 
cálculo do desempenho do con-
junto dos sete indicadores, afe-
rido a cada período de quatro 
meses, com repercussão finan-
ceira para o quadrimestre sub-
sequente, conforme o manual 
do programa.

O repasse de transferências 
do Ministério da Saúde aos 
municípios passa a ter como 

Assistência Social 
fará mutirão para

recadastrar inscritos
 no Cadastro Único

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social realizará 
na próxima segunda-feira, 
13, um mutirão para o reca-
dastramento dos inscritos no 
Cadastro Único. Pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
que fazem parte de algum 
programa social – como por 
exemplo o Baixa Renda da 
Energia Elétrica, o Leite das 
Crianças, o INSS da Dona de 
Casa ou o Programa Auxilio 
Brasil – devem ficar atenta à 
obrigatoriedade da atualiza-
ção de dados.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Cadastro Único no município, 
Tania Marques, lembra que os 
cadastros devem atualizados 
pelo menos de dois em dois 
anos. “A atualização deve ser 
feita até desse prazo, caso haja 
alguma mudança na composi-
ção familiar, no endereço ou na 
renda, para que os benefícios 
sejam garantidos”, alertou.

Caso a pessoa seja bene-
ficiária do Auxílio Brasil, é 
importante observar o extrato 
de pagamento, que pode vir 
com a orientação de atualizar 
o cadastro. “Se a pessoa for 
contemplada pelo Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) e 
não mantiver o cadastro atua-
lizado, corre o risco de ter o 
benefício suspenso até que 
seja regularizada a situação”, 
acrescenta. “Nos dois casos, 
ligue para o seu CRAS de refe-
rência e agende atendimento”, 
recomenda Tania.

O recadastramento aten-
derá pessoas inscritas no 
Cadastro Único quem ainda 
não tenham se atualizado. 
Basta entrar em contato 
pelo telefone (44) 3906-1116 
e agendar um horário, para 
que o procedimento seja rea-
lizado com tranquilidade.

O local de atendimento 
será o Centro de Referência 
da Assistência Social – CRAS 
3, localizado na avenida 19 de 
Dezembro, 3001, esquina com 
avenida Parigot de Souza/
Centro – em frente ao Ginásio 
de Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa.

Criança de apenas 3 anos foi internada com Covid
O Boletim Covid, emitido 

diariamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, informou 
que ontem (terça-feira, 7) 20 
novos casos da doença foram 
confirmados, sendo 13 mulhe-
res, sete homens e nenhuma 
criança. Há 106 dias nenhuma 
morte em decorrência de com-
plicações da doença não é 
registrada na cidade e o total 
de óbitos está em 339.

Desde o início da pandemia 
de coronavírus, em março de 
2020, 38.081 pessoas foram diag-
nosticadas com covid-19 e deste 
total 37.517 se recuperaram. O 

Gestão de qualidade
A avaliação iniciou no último quadrimestre de 2020. “Umuarama sem-
pre esteve no ‘roda pé’ do Estado, chegando a ocupar o 397º lugar no 
primeiro quadrimestre de 2021. Com muito trabalho e gestão alcança-
mos, no primeiro quadrimestre de 2022, o 1º lugar no Paraná em nova 
faixa populacional. Isso nos motiva a seguirmos tentando melhorar o 

atendimento e compartilhando com toda população o bom desempe-
nho do nosso município”, completou o secretário Herison Cleik.

base critérios como captação 
ponderada, pagamento por 
desempenho, incentivo para 
ações estratégicas e incentivo 
financeiro com base em crité-
rio populacional.

Os sete indicadores ava-
liados são as proporções de 
gestantes com seis ou mais 
consultas pré-natais até a 12ª 
semana; gestantes com exa-
mes para sífilis e HIV; gestan-
tes com atendimento odonto-
lógico; mulheres com coleta 
de citopatológico na atenção 
primária; crianças de um ano 
vacinadas na APS contra difte-
ria, tétano, coqueluche, hepa-
tite B, infecções causadas por 
Haemophilus influenzae tipo B 
e poliomielite inativada; hiper-
tensos com consulta e pressão 
arterial aferida no semestre; 
e diabéticos com consulta e 

número de casos suspeitos hoje 
é de 74 e o total de casos ativos 
é de 225, indicando que 299 
pessoas estão em isolamento 
domiciliar.

Segundo relatório referente 
à ocupação de leitos exclusi-
vos para tratamento da covid, 
em instituições credenciadas 
pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde), não há nenhuma pes-
soa de Umuarama internada 
na UTI e há uma criança de três 
anos internada na enferma-
ria – devido à idade, ela ainda 
não poderia ter tomado vacina. 
Segundo a Secretaria de Estado 

hemoglobina glicada solici-
tada no semestre.

“Nosso resultado na avalia-
ção de atendimentos (qualita-
tiva e quantitativa) feita pelo 
Ministério da Saúde, com indi-
cadores da atenção básica (uni-
dades básicas de saúde) dentro 
do Previne Brasil, nos deixou 
imensamente felizes e satisfei-
tos”, apontou o prefeito Hermes 
Pimentel. A cidade ocupou a 52ª 
colocação na classificação geral, 
com ISF 8,03%, e foi primeiro 
lugar entre as cidades acima de 

100 mil habitantes.
No comparativo com os 

grandes centros do Paraná, 
Curitiba foi 4º lugar, Cascavel 
ficou em 5º, Toledo em 9º, 
Londrina ocupou a 15ª colo-
cação e Maringá aparece em 
19º. Do terceiro quadrimes-
tre de 2021 para o primeiro 
deste ano, o ISF de Umuarama 
melhorou 15,5%, passando de 
6.95% para 8.03%. Entre os 
5.568 municípios brasileiros, 
a Capital da Amizade aparece 
no 935º lugar.

BOLETIM diário mostra que 13 mulheres e sete homens forma infectados pela doença no 
município
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da Saúde (Sesa), o cruzamento 
da taxa de positividade com o 

índice de internamentos classifica 
a cidade com “Bandeira Verde”.

O programa estrutura modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da atenção básica

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Se você lida com vendas ou trabalha em casa, 
sua criatividade estará em alta. Poderá fazer 
curso na sua área. Procure cuidar melhor da 
sua saúde. Aproveite o clima de harmonia com 
o par e aguarde por um romantismo cheio de 
boas energias.

Na saúde, procure cuidar melhor de dentes 
e ossos. Além de ser autoconfiante com seu 
visual, é preciso dar atenção à saúde também. 
Se surgir imprevistos, conte com a sua família. 
Lembre-se que seu par também deve ajudar 
nas obrigações domésticas e dívida as tarefas 
com ele, pois isso irá aproximá-los.

Pode receber um convite para voltar ao antigo 
serviço, neste momento vale a pena analisar 
se o retorno é ou não interessante. Tudo estará 
maravilhoso na vida amorosa. Poderá conhecer 
alguém especial na internet, mas tome cui-
dado com o mundo virtual.

Procure ser mais tolerante no trabalho e 
evite intrigas. Ouça seu par e modere nas 
críticas para lidar bem com o relaciona-
mento. Aguarde por muito sucesso no jogo 
de sedução.

Pode até pensar em pedir um aumento. 
Procure ter mais cuidado com documen-
tos. Aguarde por ótimas conversas na vida 
a dois. Na paquera, vai despertar o interesse 
de alguém especial.

Melhor organizar suas tarefas profissio-
nais para não se atrapalhar. Deixe de 
lados as intrigas. Reserve um tempo esta 
semana para cuidar do visual e se diver-
tir. Invista nas carícias e na intimidade na 
vida a dois.

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

As pessoas que nascem no dia 8 de junho são do signo de gêmeos com ascendente 
em peixes e personalidade em Áries, por isso, estão sempre tentando encontrar 
explicações lógicas para as suas atitudes. Por terem a persistência em seus obje-
tivos, rendem muito quando aderem a uma filosofia e assim se tornam originais 
em tudo o que fazem.

Horóscopo nascido em 8 de junho

Cuidado com o ritmo intenso no trabalho, 
pois você poderá se cansar muito. Procure 
dar um toque no romantismo para animar 
a união e não se esqueça de aprimorar 
sua sensualidade para o próximo Dia dos 
Namorados.

Cuidado com as promessas! Aposte na paciên-
cia e no amor para resolver as diferenças na 
vida a dois. Uma paixão do passado pode 
ressurgir, mas se foi algo que te faz mal no 
passado, seu lado rancoroso não vai permitir 
que você se apegue novamente.

Se estiver em busca de um novo emprego, 
um colega pode te ajudar. Nada de gastos 
excessivos, controle seus impulsos e pense 
nos planos futuros. Aguarde por um clima bem 
leve e momentos felizes com a família. Saia da 
rotina com o par e curta a intimidade conjugal.

Aproveite o dia para acertar as pendências e 
organizar a agenda, aposte no seu dinamismo! 
Anote seus sonhos, pois eles poderão se rea-
lizar. Está na hora de valorizar o par, invista 
no seu poder de sedução. Pode receber um 
convite para sair.

Fique com a mente tranquila que você 
saberá resolver as buchas que aparecerão no 
serviço. Aposte na sua intuição para resolver 
esses pepinos no trabalho. Romance está 
protegido. Pode conhecer um novo amor 
através de um parente.

Aposte na sua memória para decolar na 
carreira. Se souber de segredos no traba-
lho, seja discreta. Procure controlar a sin-
ceridade e as mudanças no romance. Pes-
soa próxima da família pode despertar seu 
interesse.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CPECM
HKATMANDU

REPATRIADOS
FARRABNE
ELICACAU
DEJAVUAD

LEGARMENTO
GSCBRILHO

OPACUBL
LIVREACHADO

EUROPALAC
PRISMAHLA

NNINFERIU
BOOMGAAS

SSACRAST
PROPOSITIVO

Santuário
venerado
pelos mu-
çulmanos

 Centro e-
conômico
e cultural
do Nepal

Nela o ma-
caco velho
não mete a
mão (dito)

A bomba 
de fissão
nuclear
(Fís.)

Significa
"Doctor",
em PhD

O verso
típico do 

Modernis-
mo (BR)

Letra do
ícone de

Bold
(Inform.)

Flor orna-
mental de

cores
variadas

Pechincha
(pop.)

Irmã de
Cadmo, na
Mitologia

grega

Letra do
logotipo do
Facebook

(?) Rioja,
região his-
tórica da
Espanha

Aspecto
pelo qual a
questão é
discutida

Deduziu
pelo

raciocínio

A Mãe 
do Mato
(Folc.)

Assim, em
espanhol

As
músicas

que tocam
em igrejas

Tipo de
viga que
sustenta
viadutos

Título de Abraão na
História bíblica

Psiquiatra e filósofo
alemão

Nobre (?):
o boxe

Cultivo da
Bahia

Homenagem às
vítimas do Nazismo,

em Jerusalém 
Proprietária

Nordeste
(abrev.)
Sucesso
de Ivete

Formato
do gol, no

rúgbi 

Boris
Johnson,

em relação
ao Reino

Unido

Decifrei o
texto

Flexão do
verbo "ser"

Jagunços
(bras.)

Nocivo

Menor
estado do
Sul (sigla)

Peixe
fluvial de

corpo
ovalado

Queixo 
(p. ext.)
Um dos

controles
da imagem
do televisor

Ceder em 
testamento

Grama
(símbolo)

Cerne;
essência

Desacom-
panhado

Expansão comercial
O jornalismo que

busca soluções para
as questões públicas

Lago, em
francês

Coração,
em inglês

Diversão
(pop.)

Percepção 
de situação
já vivida
(Psicol.)

Trazidos
de volta ao
país natal

3/así — lac. 5/heart. 6/déjà-vu — europa. 11/propositivo.
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G E A
T U C U N A R E C
P I O N E I R I S M O

L C R G A M
O D E G R O G U E
S A G U I B O L A R

D A C U B O C
C E S S Ã O I N P I

Ã S A T I R O
C O B U N O R V
P L A S M A A V A I

U A G A N I R
A C I D A B A N T U

P A I O L R D A
S S I D E R A L

Peixe mui-
to apre-
ciado na
Amazônia

Severos;
rigorosos

Ambiente
em que os
bitcoins 

são usados

Marca do
trabalho 

dos Irmãos
Lumière

Resultado 
positivo da
cobrança
do pênalti 

Arquitetar
(plano)

Pequeno
primata
da fauna
brasileira

A 3ª po-
tência de
uma variá-
vel (Mat.)

Registra
marcas 

industriais
e patentes 

Cede;
outorga

Depósito 
de pólvora
e artefatos

bélicos

O espaço
visitado

pelos as-
tronautas

Compositor da ópera
"Mefistofele" 

Sufixo de
"rochedo"

Cloro
(símbolo)
Estado do
boxeador

que foi no-
cauteado

A 18ª letra
do alfabeto
"Garantia",
em FGTS

Semideus campestre
da Mitologia grega
Vogal

anasalada
De segunda 
mão (pl.)

Nem, em
inglês

Elemento da química
orgânica (símbolo)
A ausência da dor,

no Budismo

Gemer co-
mo os cães
Califa dos

xiitas

Modelo de
decote

Até este
momento

Vontade
intensa de
fazer algo

O estado
físico do
Sol (Fís.)

Azeda

Dom
(abrev.)

Família
linguística
africana

Urânio
(símbolo)

Classe
(?): a elite

Arroio do
Paraguai
Retira o

lacre

Empréstimo
Alga da
culinária
japonesa

Grupo de pintores do
qual Leonardo da
Vinci era membro

Tentação (fig.)
Elza Soares, cantora

brasileira

Município
paulista

3/nor. 4/cobu — cubo. 5/bantu. 6/sátiro.

Saúde anuncia a chegada de mais vacinas contra a Covid
Após pouco mais de 10 dias sem 

vacinas contra Covid para terceiras e 
quartas doses, a Secretaria de Saúde 
anunciou ontem (terça-feira, 7), a che-
gada do imunizante a Umuarama. 
Desta forma, o cronograma divulgado 
na segunda-feira (6) foi alterado e 
ontem (7) o Sest Senat passou a dis-
ponibilizar doses 1, 2, 3 e 4 (reforço) das 
8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

A terceira dose (D3) ofertada desde 
ontem é para todas as pessoas acima 
de 12 anos que fizeram a segunda 
dose com a Astrazeneca, Coronavac 

 A Prefeitura realizará na próxima 
quinta (9), às 9h, leilão para alienação 
de veículos, máquinas e sucatas – con-
siderados inservíveis ao serviço público. 
Os arremates deverão ser feitos no 
estado em que os bens se encontram. 
Serão 25 lotes, com lances iniciais que 
variam de R$ 500 (Kombi a gasolina, 

ou Pfizer no dia 7 de fevereiro ou em 
datas anteriores, para imunossuprimi-
dos com idade acima de 12 anos que 
fizeram a segunda dose dia 12 de abril 
ou em dias anteriores, e para gestantes 
que fizeram a segunda dose no dia 7 de 
fevereiro ou em datas anteriores.

A quarta dose (D4) é destinada a 
todas as pessoas imunossuprimidas 
com idade acima de 18 anos, que fize-
ram a terceira dose ou o reforço em no 
dia 7 de fevereiro ou em datas ante-
riores com as vacinas Janssen, Pfizer, 
Astrazeneca ou Coronavac. “Também 

vamos imunizar idosos que tenham 
60 anos ou mais que fizeram a terceira 
dose ou reforço também no dia 7 de 

fevereiro ou em datas anteriores com 
as vacinas Janssen, Pfizer, Astrazeneca 
ou Coronavac.

Prefeitura leiloa veículos sucateados
ano 1992 – sucata) a até R$ 40 mil (tra-
tor de esteira diesel, marca Komatsu, 
1978). Caso os lotes sejam arremata-
dos pelos lances iniciais, o leilão prevê 
uma arrecadação pouco superior a R$ 
234,5 mil. Os bens ofertados podem 
ser vistoriados no pátio de máquinas 
da Prefeitura, na rodovia PR-480.
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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

Com resultados excep-
cionais, a Peugeot atingiu o 
maior resultado em volume de 
vendas desde o ano de 2014. 
Somente no mês de maio, a 
marca emplacou 4.452 unida-
des, alta de 76%, quando com-
parado ao mesmo período de 

2021 e 2.5% de market share.
Já no acumulado de 2022, 

a Peugeot segue na liderança, 
como a marca que mais cresce, 
em volume percentual, da 
indústria automotiva no Bra-
sil. De janeiro a maio, a marca 
comercializou 16.671 veículos, 

alta de 87%, enquanto o mer-
cado automotivo geral registrou 
uma queda de 18%, em relação 
a igual período de 2021.

A Peugeot também teve 
importantes lançamentos no 
mês de maio, além dos bons 
resultados. Desenvolvimentos 

alcançados graças à sinergia do 
Grupo Stellantis, a Peugeot apre-
sentou ao mercado a Partner 
Rapid, produzida no polo indus-
trial de Betim e a nova motoriza-
ção 1.0 Firefly, já consagrada no 
mercado, para o líder de vendas 
da marca, o Peugeot 208. 

 A Renault do Brasil traz 
uma novidade para o SUV Dus-
ter, com a adoção do novo sis-
tema multimídia Display Link 
de 8”. Com conectividade wire-
less, sem precisar de cabos, 
possibilita o espelhamento de 
smarphones por meio das tec-
nologias Android Auto e Apple 
CarPlay, trazendo mais prati-
cidade no uso diário. A nova 
central está disponível de série 
nas versões Intense e Iconic e 
como opcional na versão Zen, 
com o Pacote Tech.

Intuitiva e tecnológica, a 
nova central multimídia traz 
tela capacitiva de 8” sensível 
ao toque, câmera de ré com 
guias dinâmicas e, na versão 
Iconic, sistema Multiview que 
permite enxergar os quatro 
lados do veículo para auxiliar 
em situações off-road. A cone-
xão USB também foi reposicio-
nada para a parte inferior do 
painel, em uma posição mais 
prática para seu uso. 

O sistema possui ainda 
layout personalizável, conexão 
via Bluetooth e informações 
como temperatura externa 
e horário direto na tela. Para 
auxiliar o condutor na econo-
mia de combustível e no moni-
toramento de suas viagens, a 
central mantém o Eco Scoring 

Renault Duster recebe 
nova central multimídia Considerando o acumu-

lado de vendas nos cinco pri-
meiros meses do ano, a Jeep já 
emplacou cerca de 54 mil veí-
culos, conquistando 7,9% de 
participação do mercado total 
brasileiro em 2022 (+0,8 p.p. vs 
mesmo período de 2021).   

Os modelos da Jeep pro-
duzidos no Brasil seguem com 
uma ótima performance no 
acumulado do ano, com des-
taque para o Compass, que 
lidera o C-SUV com 41,7% do 
segmento, e o Commander, 
que também mantém a lide-
rança entre os D-SUV, com 35% 
de participação nos cinco pri-
meiros meses de 2022.

Maio foi também um mês 
de anunciar o aumento da 
gama Jeep oferecida no Bra-
sil. A picape Gladiator, que che-
gará em breve ao mercado bra-
sileiro, já mostrou um pouco 
de toda a sua capacidade off-
-road no reallity “No Limite”, 
da Rede Globo, e deixou os 
clientes ansiosos por toda a 
sua versatilidade, tecnologia 
e autenticidade Jeep.

“Os resultados alcança-
dos em 2022 nos levam a um 
desempenho de destaque em 
um mercado tão desafiador. O 
trabalho conjunto com a nossa 
Rede de Concessionários tem 
feito a diferença para continuar-
mos sendo a marca número um 
no segmento SUV no mercado 
brasileiro”, afirma Everton Kur-
dejak, Vice-Presidente de Ope-
rações Comerciais da Jeep para 
o Brasil. “Em maio, revelamos 
também a chegada, muito em 
breve, da picape mais capaz do 
mundo ao mercado brasileiro, 
a Gladiator. Com certeza essa 
picape vai redefinir o conceito 
de aventura e off-road no seg-
mento das picapes no Brasil!”, 
completou Everton. 

Jeep segue 
líder entre SUVs 
no mês de maio 

Peugeot tem o melhor mês em vendas dos últimos oito anos

e Eco Monitoring.

MUDANÇA
Em 2020, o Duster passou 

por sua mudança mais pro-
funda, com a sua nova gera-
ção, para dar continuidade a 
uma história de sucesso. Por 
fora, o SUV trouxe um design 
completamente novo, com 
linhas mais musculosas, que 
transmitem imponência e 
robustez, com um desenho 
mais aerodinâmico, graças à 

redução do ângulo do para-
-brisa e aumento da sua linha 
de cintura. O interior, por sua 
vez passou por uma verdadeira 
revolução, com mais qualidade 
percebida e melhor ergonomia.

Neste ano, o Duster rece-
beu uma grande novidade: 
a ampliação da gama de ver-
sões com a adoção do novo 
motor turbo TCe (Turbo Con-
trol Efficiency) 1.3 flex, com-
binado ao eficiente câmbio 
automático CVT XTRONIC de 

oito marchas na versão Ico-
nic. Com isso, o SUV mais ven-
dido da marca no país se torna 
ainda mais dinâmico e ágil, 
graças à nova potência de 170 
cv e ao maior torque do seg-
mento de 27,5 kgfm. 

Mesmo com todas as 
mudanças, o SUV manteve as 
suas características-chave, 
com robustez, versatilidade e 
espaço interno, com o maior 
porta-malas da categoria com 
475 litros de capacidade.

Sistema permite a conectividade sem fio de smartphones por meio do Android Auto e Apple CarPlay 
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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
CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00
MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 59.900,00
ONIX 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 LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

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

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

LOCAÇÃO

VENDA

ZONA I-A

R$ 3.700,00 + seguro anual

Casa bem localizada com ótimo padrão

possuindo piscina, 02 suítes + 02 Demi-

suítes, dispondo 300m² de construção

ZONA V

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sobrado com excelente ponto comercial,

possuindo 01 suíte + 02 quartos dispondo

de aproximadamente 200m² de construção

HIGIENOPOLIS

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sala comercial localizada no Centro Médico 

e Comercial Higienópolis, dispondo  de 04

consultórios e 140 m² de área útil

JARDIM BELA VISTA

Casa com 05 suítes, divididos em um terreno

de 325 m² e uma área construida de 192m².

Opção localizada aos fundos do Maxxi

Atacado R$ 800.000,00 

ZONA II

R$ 650.000,00

Terreno com excelente topografia

localizada na Av São Paulo, essa opção,

conta com uma área total de 560m²,

sendo 16 m x 15 m

PARQUE  CIDADE JARDIM

Ó́timo opção, térrea com

aproximadamente 160m² de área

construída, contando com 01 suíte + 02

quartos. R$ 610.000,00

JARDIM TROPICAL

R$ 520.000,00

Casa nova, recém construída  e com um

acabamento excelente, contando com uma

área construída de 112,35m², além de 01

suíte + 02 quartos 

Guarda Municipal atendeu 270 chamados no mês de maio
Exatamente 270 chamados 

foram registrados pela Guarda 
Municipal de Umuarama (GMU) 
durante o mês de maio de 
2022. De acordo com o rela-
tório divulgado na tarde de 
ontem (7), as ocorrências com 
maior número de notificações 
foram as denúncias de trân-
sito – por veículos estacio-
nados de forma irregular ou 
em locais proibidos, com 56 
chamados. As abordagens 
para averiguação de sus-
peitos ficaram em segundo 
lugar, com 46 ocorrências, 
seguida de queixas relaciona-
das a mendigos, andarilhos, 
drogaditos e pessoas alcoo-
lizadas, com 32 registros, 
denúncias de pessoas em 
atitude suspeita próximas a 
residências e estabelecimen-
tos comerciais e perturbação 
do sossego, com 11 registros 
cada, furto e roubo e denún-
cias de veículos suspeitos ou 
abandonados, com 10 regis-
tros cada.

Foram registrados nove 
chamados para auxílio ao 
trânsito e outras nove para 
atendimentos a situações 
envolvendo resgate e socorro 
de animais. Também houve 
o atendimento a oito aciden-
tes de trânsito com vítima e 
seis sem vítima, além de mais 
seis cumprimentos de ofício 
do Ministério Público para 
encaminhamento ao Hospital 
Santa Cruz.

MAIORIA das abordagens foi 
para averiguação suspeitos, queixas 

relacionadas a mendigos, andarilhos, 
drogaditos e pessoas alcoolizadas

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “O discurso não é simplesmente aquilo que 
traduz as lutas ou os sistemas de dominação, 
mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder 

do qual nos queremos apoderar.”
Michel Foucault

A
FE

TO

FRAUDE
Pesadelo de quase todo universitário, o trabalho de conclusão de curso (TCC) pode ser também caso de polícia. Uma platafor-
ma que oferece online trabalhos prontos – o que, por si só, é fraude – usa as marcas de importantes universidades públicas, 
como USP, Unicamp e UFRGS. Segundo o site, os trabalhos são feitos por “ex-alunos das melhores universidades do país”. A 
Unicamp já anunciou que vai processar a empresa. (g1)

CARDÁPIO
Neste aniversário de Umuarama, a 

culinária mundial vai ser destaque no 
Lago Aratimbó. A Festa das Nações 
está de volta e dessa vez reunin-
do várias entidades beneficentes 

na oferta de pratos típicos. No dia 
22 (quarta-feira) o cardápio traz a 
culinária japonesa, com yakissoba, 
frango xadrez e sushi hot Filadélfia. 
Na quinta-feira, dia 23, é a vez de 

pratos brasileiros, com escondidinho, 
vaca atolada e arroz carreteiro. 

***

Dia 24 (sexta) chegam os pratos 
americanos, com costelinha suí-

na barbecue, jambalaia (à base de 
frango e camarões). No sábado, dia 
25,  a gastronomia italiana faz a 

festa, com espaguetes, almôndegas, 
nhoque e conchiglioni. E para encer-
rar, no domingo  dia 26, tem Comida 
de Boteco, com dadinho de tapioca, 
caldo de mocotó, espetinhos de xixo 

e o trio frango-batata-mandioca. 
Vamos marcar presença.

ZOOM
Em noite de posse no Conselho da Mulher Empresária da ACIU -, Carina 

Previatto e Valmira Costa Pugas reinaram absolutas na cerimônia que reuniu 
empresários e empresárias da Capital da Amizade. 

LEONARDO EVENTOS E RICARDO PEPELASCOV

 DESISTIR?
Elon Musk ameaçou desistir da aqui-
sição do Twitter. Em documento pro-
tocolado na SEC, órgão regulador do 
mercado financeiro nos EUA, o CEO 
da Tesla acusou o Twitter de come-
ter uma “violação” do acordo para a 
compra da empresa, operação cal-

culada em US$ 44 bilhões. Em outra 
carta anexada ao Twitter, o execu-
tivo alega que a empresa se recusa 
a fornecer informações suficientes 

solicitadas sobre o número de contas 
falsas e de spam na plataforma. 

(The Guardian)

COBRAR?
Você pagaria por conteúdo do Ins-
tagram? Está em fase de testes nos 
Estados Unidos a opção “Assinar”. 
O novo botão aparece em perfis de 

criadores de conteúdo e vai permitir 
que usuários paguem por materiais 
exclusivos. O pacote pode incluir 
acesso à Stories e transmissões ao 

vivo fechadas, além de um selo 
indicando quem é assinante. Mas, 

por enquanto, só está disponível nos 
EUA. (UOL)

PÃO DE QUEIJO COM CARNE DE PANELA! 
INGREDIENTES
- 1kg de pão de queijo tradicional 
- 500g de carne seca dessalgada 
ou maminha
- 3 cebolas roxas cortadas em ro-
dela
- 3 tomates picados em pedaços 
grandes
- 1 cenoura cortada tipo palito
- Ervas aromáticas a gosto
- Cebolinha picada a gosto
- Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Coloque a carne inteira em uma 
panela de pressão e adicione os 
demais ingredientes.  Misture tudo 
com bastante cuidado. Tampe a 
panela e deixe cozinhar durante 
30 minutos. Enquanto isso, pré-a-
queça o forno durante 5 minutos a 
230º e coloque os pães de queijo 
para assar.  Deixe a panela de pres-
são esfriar um pouco e abra para 
conferir o sal. Tampe-a novamente 

e deixe cozinhar por mais 15 minu-
tos.  Verifique se os pães de queijo 
estão ao seu gosto.  Abra a panela, 
mexa e verifique o sal e o cozimento 
da carne. Ela deve estar desfiada e 
com o molho cremoso. Pronto! Ago-
ra é só rechear os pães de queijo, 
acrescentar um pouco de molho de 
preferência e se deliciar.  *** recei-
ta “Delícias da Dona Cuca”
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