
 

O boletim semanal da dengue publicado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde confirmou a morte de mais dez 
pessoas por dengue no Paraná e elevou para quase 97 mil o número de casos confirmados. Em Umuarama, são 
duas mortes. Devido ao aumento da infestação pelo mosquito transmissor, que já resultou em 1 mil casos positivos 
desde agosto de 2021, o Município solicitou ao Governo do Estado a aplicação de fumacê na cidade.
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Definida comissão que vai analisar
denúncia contra o vereador Ronaldo
Foi definida na Câmara Municipal de Umuarama, a composição da 
Comissão de Exame de Denúncia, que terá a atribuição de emitir pare-
cer acerca de uma denúncia protocolada junto ao Poder Legislativo, 
que pede a cassação do mandato do vereador Ronaldo Cruz Cardoso. O 

parlamentar foi acusado de suposto pedido de propina para aprovação 
de uma proposta vinda do Poder Executivo, que altera nomenclatura 
em zoneamento urbano para liberação de loteamento. Os vereadores 
sorteados foram Ana Novais, Cris das Frutas e Mateus Barreto. l 6

Mais de mil doses 
para o Noroeste l 2

AEN

Senado aprova
teto para o
ICMS do

combustível
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Hemepar
alerta para

necessidade
de doações
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Adapar coíbe
o uso de

agrotóxicos
no feijão
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TRE aborda
segurança

das urnas em
Umuarama

l 8 l 9

Reclamações sobre o atendimento dispensado aos idosos em agências bancárias de Umuarama motivaram o Conselho Municipal e o 
Procon a reunir os representantes das instituições para garantir atendimento prioritário.                                                         l 11

Duas mortes por dengue

Bom senso com os idosos
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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 0,47 4,78 11,73
IGP-M (FGV) 1,41 0,52 7,54 10,72
IGP-DI (FGV) 0,41 0,69 7,17 10,56

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,1477 1,1466 1,1072
IGP-DI (FGV) 1,1557 1,1353 1,1056
* 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  22002222:: 2ª parcela
vence em 30/06, com juros Selic de 1,00%.

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

14/5 a 14/6 0,6425 0,6425 0,1418
15/5 a 15/6 0,6674 0,6674 0,1666
16/5 a 16/6 0,7025 0,7025 0,2015
17/5 a 17/6 0,6692 0,6692 0,1684
18/5 a 18/6 0,6697 0,6697 0,1689

Ações % R$
Petrobras PN +1,13% 29,60 
Vale ON -0,20% 81,72 
ItauUnibanco PN -0,67% 23,65 
Bradesco PN -1,01% 18,64 
Magazine Luiza ON -4,87% 2,54 
Via ON -10,20% 2,29

IBOVESPA: -0,52% 102.063 pontos

Iene 134,92
Libra est. 0,83
Euro 0,96
Peso arg. 122,48

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,1330 5,1340 +8,0%

PTAX  (BC) +0,3% 5,1197 5,1203 +8,3%

PARALELO +0,2% 5,0000 5,4400 +8,2%

TURISMO +0,2% 5,0000 5,4200 +8,2%

EURO +0,2% 5,3322 5,3343 +5,1%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 2.046,29 2.063,74 0,85 3,02 12,80
Norte 2.042,71 2.051.05 0,41 5,79 11,93
Oeste 2.093,58 2.113,24 0,94 3,55 13,58

DÓLAR 14/06

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,15
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.343,18 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. MAIO

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 1.698,50 -9,00 3,2%
FARELO jul/22 411,00 -4,10 1,7%
MILHO jul/22 768,25 -1,00 -1,7%
TRIGO jul/22 1.050,25 -20,75 -10,8%

SOJA 181,10 0,6% -0,4% 180,00
MILHO 83,22 1,4% 1,2% 83,00
TRIGO 109,00 1,9% 11,2% 115,00
BOI GORDO 294,09 0,1% -4,3% 285,00
SUINO 5,39 1,7% -4,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 14/06 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 14/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 194,00 3,7% 1,6%
SOJA Paranaguá 201,50 3,9% 1,3%
MILHO Cascavel 90,00 5,9% -1,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0066  ffííssiiccaass  1155//0066,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0066

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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   Loterias
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Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta 15/6/2022
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TIME DO
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1º prêmio
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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 07 00 09 04 09 03

Super Sete concurso: 256C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2325Lotomania

25.901
78.357
26.774
19.983
78.845

03 10 12 20 54 55 71 
GRÊMIO/RS

02 15 24 49 60

OUTUBRO

06 12 15 26 27 28 31 

concurso: 5878

11 16 17 41 46 59

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 20
min 13

max 26
min 12

Cascavel
max 22
min 10

Foz do Iguaçu
max 22
min 10

max 23
min 10

Curitiba
max 19
min 9

FASES 
DA LUA

Quinta 16/6/2022

Chuva
Sexta 17/6/2022

Sol

08 09 12 22 30 34 39 41 45 50
54 61 65 69 74 76 83 88 90 92

Lotofácil concurso: 2546

Medianeira - Começa nesta 
quarta-feira a etapa macrorre-
gional da 68ª edição dos Jep´s 
(Jogos Escolares do Paraná) 
nas categorias 12 a 14 anos e 15 
a 17 anos, em Medianeira. Para 
as disputas na região oeste, 
participam escolas dos Núcleos 
de Educação de Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Toledo e Assis Cha-
teaubriand. Nas modalidades 
coletivas, apenas os campeões 
de cada núcleo disputam uma 
vaga para a fase estadual.

As disputas acontecem no 
atletismo, basquete, futsal, 
voleibol, handebol, tênis de 
mesa, vôlei de praia e xadrez, 
além de duas modalidades des-
tinadas a alunos com deficiência 
(ACD) – atletismo e o futsal. As 
disputas encerram no próximo 
domingo (19) quando serão defi-
nidas as 18 equipes para as fases 
finais. A primeira fase final será 
no período de 15 a 23 de julho 
em Campo Mourão, na catego-
ria 12 a 14 anos. Já a segunda 
acontece entre os dias 05 a 13 
de agosto, em Pato Branco, na 
categoria 15 a 17 anos.  

Rio de Janeiro - Diferente 
do que vem acontecendo em 
campo, o Flamengo lidera o 
ranking de torcidas divulgado 
ontem (14) pela Sport Track. 
De acordo com a pesquisa, a 
torcida do Flamengo é repre-
sentada por 24% dos brasilei-
ros, tendo um aumento em 
relação aos últimos anos. O 
Corinthians é o vice-líder do 
ranking, com 18%. São Paulo 

 Curitiba - Apesar da vice-
liderança no campeonato, 
o Corinthians não vive um 

momento tranquilo. Fora de 
campo as coisas têm sido 
tumultuadas para alguns 

jogadores, o que pode 
afetar dentro de campo.  Por 
conta disso, o técnico Vitor 

Pereira decidiu não divulgar 
a lista de relacionados 

para a partida, prevendo 
alguma mudança de última 

hora. No último treino 
da equipe, Fagner e Luan 

participaram normalmente, 
mostrando que estão 

recuperados das lesões.
O time paranaense terá 
três retornos. Puxam a 
lista o zagueiro Pedro 
Henrique e o atacante 

Pablo, que estão de volta 
após cumprir suspensão 
contra o Fortaleza. Com 

isso, eles devem reassumir 
as vagas no time titular, 
nos lugares do zagueiro 

Matheus Felipe e do 
atacante Rômulo. O técnico 

Felipão tem novamente 
também os atacantes 

Canobbio, que estava na 
seleção do Uruguai, e Vitor 

Roque, que defendeu a 
seleção brasileira sub-20. 

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Palmeiras 22 11 6 4 1 19 5 14 66.7
2º Corinthians 21 11 6 3 2 15 9 6 63.6
3º São Paulo 18 11 4 6 1 17 12 5 54.5
4º Internacional 18 11 4 6 1 14 10 4 54.5
5º Athletico 17 11 5 2 4 11 12 -1 51.5
6º Atlético-MG 17 11 4 5 2 17 14 3 51.5
7º Coritiba 15 11 4 3 4 14 14 0 45.5
8º Fluminense 14 11 4 2 5 13 14 -1 42.4
9º América-MG 14 11 4 2 5 11 13 -2 42.4
10º Avaí 14 11 4 2 5 12 15 -3 42.4
11º Santos 14 11 3 5 3 14 10 4 42.4
12º Bragantino 14 11 3 5 3 12 11 1 42.4
13º Ceará 14 11 3 5 3 13 13 0 42.4
14º Goiás 14 11 3 5 3 12 14 -2 42.4
15º Atlético-GO 13 11 3 4 4 10 13 -3 39.4
16º Flamengo 12 11 3 3 5 11 13 -2 36.4
17º Botafogo 12 11 3 3 5 12 16 -4 36.4
18º Cuiabá 12 11 3 3 5 9 13 -4 36.4
19º Juventude 10 11 2 4 5 10 19 -9 30.3
20º Fortaleza 7 11 1 4 6 7 13 -6 21.2

COMO ESTÁ O BRASILEIRÃO

e Palmeiras fecham o top 4, na 
terceira e quarta colocações, 
com 11,5% e 9,8%, respec-
tivamente. No último levan-
tamento, a diferença do Fla-
mengo para o Corinthians era 
de 22,7% contra 18,7%.

Embalado pelos números, 
o time comandado por Dorival 
Junior entra em campo nesta 
quarta-feira para o duelo com 
o Cuiabá, que pode determinar 
a presença na zona do rebaixa-
mento. Com o departamento 
médico vazio, o treinador rubro-
-negro ganhou opções para 

COPA AMIZADE 
A galerinha do Cascavel 

Country Club foi muito 
bem na última edição da 
Copa Amizade de Futsal. 

O time sub-11 garantiu 
o título invicto, levando 

os prêmios de melhor 
goleiro, Murilo, e artilheiro, 

Benjamin; enquanto os 
times sub-7 e sub-9 (foto) 

foram vice-campeões. 
As equipes são treinadas 

pelos professores Ronaldo 
Marcante e Welvys Afonso. 

Dono da maior torcida,
Fla tenta escapar da ‘ZR’

Arrascaeta volta ao 
Flamengo após data 
Fifa com o Uruguai 

Athletico 
pega o Timão 
em ebulição

Goiânia - Em situações dis-
tintas no Brasileirão, Goiás e 
Internacional se enfrentam 
no Estádio da Serrinha, em 
Goiânia. O Colorado está 
entre os quatro primeiros 
colocados e, dependendo dos 
resultados, poderá assumir a 
vice-liderança. Já os goianos 
começam a olhar para baixo 
e ver a proximidade da zona 
de rebaixamento. 

Mano Menezes preferiu 

não anunciar a escalação já 
que Dourado ainda é dúvida 
e Renê segue se recuperando 
de lesão. A lista de baixas de 
Mano ainda conta com Car-
los de Pena e Taison. A dupla 
levou o terceiro cartão ama-
relo na vitória por 3 a 1 sobre o 
Flamengo no sábado. Na vaga 
do uruguaio, entra Edenilson, 
que retorna de suspensão. O 
antigo capitão é reserva e não 
afeta a escalação. 

montar o time que deve entrar em 
campo com Diego Alves, Matheu-
zinho, Pablo, David Luiz e Ayrton 
Lucas; João Gomes, Andreas 
Pereira, Everton Ribeiro e Arras-
caeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Com 12 pontos, o Flamengo 
é o 16º colocado no Brasileirão, 
uma posição acima do Cuiabá, 
que é o 18º como a mesma 
pontuação, mas pior saldo de 
gols: - 2 x -4.
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recebe macro 
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PR distribuiu mais
de mil doses de
vacina ao Noroeste

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) distribuiu mais 
233.626 vacinas contra a 
Covid-19 ontem (terça-feira, 
14). Destas, 1304 foram desti-
nadas à 12ª Regional de Saúde 
com sede em Umuarama e que 
atende a 21 municípios da 
região Noroeste.

Os imunizantes estavam 
no Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) e foram 
descentralizados para as 22 
Regionais de Saúde do Estado.

A nova remessa possui 
imunizantes para segunda 
dose (D2) e dose de reforço 
(DR), sendo 150,2 mil doses 
da AstraZeneca e 56,2 mil da 
Pfizer, ambas para DR; e 13,6 
mil doses da Pfizer e 13,4 
mil da CoronaVac para D2 
pediátricas.

“Tivemos uma grande ade-
são do Dia D nos 399 municípios 
e agora estamos reabastecendo 
os estoques de vacinas para 
darmos continuidade a essa 
campanha e imunizar o maior 

Ações que visam a proteção do meio 
ambiente foram apresentadas na Alep

Ontem (terça-feira, 14), 
a Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) dedicou seu 
Grande Expediente, durante 
a sessão plenária, para dis-
cutir o tema “Defesa da 
Política Ambiental no Estado 
do Paraná”, em alusão ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado em 5 de junho. A ini-
ciativa contou com o apoio de 
diversos deputados estaduais.

O espaço foi utilizado pelo 
presidente da Associação 

número de paranaenses pos-
sível”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, César Neves.

As doses fazem parte 
das remessas enviadas pelo 
Ministério da Saúde na última 
semana. A Sesa aguarda ainda 
o recebimento de mais 640 mil 
vacinas nesta terça-feira (14), 
que deverão desembarcar no 
Estado entre o fim da manhã 
e o início da tarde.

A nova remessa possui imunizantes para 
segunda dose e dose de reforço

ALBARI ROSA/SESA

dos Municípios do Paraná e 
prefeito de Jesuítas, Júnior 
Weiller, que falou sobre a 
importância do auxílio esta-
dual para que os municípios 
consigam desenvolver seus 
projetos ambientais e de sus-
tentabilidade. Entre eles, está 
o recolhimento e o tratamento 
do lixo, também ações de com-
bate a erosões, a preservação 
da água e do solo, a limpeza 
dos rios, o cuidado com a 
fauna e a flora. 
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Senado aprova redução
do imposto para baixar
preço dos combustíveis

Com 65 votos a favor e 12 
contra, o plenário do Senado 
Federal aprovou o projeto que 
fixa teto de 17% do ICMS sobre 
combustíveis, energia elétrica 
e serviços de telecomunica-
ções e de transporte público. 
A matéria volta à Câmara dos 
Deputados.

A proposta prevê uma com-
pensação aos estados com o 
abatimento de dívidas com 
a União, quando a perda de 
arrecadação passar de 5%. 
Os governos não endividados 
terão prioridade para fazer 
empréstimos com o aval da 
União, e podem ter recursos 
adicionais em 2023.

Os senadores governistas 
argumentaram que a mudança 
vai diminuir os preços dos 
combustíveis para o consumi-
dor final e ajudará no controle 
da inflação, ajudando a econo-
mia como um todo. Já os críti-
cos do PLP afirmaram que não 
haverá redução significativa 
de preços nas bombas, mas 
áreas como saúde e educação 
podem ser afetadas.

O relator Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE) comple-
mentou seu relatório anali-
sando todas as 77 emendas 
apresentadas no Senado. Ele 
acolheu quatro emendas de 
maneira integral e outras nove 

emendas parcialmente.
Como o projeto considera 

que combustíveis (assim como 
energia, transportes coletivos, 
gás natural e comunicações), 
são bens essenciais e indispen-
sáveis, os governos não pode-
rão cobrar ICMS acima do teto 
se o PLP virar lei.

O ICMS incide sobre a circu-
lação de mercadorias e sobre 
a prestação de serviços, como 
transporte interestadual e 
intermunicipal e comunica-
ção. Constitui a mais impor-
tante fonte de arrecadação dos 
estados, que são obrigados a 
repassar 25% da arrecadação 
aos municípios.

Os governadores têm 
demonstrado resistência à 
proposta, visto que o ICMS é a 
principal fonte de arrecadação 

dos estados. Já os parlamenta-
res de oposição consideram a 
medida eleitoreira, que pode 
prejudicar os governos locais 
sem surtir o efeito desejado, 
que é baixar os valores na 
bomba. A questão também 
é objeto de processo que tra-
mita no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

O texto aprovado reduz 
a zero as alíquotas de Cide-
Combustíveis e PIS/Cofins 
incidentes sobre a gasolina 
até 31 de dezembro de 2022. 
Atualmente, tais tributos 
federais já estão zerados 
para diesel e gás de cozinha. 
O relator optou também por 
derrubar a zero a PIS/Cofins 
incidente sobre álcool hidra-
tado e sobre álcool anidro 
adicionado à gasolina.

Filiação de Sergio Moro ao
União Brasil é contestada

Uma filiada do União Brasil 
está contestando a filiação do 
ex-juiz federal Sergio Moro ao 
partido. Trata-se de Cristiane 
Mesquita, residente no municí-
pio de Matinhos, no Litoral do 
Paraná, segundo a qual Moro 
não se filiou à sigla no prazo de 
seis meses anteriores à eleição 
de outubro. De acordo com a 
representação, a filiação do 
ex-ministro foi feita no diretó-
rio paulista do União Brasil e 
não no paranaense.

“Salienta-se, novamente, 
que o cancelamento da opera-
ção de transferência do domi-
cílio eleitoral de Moro, para 

a cidade de São Paulo, não 
implica necessariamente no 
lançamento automático de seu 
nome no quadro de filiados do 
órgão partidário do Paraná, 
afinal, em nenhum momento 
o colegiado do TRE/SP se 
manifestou pela transferência 
automática, pelo contrário, o 
próprio impugnado ao preen-
cher sua filiação ao União 
Brasil fez constar na ficha de 
filiação o seu endereço de São 
Paulo e os dados de seu título 
nesse Estado”, diz o texto da 
representação.

A  r e p r e s e n t a ç ã o  d e 
Cristiane Mesquita foi dirigida 

à comissão executiva do dire-
tório estadual da agremiação.

SENADORES governistas argumentam que mudança diminui preços para o consumidor 
final, ajudando no controle da inflação

DIVULGAÇÃO

REPRESENTAÇÃO aponta que 
a filiação do ex-ministro foi feita no 
diretório paulista do União Brasil e não no 
paranaense
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Extinção da punição
A vice-procuradora-
geral da República 
Lindôra Maria 
Araujo pediu ontem 
(14), ao STF, que seja 
declarada a extinção 
da punibilidade do 
deputado Daniel 
Silveira (PTB-
RJ), condenado 
a oito anos e 
nove meses de 
prisão por incitar agressões a ministros e atentar contra a 
democracia ao defender, em vídeos, o fechamento da Corte. 
A solicitação está ligada ao perdão concedido pelo presidente 
Jair Bolsonaro, um dia depois do julgamento no STF. “O 
decreto de indulto individual é existente, válido e eficaz, 
sendo que a sua repercussão jurídica na punibilidade está 
condicionada à necessária decisão judicial que declara extinta 
a pena do condenado”, escreveu a vice-PGR na manifestação 
encaminhada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, 
relator da ação penal na qual Silveira foi condenado.

A vacina e a Aids
O ministro Alexandre de 
Moraes prorrogou por mais 60 
dias o inquérito que apura se o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
cometeu crime ao relacionar 
a vacina contra a covid-19 ao 
vírus da aids. A decisão atende 
a pedido da Polícia Federal, 
que apontou a necessidade 
de prosseguimento das 
investigações. Uma das 
movimentações mais recente 
do inquérito foi o envio, 
pelo Google da íntegra da 
transmissão ao vivo em que 
o presidente divulgou, em 
outubro de 2021, a informação 
falsa sobre a vacina. Em abril, 
quando autorizou uma outra 
prorrogação do inquérito, 
também a pedido da PF, o 
ministro havia autorizado que 
os investigadores oficiassem a 
plataforma, em busca 
da gravação.

Falsa sindicância
A juíza Patricia de Almeida Gomes Bergonse, da 5ª Vara da 
Fazenda, acatou um pedido da defesa do vereador Renato 
Freitas (PT) e determinou que a Câmara de Curitiba anexe novos 
documentos à sindicância que investiga um e-mail criminoso 
contra o vereador. O e-mail, que continha mensagem racista, 
vinha de um endereço oficial da Câmara como remetente. A 
Corregedoria garantiu que o e-mail partiu de um serviço anônimo 
na República Tcheca. A defesa de Freitas alegou que a Corregedora, 
vereadora Amália Tortato (Novo), não apensou ao processo 
nenhum documento do Serpro (serviço federal que abriga o site e 
os e-mails da Câmara), para mostrar que a mensagem não transitou 
pelo servidor interno. E, de acordo com a decisão da juíza, sem o 
documento a sindicância está incompleta.

Ações policiais
O diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, criticou 
decisões judiciais e políticas públicas que restringem a ação 
das polícias. Segundo ele, o limite a incursões e abordagens 
são um desrespeito ao trabalho dos agentes e dificultam as 
ações de segurança. A fala recebeu apoio do ministro da Justiça, 
Anderson Torres. Oliveira substitui Tácio Muzzi, que estava 
há dois anos no cargo. Esta foi a quarta troca de comando na 
chefia da PF no Rio desde o início do governo de Jair Bolsonaro.

DIVULGAÇÃO

Registro excluído
A live em que Bolsonaro cita 
uma relação entre vacinas 
contra covid-19 e aids foi 
removida do Facebook, 
Instagram e do YouTube. 
Quando derrubou o vídeo, 
a plataforma registrou, em 
nota: “Removemos um vídeo 
do canal de Jair Bolsonaro 
por violar as nossas diretrizes 
de desinformação médica 
sobre a covid-19 ao alegar 
que as vacinas não reduzem 
o risco de contrair a doença e 
que causam outras doenças 
infecciosas”. A transmissão 
ao vivo foi realizada por 
Bolsonaro em 21 de outubro, 
exatamente um dia após a 
leitura do relatório da CPI da 
Covid no Senado. O colegiado 
pediu o indiciamento por 11 
crimes relacionados à conduta 
do chefe do Executivo no 
enfrentamento à pandemia.
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Hemepar alerta para
necessidade de mais
doadores de sangue

No Dia Mundial do Doador 
de Sangue, que foi cele-
brado ontem (terça-feira, 
14), o Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Paraná 
(Hemepar) faz um alerta para 
que os doares compareçam 
nas unidades de coleta do 
Estado. A partir de junho, com a 
diminuição das temperaturas, 
o número de doações costuma 
cair, comprometendo os esto-
ques de sangue dos hemonú-
cleos. Atualmente, os estoques 
estão cerca de 30% abaixo do 
necessário. O Hemepar é vin-
culado à Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa).

O secretário de Estado da 
Saúde, César Neves, aproveita 
a data para alertar os doadores 
sobre a necessidade de haver 
a regularidade das coletas em 
todos os períodos do ano. “Doar 
sangue é um ato de solidarie-
dade, um serviço à população 
e merece todo nosso respeito. 
Agradeço aos paranaenses 
que doam sangue de forma 
altruísta e solidária e ajudam a 
salvar milhares de vidas todos 
os anos”, diz o secretário.

No Paraná, o Hemepar 
conta com 23 unidades de 
coleta, armazenamento e dis-
tribuição de sangue para 385 
hospitais públicos, privados 
e filantrópicos, além de aten-
der 92,8% de leitos SUS. Para 
manter o estoque adequado 
do banco de sangue são neces-
sárias muitas doações. O ideal 
é que cada pessoa doe pelo 
menos duas vezes ao ano.

O Governo do Estado iniciou na segunda 
(13) atividades do curso online de forma-
ção do programa Paraná Empreende Mais, 
com uma palestra sobre empreendedorismo 
ministrada pelo consultor empresarial Sergio 
Wigberto Risola. Gratuita, a capacitação 
será ao longo dos próximos três meses em 
plataforma da Universidade Virtual do 
Paraná (UVPR), responsável pelo design 
instrucional da capacitação. O objetivo 
é qualificar micros, pequenos e médios 
empresários, empreendedores individuais, 
empreendedores informais e pessoas inte-
ressadas em abrir os próprios negócios. Os 

700 participantes dessa primeira turma residem em 100 municípios de todas as regiões do território paranaense. Entre 
vários temas abordados, está o reforço dos aspectos socioambientais nos variados modelos de negócios.

Para doar
Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar em boas 

condições de saúde, pesar no mínimo 51 quilos, estar alimentado e 
hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a 
doação) e apresentar documento oficial com foto. O Hemepar é uma 
entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de 

sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntá-
rios. Conta com unidades em Paranaguá, Curitiba, Ponta Grossa, Irati, 
Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do 
Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, 

Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo, 
Telêmaco Borba, Ivaiporã e Biobanco – HC.

DEPOIS de coletado, o sangue é fracionado, processado e separado. A bolsa fica estocada 
até o resultado de exames para a liberação
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Os homens podem doar a 
cada dois meses, quatro vezes 
ao ano. Já as mulheres, a cada 
três meses, num máximo de 
três doações ao ano.

Depois de coletado, o 
sangue é fracionado e acon-
tece o processo de separa-
ção dos hemocomponentes 
(plasma, hemácias, plaque-
tas e crio). Após isso, a bolsa 
fica estocada até o resultado 
dos exames para a liberação. 
Por isso, também é impor-
tante ressaltar a validade da 
doação com antecedência, 
uma vez que, após a coleta, 

o sangue pode levar até 48 
horas para ser liberado.

ESTOQUE BAIXO
Atualmente os estoques 

estão com uma média de 
35% abaixo do necessário. 
“Estamos em situação crítica 
para alguns tipos sanguíneos 
(O-, O+, A- e B-), outros tipos em 
situação adequada a estável, 
porém é importantíssimo que 
tenhamos uma regularidade no 
número de doações para suprir 
a demanda em todo Estado”, 
afirma a diretora do Hemepar, 
Liana Labres de Souza.

Mais visitados
Os principais locais turísticos 
do Estado foram visitados por 
mais de 85 mil pessoas durante 
os feriados prolongados de 
Páscoa e Tiradentes, daquele 
mês. Foz do Iguaçu, na Região 
Oeste, foi o destino mais 
procurado. O Parque Nacional 
do Iguaçu, por exemplo, recebeu 
47.403 turistas. Já o Marco das 
Três Fronteiras foi o local de 
passagem de 14.275 pessoas.

Feriadão
Foz do Iguaçu se prepara para 
receber cerca de 25 mil pessoas 
a partir de quinta-feira (15), 
no feriado de Corpus Christi. 
A expectativa é que os quatro 
dias de folga prolongada 
garantam uma ocupação de no 
mínimo 82% na rede hoteleira, 
podendo chegar a 90%. Os 
números já superam o período 
pré-pandemia, comprovando 
a forte retomada do turismo 
na cidade. A estimativa é que, 
a médio prazo, 4 milhões de 
pessoas visitem as Cataratas 
anualmente, já com a nova 
concessão. Isso significa o dobro 
do recorde de pouco mais de 2 
milhões registrado em 2019.

Prêmios de 
comemoração
Amop completou 53 anos de 
existência e para comemorar 
seu aniversário lançará dois 
eventos do segundo semestre, o 
16° Prêmio Amop de Jornalismo 
e do 17° Fermop (Festival 
Regional dos Municípios do 
Oeste do Paraná). Os dois 
eventos estão entre as maiores 
e mais importantes da região 
Oeste. O Fermop será realizado 
em quatro etapas com a grande 
final no município de Palotina, 
no dia 23 de setembro, e o 
Prêmio Amop de Jornalismo 
2022, que será realizado dia 25 
de novembro. O tema deste ano 
será o “Oeste é Protagonista”.

Equipamentos
O município de Chopinzinho 
foi contemplado com uma 

Turismo no Paraná
A atividade turística cresceu 7,4% em abril no Paraná, com um 
incremento na receita nominal de 6,5%. Foi a segunda maior 
expansão do País no período, atrás apenas de Goiás (8,3%). O 
índice é quase três vezes maior do que a média nacional, que 

ficou em 2,5%. Nos últimos 12 meses o impacto positivo foi de 
67,8%, reforçando a tendência de alta na atividade com o avanço 

da vacinação contra a Covid-19.

motoniveladora, equipamento 
essencial, que tem o objetivo 
de proporcionar melhor 
estrutura de trabalho e renovar 
a frota dos maquinários do 
setor de obras da prefeitura, 
realizando atendimento 
às comunidades rurais. O 
Prefeito de Chopinzinho Edson 
Luiz Cenci, informou que 
esta aquisição tem o valor 
aproximado de 1 milhão de 
reais e foi viabilizada através 
de uma emenda parlamentar 
feita pelo deputado federal 
Felipe Francischini.

Não resolve!
A Associação Brasileira de 
Condutores de Veículos 
Automotores (Abrava) avalia que 
a PEC que prevê teto de 17% 
para Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nos combustíveis, 
aprovada no Senado Federal, 
não resolve o “problema” do 
preço elevado do óleo diesel, a 
associação não descartou uma 
nova paralisação da categoria. 
“Mantendo-se essa política cruel 
de preços da Petrobras, sem a 
garantia que o caminhoneiro 
autônomo tenha suas despesas 
de viagem integralmente 
ressarcidas, a categoria vai parar. 
Se não for por greve, será pelo 
fato de se pagar para trabalhar. 
A greve, é o mais provável e 
não demora muito”, concluiu o 
presidente da Abrava, Wallace 
Landim, conhecido 
como Chorão.

CPI do Sertanejo
Em meio à polêmica que 
ficou conhecida como CPI do 
Sertanejo, o projeto de lei que 
limita a contratação de shows 
sem licitação, apresentado pelo 
deputado federal Igor Timo, 
líder do Podemos na Câmara, 
prevê que a administração 
pública informe o Ministério 
Público sobre a contratação. 
A proposta torna obrigatória a 
informação com pelo menos 
15 dias de antecedência, sobre 
a celebração de contratos com 
profissionais do setor artístico.
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Adapar coíbe o uso
abusivo de agrotóxicos
em plantações de feijão

A Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná 
(Adapar) está trabalhando para 
coibir a prática do uso abu-
sivo de agrotóxicos e orientar 
os produtores sobre o manejo 
correto, com vistas a evitar a 
contaminação nas principais 
áreas produtoras de feijão no 
Paraná. A ação decorre da fis-
calização que apontou índices 
irregulares de contaminação 
em 26% das amostras cole-
tadas no Estado no segundo 
semestre do ano passado.

“Estamos trabalhando 
intensamente para identifi-
car os possíveis problemas no 
cadastro, comércio e uso dos 
agrotóxicos recomendados 
para a cultura do feijão, com 
o objetivo de melhorar a qua-
lidade do alimento e a segu-
rança alimentar para os todos 
os consumidores”, afirmou o 
gerente de Sanidade Vegetal 
da Adapar, Renato Rezende 
Young Blood.

Analisando as hipóteses para 
o índice de contaminação, foi 
identificada a antecipação da 
dessecação, na qual o agrotó-
xico pode estar sendo aplicado 
ainda com a planta toda verde, 
sendo que a recomendação 
para uso de glufosinato é para 
quando a cultura estiver com 
50% das vagens secas. “O adian-
tamento da dessecação pode 
ser um dos motivos de estarmos 
detectando resíduos em limites 
acima dos permitidos. Tudo 
indica que para a próxima safra 
o problema deve ser resolvido”, 
salientou Young Blood.

Amostras
Foram coletadas 38 amostras, das quais 26% apresentaram índices de 
agrotóxicos fora do padrão, com valores acima do Limite Máximo de 

Resíduo (LMR) permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) ou proibido na modalidade de uso para a cultura. O principal 
ingrediente ativo detectado nas amostras fora do padrão foi o glufosi-
nato, representando 80%. Esse produto é autorizado para dessecação 
pré-colheita. Das amostras que apresentaram glufosinato, 20% tam-

bém apresentaram glifosato, com LMR acima do permitido, indicando 
mistura de tanque para dessecação. Também foi observada a presença 
do acefato, autorizado no controle de pragas, representando 10% das 
amostras fora do padrão. Todos os produtores flagrados em ações que 
não respeitam as normas legais foram autuados pela Adapar e tiveram 

os processos remetidos para o Ministério Público.

Novos servidores do Instituto Água e 
Terra (IAT) participam de um evento 
de integração em Curitiba, onde foi 
apresentada a estrutura do órgão. A 
capacitação é uma das maneiras de atu-
alizar os servidores já ativos com relação 
a normativas publicadas que atualizam a 
legislação em diversas áreas. Participam 
todos os convocados a iniciarem a nova 
jornada como agentes públicos do 
Governo do Estado das 21 regionais 
do IAT. São servidores das áreas de 
técnico de manejo e meio ambiente, 
engenharia químico, engenharia florestal, 
engenharia agrônoma, geologia, biolo-
gia, química, engenharia civil, sociolo-

gia, geografia, arquitetura e medicina veterinária. Os 105 novos funcionários da entidade tomaram posse em abril.

SEGUNDO relatório do Deral, na primeira safra da cultura entre 2018 e 2019, Umuarama 
produziu 152 toneladas
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Em 2019, um estudo do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) apontou que, no País, 
cerca de 89% das amostras de 
feijão-caupi, também conhe-
cido como feijão-de-corda, e 
32% do feijão comum apresen-
taram resíduos de agrotóxicos 
superior ao limite permitido. 
Em 2020, os feijões continua-
ram fora do padrão, com 77% 
das amostras de feijão-caupi e 
37% do feijão comum.

Já em 2022, em ação com o 
Instituto de Defesa Agropecuária 
do Estado de Mato Grosso 

(Indea-MT), o Mapa apreendeu 
4,2 mil toneladas de feijão-caupi 
com resíduo de herbicida proi-
bido para a cultura.

Como as amostras para as 
análises do Mapa são coleta-
das em pontos comerciais do 
Brasil, a Adapar iniciou, no 
segundo semestre de 2021, um 
trabalho de monitoramento 
dos resíduos de agrotóxicos 
no feijão em nível estadual. 
As amostras foram recolhidas 
principalmente no momento 
da colheita. Por serem toma-
das nas propriedades é possí-
vel garantir a rastreabilidade.

Rejeição 
Coordenadores da pré-campanha à reeleição e assessores 

do entorno do presidente Jair Bolsonaro (PL) querem 
que ele diversifique o tom dos discursos daqui para 

frente. Descobriram, tardiamente, que ataques às urnas 
e desconfiança do sistema eleitoral não interferem na 

aprovação do Governo e nem influenciam nos índices de 
rejeição. O conselho ao mandatário é retomar e reiterar 

temas ligados à pauta ideológica - como defesa da família 
-, e segurança pública. 

ESPLANADEIRA
# Stevens Rehen, neurocientista e pesquisador, realiza hoje 

palestra no evento virtual do PewLatin American Fellows 
Program in the Biomedical Sciences. # Documentário “Meio 
Aberto”, da ONG Visão Mundial, fica em cartaz até dia 30, 

no Reserva Cultural (SP). # Escritora Ana Brites lança e-book 
“Refugiados e Migrantes - Gente como a gente”. # Enel Brasil 

e Eneva assinam acordo de compra e venda pela Central 
Geradora Térmica Fortaleza.

‘Harmonização facial’ 
no TRE

O Governo pediu ao 
Congresso Nacional crédito 
suplementar de R$ 11,45 
milhões para obras do 
Judiciário. Mais de R$ 1,5 
milhão será, acreditem, para 
“harmonização” da fachada 
do Tribunal Regional Eleitoral 
de Rondônia.

Igreja$ 
Nos últimos cinco anos, 
igrejas pagaram apenas 
0,15% (pouco mais de R$ 
34,6 mil) dos mais de R$ 231 
milhões em multas cobradas 
pela Receita Federal. Os dados 
foram obtidos pela Coluna via 
Lei de Acesso à Informação 
(LAI). Os nomes dos 
estabelecimentos religiosos 
não são revelados: “A 
Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil (RFB) não 
pode fornecer informações 
protegidas por sigilo fiscal”. 

Foragido 
O Supremo Tribunal Federal 
poderá apurar suposta 

omissão do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e do ministro 
da Justiça, Anderson Torres, 
por terem se encontrado 
com o foragido da justiça 
brasileira Allan dos Santos, 
durante motociata realizada 
em Orlando, nos Estados 
Unidos. A notícia-crime foi 
protocolada pelo líder da 
Minoria, deputado Alencar 
Santana Braga (PT-SP). 

Palanque 
A posição dos presidentes 
da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), e do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), sobre 
uma eventual CPI para 
investigar a violência na 
Amazônia é a mesma em 
relação a outras comissões 
propostas nos últimos 
meses. Verbalizam que 
CPI em ano eleitoral serve 
apenas de “palanque” e vão 
trabalhar para barrá-la. 

Vaivém 
O tucano Eduardo Leite 
tentou voar alto e se cacifar 
para a Presidência. Cogitou 
migrar para o PSD, tentou 
encabeçar a chapa da 
terceira via e, abatido, voltou 
para o Rio Grande do Sul, 
onde tentará a reeleição. Já 
iniciou a pré-campanha com 
críticas ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Mas o eleitor 
gaúcho atento lembra que, 
em outubro de 2018, Leite 
e seus aliados declararam 
apoio e pegaram carona na 
onda bolsonarista.
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Definida comissão que vai analisar
denúncia contra o vereador Ronaldo

Além dos projetos em pauta 
na sessão ordinária da última 
segunda-feira (13), estava para 
deliberação sorteio dos verea-
dores a compor a Comissão de 
Exame de Denúncia, que terá 
a atribuição de emitir pare-
cer acerca de uma denúncia 
protocolada junto à Câmara 
Municipal, que pede a cassa-
ção do mandato do vereador 
Ronaldo Cruz Cardoso sob 
acusação de suposto pedido 
de propina para aprovação 
de uma proposta vinda do 
Poder Executivo, que altera 
nomenclatura em zoneamento 
urbano para aprovação de 
loteamento no município.

O  p ro ce s s o  fo i  fe i to 
mediante a seleção dos nomes 
de oito vereadores. Apenas 
o presidente do Legislativo 
vereador Fernando Galmassi, 

VEREADORES Ana Novais, Cris das Frutas e Mateus Barreto forma sorteados e farõ parte 
da comissão eu analisará a denúncia
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Maioria dos municípios paranaenses 
não registrou homicídios em 2022

A maioria dos municípios 
paranaenses não teve homi-
cídios dolosos no primeiro 
trimestre de 2022. O Relatório 
Estatístico Criminal da segu-
rança Pública do Paraná, divul-
gado na última segunda-feira 
(13) pela Secretaria estadual 
da Segurança Pública, mostra 
que em 254 cidades, 63% do 
total, não houve crime desta 
natureza, e em outras 84 (21%) 
houve apenas uma ocorrência 
do crime nos primeiros três 
meses deste ano.

De acordo com o levan-
tamento, houve queda nas 
mortes violentas na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado, passando de 
555 entre janeiro e março de 
2021 para 551 para o primeiro 
trimestre do ano. A maior redu-
ção foi nos casos de latrocínios 
(roubos seguidos de morte), 
que caíram 53%. No primeiro 
trimestre do ano passado, 
foram registrados 17 latrocí-
nios, contra oito no mesmo 
período deste ano.

Também houve redução de 
40% no número de ocorrências 
de lesão corporal com resul-
tado de morte. O número caiu 
de 15 ocorrências de lesão cor-
poral entre janeiro e março de 
2021, para nove nos primeiros 

não participou, bem como 
o vereador Ronaldo Cruz 
Cardoso, que se encontra na 
condição de denunciado.

Pela ordem, os nomes fica-
ram assim definidos: Ana Novais, 
Cris das Frutas e Mateus Barreto.

Em 24h a contar da noite 
da última segunda-feira, a 
comissão se reúne para defi-
nir o nome do presidente dos 
trabalhos, o relator e qual des-
tes ficará como membro. Em 
conformidade com o Código 
de Ética do Poder Legislativo 
Municipal, a comissão tem 
prazo de 15 dias para analisar 
a denúncia e emitir parecer 
acerca do contexto.

Caso considere prece-
dente a denúncia e definição 
da gravidade, como passível 
de penas nos níveis I, II e III 
do artigo 2º Código de Ética, o 

parecer será desenvolvido na 
forma de Decreto Legislativo 
e será submetido à votação 
plenária. Essas penalidades 
dizem respeito à advertên-
cia pública oral, advertência 
pública escrita e advertência 
pública com notificação ao 
partido político ao qual per-
tence o vereador.

Por outra vertente, se a con-
clusão considerar a gravidade 
passível de penas nos níveis 
IV, V e IV, também do artigo 
2º, que englobam destituição 
do vereador dos cargos par-
lamentares e administrativos 
que ocupe na Mesa ou nas 
Comissões da Câmara, suspen-
são temporária do mandato e 
perda do mandato, o parecer 
deve ser confeccionado na 
forma de Projeto de Resolução, 
a ser aprovado por maioria 

absoluta e estabelecerá uma 
Comissão Especial de Ética 
para o prosseguimento dos 
trabalhos.

COMISSÃO DE ÉTICA
Uma vez constituída, a 

Comissão de Ética possui as 
mesmas prerrogativas de uma 

Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), tendo de 30 
dias para analisar a denúncia, 
prorrogáveis por uma única vez 
por mais 30 dias, para que seja 
exarado parecer. Qualquer seja a 
decisão do mesmo, ela deve ser 
encaminhada à votação plená-
ria para sua aprovação ou não.

três meses de 2022.
Também foi possível perce-

ber uma redução de 9,52% nos 
casos de feminicídio em todo 
o Estado, com 21 ocorrências 
no primeiro trimestre de 2021, 
contra 19 no mesmo período 
de 2022. Houve, porém, um 
pequeno aumento no número 
de homicídios dolosos, quando 
há intenção de matar, com 523 
casos no primeiro trimestre do 
ano passado e 534 neste ano.

Para o secretário estadual 
da Segurança Pública, Wagner 
Mesquita, os projetos elabora-
dos para a área e o trabalho inte-
grado das forças de segurança 
têm como objetivo intensificar 
a queda nos índices de crimina-
lidade. “Trabalhamos com pla-
nejamento para a implementa-
ção de novas tecnologias e com 
o fortalecimento da integração 
entre as forças policiais para a 
redução da criminalidade em 
todo o Estado. Unindo forças, 
de maneira coordenada, con-
seguiremos melhorar cada vez 
mais os índices”, afirmou.

EM UMUARAMA
De acordo com o superin-

tendente da 7ª Subdivisão 
Policial (SDP) investigador Aecio 
Silveira, dentro dos limites do 
município, foram registrados 

4 assassinatos desde o início 
deste ano. Um deles, que mais 
chamou a atenção, foi a exe-
cução de um homem que con-
duzia um veículo Mercedes, de 
cor verde na entrada do Parque 
Bandeirantes. Este crime acon-
teceu no final da tarde de 5 de 
abril. A passageira do veículo, 
que é namorada do condu-
tor, foi ferida no quadril. “Este 
crime ainda está sob inves-
tigação e existe a possibili-
dade de que a vítima tenha 
envolvimento com o tráfico de 
drogas”, assegura o superinten-
dente, que revela ainda detalhes 
sobre o último caso registrado 
na cidade. “Na manhã de 25 de 
maio, um homem foi encon-
trado dependurado em uma 
árvore na Praça da Bíblia. As 
investigações apontaram 
sinais de violência. Verificando 
o histórico da vítima, foi 
descoberto que ele estava 

internado em uma clínica em 
Santo Antonio da Platina, onde 
agrediu uma pessoa e fugiu, 
vindo parar em Umuarama. 
Este caso também está sob 

investigação”, conclui. Outros 
dois homicídios, nas cidades 
de Maria Helena e Douradina, 
também foram registrados na 
área da 7ª SDP.

Roubos
A queda na criminalidade também foi perceptível no número de 
roubos. Foram 727 ocorrências a menos entre janeiro a março 

deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, 
uma redução média de oito roubos por dia. Ao todo, foram 6.181 

roubos nos primeiros três meses de 2022, contra as 6.908 ocorrên-
cias no primeiro trimestre do ano anterior, uma queda de 10,52%. 

A redução pode ser vista em todas as qualificações do crime de 
roubo como: à residência (-4,9%), a veículos (-14,50%), ao comércio 

(-18,75%) e em ambiente público (-10,44%). As maiores reduções 
foram registradas nas regiões de Telêmaco Borba, Rolândia, Apuca-

rana, Paranaguá, São José dos Pinhais e Ponta Grossa.

NO início de abril um homem foi executado dentro de seu carro na saída do Parque Bandei-
rantes e o último registro foi de um homem morto na Praça da Bíblia

ALEX MIRANDA
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MISSA DE 7º DIA 
A família convida parentes, amigos e a 
comunidade em geral para a missa de 
7º dia da Dona IRACY DE ALMEIDA. 

A celebração especial será nesta quin-
ta-feira 16/06/2022 ás 9:00 horas 
da manhã, na Igreja Catedral Divino 
Espirito Santo. A família desde já 

agradece a presença de todos.
 29/05/1934 
 10/06/2022

Ferrari traz atualização: “Motor de
Leclerc quarta-feira em Maranello”

A Ferrari deu uma atua-
lização sobre o motor de 
Charles Leclerc que quebrou 
no Azerbaijão. No Canadá, a 
equipe apresenta uma solução 
temporária para o problema.

A Ferrari falou em um tweet 
que o motor do monegasco 
que pifou em Baku está a cami-
nho da fábrica em Maranello. 
“Uma avaliação inicial deve ser 
concluída até a noite”, escre-
veu a equipe. Além disso, os 
italianos relataram que os 
componentes hidráulicos do 
carro de Carlos Sainz já foram 
examinados.

“Um conserto a curto-prazo 
está pronto para o Canadá, 
enquanto o trabalho está em 
andamento para uma solução 

Fred é denunciado no 
TJD-RJ por expulsão 
contra o Botafogo

Faltando pouco mais de um 
mês para a aposentadoria, o 
atacante Fred, do Fluminense, 
será julgado pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva do Rio de 
Janeiro (TJD-RJ) pela expulsão 
na semifinal do Campeonato 
Carioca contra o Botafogo. O 
camisa 9 foi denunciado por 
“uso de força excessiva”. O jul-
gamento será realizado pela 4ª 
Comissão Disciplinar no dia 24 
de junho, às 15 horas.

Fred entrou em campo na 
reta final do clássico válido 
pelo segundo jogo da semifi-
nal. Ele levou o segundo car-
tão amarelo após falta dura em 
Hugo, do Botafogo. Na súmula, 
o árbitro relatou que o expul-
sou “por calçar de maneira 
temerária as pernas do seu 
adversário”. A pena prevê até 
seis jogos de suspensão na 
competição, mas Fred nunca 
mais atuará pelo Estadual. A 
denúncia foi feita com base 
no art. 254 do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva (CBJD), 
que diz “qualquer ação cujo 
emprego da força seja incom-
patível com o padrão razoavel-
mente esperado para a respec-
tiva modalidade”.

Fred voltou aos treinos no 
Fluminense na última segun-
da-feira após o problema de 
visão dupla no olho esquerdo. 
Ele participou do aquecimento 
com o restante do grupo e está 
entregue à preparação física 
antes de ficar à disposição do 
técnico Fernando Diniz para a 
reta final do contrato.

Receita de clubes da Série A
cresce apenas 1% em três anos

A receita de clubes da série 
A do futebol brasileiro cres-
ceu apenas 1% nos últimos 3 
anos. Esse é um entre diversos 
outros dados que constam em 
relatório elaborado pela XP e a 
consultoria Convocados.

“O relatório traz, entre 
outras informações, um diag-
nóstico das finanças dos prin-
cipais clubes do país. Apesar 
de recente, esperamos que a 
Lei da SAFs melhore o pano-
rama geral consideravel-
mente já num curto espaço 
de tempo, com mais clubes 
aderindo ao modelo de negó-
cios com investidores priva-
dos. Não tenho dúvida de que 
teremos clubes ainda mais 
fortes, com maior capacidade 
de investimento e torcedores 
cada vez mais engajados com 
seus times”, diz Guilherme 
Ávila, sócio e responsável 
por Esportes no Banco de 
Investimento da XP.

O Relatório Convocados 
mostra que as receitas totais 
da Série A fecharam a tempo-
rada em R$6,6 bi, crescimento 
de 1% em relação a 2019, 
último ano antes da pandemia. 
Sob a ótica das receitas recor-
rentes - que excluem as nego-
ciações de atletas - a principal 
divisão do futebol brasileiro 
fez R$5,8 bilhões em receitas, 

crescimento de 8,7% sobre 
2019. O valor, apesar de ser um 
sinal positivo por indicar cres-
cimento, também é um alerta 
aos clubes: as receitas com 
negociação de atletas estão 
mudando e cada vez menos 
serão a tábua de salvação para 
aqueles em dificuldades.

Ao final de 2021, 672 clu-
bes disputam alguma divisão 
profissional, crescimento de 
17% sobre 2020 e 5% sobre 
2019. Com a possibilidade da 
SAF, a tendência indicada pelo 
Relatório é a chegada aos cam-
pos de novos clubes, sem dívi-
das, e com visão de negócios.

FONTES
Os Direitos de Transmissão 

seguem como carro-chefe das 
receitas dos clubes, com 53% 
do total. Os dados de 2021, no 
entanto, refletem receitas com 
comportamento errático por 
conta da ausência de público 

nos estádios e da postergação 
das competições. Ainda sobre 
Transmissão, 34% dos torcedo-
res assinaram algum serviço 
de streaming para acom-
panhar esportes em 2021, 
reforçando a tese de que é 
mais uma fonte potencial de 
receitas para os clubes.

A s  r e c e i t a s  c o m 
Publicidade e Marketing atin-
giram 16% do total, passando 
de 1,4% do investimento 
publicitário no Brasil em 2020 
para 2% em 2021.

J á  a s  r e c e i t a s  c o m 
Negociação de Atletas repre-
sentaram 18% do total. Esta 
linha já foi mais relevante 
no passado e vem perdendo 
espaço porque os clubes 
europeus estão mudando a 
forma de operar, contratando 
atletas mais jovens, em for-
mação, e investindo menos. 
A receita total com negocia-
ções de atletas, que foi de 293 

milhões de euros em 2019, caiu 
para 183 milhões de euros em 
2021 - uma queda de 37,5%. A 
depreciação do real frente ao 
euro no período, porém, ate-
nuou essa redução (de R$ 1,48 
bilhão para R$ 1,15 bi).

DÍVIDAS
Sem crescimento de recei-

tas, os clubes precisam con-
trolar custos. E a remunera-
ção segue abaixo dos 60% das 
receitas, o que indica que clu-
bes estão gastando com outras 
atividades.

Em 2021 os clubes da Série 
A, adicionais dos maiores deve-
dores da Série B, deviam R$ 9,2 
bilhões - valor ligeiramente 
superior aos R$ 9,1 bilhões de 
2020. Em um cenário de recei-
tas estagnadas, 60% dos clu-
bes analisados levariam mais 
de 7 anos para pagar suas dívi-
das caso alocassem 20% das 
receitas para pagá-las.

de médio/longo prazo”, con-
cluiu a mensagem. Os pro-
blemas na Ferrari parecem 
longe de serem resolvidos, 
mas ambos os pilotos podem 
agora correr em Montreal sem 
problemas técnicos.

Em Baku, nenhuma das 
duas Ferraris terminou a cor-
rida. Sainz abandonou logo no 
início da corrida e Leclerc não 
muito depois disso. Isso per-
mitiu que a Red Bull chegasse 
facilmente em uma dobradi-
nha, aumentando sua lide-
rança no campeonato.

A Ferrari falou em um tweet que o 
motor do monegasco que pifou em 

Baku está a caminho da fábrica
 em Maranello

DIVULGAÇÃO

FRED entrou em campo na reta final do 
clássico e levou o segundo cartão amarelo 
após falta dura em Hugo, do Botafogo

DIVULGAÇÃO
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Encontro do TRE aborda segurança
das urnas eletrônicas em Umuarama

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), desembargador 
Wellington Coimbra de Moura, 
comandou o 8º Encontro 
Regional de Combate à 
Desinformação e Fomento à 
Inteligência e à Segurança do 
Processo Eleitoral e das Urnas 
Eletrônicas (Enconsegue), reali-
zado em Umuarama na manhã 
desta terça-feira (14), também 
com representantes de Cruzeiro 
do Oeste, Alto Piquiri, Xambrê, 
Pérola, Icaraíma, Goioerê e 
Cidade Gaúcha.

Anfitrião do evento, o pre-
feito Hermes Pimentel elo-
giou a iniciativa e destacou a 
importância do encontro, que 
contou com a presença de juí-
zes, cartorários e representan-
tes de partidos políticos. “É 
muito importante conhecer a 
força de trabalho do TRE para 
que as eleições sejam sempre 
ordeiras e exemplares. Para 
nós é uma honra recebê-los em 
Umuarama apresentando um 
tema tão especial”, pontuou.

O juiz Pedro Sérgio Martins 
Junior, do Fórum Eleitoral de 
Umuarama, também classificou 
o encontro como fundamental 
para abordar aspectos sobre 
a urna eletrônica, as metas da 
Justiça Eleitoral, a campanha de 
incentivo aos mesários voluntá-
rios e o Programa Permanente 

8ª chamada 
do Fila Única
O Programa Fila Única, da 
Prefeitura, que regula o sistema 
de disponibilização de vagas na 
Educação Infantil do município, 
terá seu 8° edital de classificação 
e convocação divulgado hoje 
(15). Pais e responsáveis poderão 
fazer as matrículas nos dias 21 
e 22 de junho. A Secretaria de 
Educação informa que serão 49 
vagas (3 para o Berçário, 10 para 
Maternal I, 17 para o Maternal 
II e 19 para o Jardim). “Os pais 
ou responsáveis deverão ir 
à unidade educacional onde 
foram contemplados com a 
vaga, nos prazos e horários 
determinados, levando todos 
os documentos utilizados no 
momento da inscrição”, instrui 
Viviane Aparecida da Silva 
Lopes, coordenadora técnica e 
pedagógica de documentação 
escolar. Devem ser apresentados 
certidão de nascimento da 
criança e comprovante de 
residência (fatura de energia 
elétrica atualizada) em nome do 
pai/mãe ou responsável.
Os pais ou responsáveis pelas 
crianças inscritas no sistema 
devem ficar atentos aos editais 
que informarão o período 
para atendimento presencial 
e validação dos documentos 
comprobatórios. “Vale destacar 
que os atendimentos acontecerão 
nas unidades escolares onde foi 
feita a convocação, conforme 
cronograma estabelecido pelo 
edital”, finaliza.

Números da Covid
A Secretaria de Saúde informou 
ontem (14) que 13 novos casos 
de covid-19 foram confirmados 
na cidade, sendo nove mulheres, 
quatro homens e nenhuma 
criança. Um homem de 52 
anos está internado na UTI do 
hospital Cemil – ele tomou as 
três doses da vacina – e não 
há ninguém de Umuarama 
internado em enfermarias. O 
Boletim Covid revela ainda que 
existem 58 casos tratados como 
suspeitos e mais 136 casos ativos, 
indicando que 194 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. 
Desde o início da pandemia, em 
março de 2020, 38.190 pessoas 
foram diagnosticadas com a 
doença e deste total 37.715 
se recuperaram. Há 113 dias 
nenhuma morte em decorrência 
de complicações da doença não 
é registrada na cidade e o total 
de óbitos está em 339. Segundo 
a Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa 
de positividade com o índice de 
internamentos classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

Interbairros Sub-11 começa com
22 gols marcados em três partidas

Realizado pela Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer (Smel), o Campeonato 
Interbairros Sub-11 deste ano 
teve sua largada no último 
domingo, 12, no Estádio 
Municipal Lúcio Pipino. De 
acordo com o secretário 
Jeferson Ferreira, foram ins-
critos sete equipes dispostas 
em um único grupo, que joga-
rão em turno único. A primeira 
rodada já teve 22 gols marca-
dos em três partidas.

No primeiro jogo se enfren-
taram os times da Escola de 
Futebol Monte Branco, coman-
dada pelo técnico Aluísio, e o 
Parque Bonfim, sob o comando 
do técnico Jorge Aparecido, 
que se saiu vencedor pelo pla-
car de 3 a 1. No jogo seguinte 

de Combate à Desinformação.
Convidados especiais 

do evento, alunos da disci-
plina de Cidadania e Civismo 
dos colégios cívico-militares 
Malba Tahan, Padre Manuel 
da Nóbrega e Malba Tahan. O 
desembargador falou sobre o 
perfil do TRE-PR na rede social 
TikTok, que conseguiu estabe-
lecer uma conexão direta com 
o eleitorado jovem, utilizando 
linguagem direta. “Em 2018, 
60 mil adolescentes e jovens 
se inscreveram como eleito-
res. Em 2020 esse número caiu 
para 32 mil. Agora, com essa 

campanha, foram mais de 123 
mil novos eleitores”, comemo-
rou Dr. Coimbra de Moura.

Foram apresentados qua-
tro painéis: no primeiro deles, a 
coordenadora de Comunicação 
Social, Rubiane Barros Barbosa 
Kreuz, tratou do atendimento à 
imprensa e apresentou o Gralha 
Confere, ferramenta de combate 
à desinformação, bem como 
a Cartilha Cidadã e o Projeto 
Uniamiga (Universidade Amiga 
da Justiça Eleitoral).

Logo depois, o secretário 
de Tecnologia de Informação, 
Gilmar José Fernandes de Deus, 

junto com o chefe da Seção de 
Gestão de Urnas, Roney César 
de Oliveira, falaram sobre o pro-
cesso eletrônico de votação e 
os dispositivos de segurança da 
urna eletrônica. Depois, foi a vez 
do coordenador de Segurança 
e Transporte, Flávio Henrique 
Marçal Rodrigues, que abordou 
as ações institucionais ligadas 
à área de segurança e inteli-
gência. Por fim, o secretário da 
Presidência, Josmar Ambrus, 
falou de temas ligados às metas 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e da importância das 
audiências públicas.

entraram em campo os times 
de Lovat (do treinador Roberto 
Bé) e da Zona 7, comandado 
pelo técnico Milton Laurindo, 
que na ocasião estabeleceu o 
elástico placar de 10 a 0 sobre 
os meninos do distrito.

Para fechar a primeira 
rodada, às 11h jogaram as 
equipes do Ouro Branco, tam-
bém treinada pelo experiente 
Milton Laurindo, e de Serra dos 
Dourados, que tem à frente o 
técnico Pedro Antônio. Os meni-
nos do professor Milton vence-
ram bem, pelo placar de 8 a 0.

A competição tem total 
apoio do prefeito Hermes 
Pimentel. A próxima rodada do 
Interbairros Sub-11 já tem data 
marcada. Será neste domingo, 
19, com os jogos disputados 

no estádio do distrito de Serra 
dos Dourados, a partir das 9h. 
“Toda a comunidade está con-
vidada a prestigiar as partidas 

e dar o seu apoio aos meni-
nos que estão começando no 
futebol”, convidou o secretário 
Jefinho.

A próxima rodada do Interbairros Sub-11 será no domingo, 19, com os jogos disputados no 
estádio do distrito de Serra dos Dourados, a partir das 9h
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O presidente do TRE-PR, desembargador Wellington Coimbra de Moura, comandou o 8º Enconsegue em Umuarama
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Palavras cruzadas

Você vai decididamente banir as suas preocupa-
ções para tirar o máximo da vida, tanto quanto 
possível. Deixe que outras pessoas entrem na 
sua vida! Você involuntariamente pressiona 
demais. Você precisa de repouso e exercício, 
comece uma atividade esportiva.

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfa-
ção hoje. Você corre o risco de cansar as pes-
soas ao seu redor hoje! Tenha cuidado para não 
passar dos seus limites, nem do limite de qual-
quer outra pessoa.

Você deve manter distância dos acontecimen-
tos recentes. As decisões que você fizer vão ser 
objetivas e produtivas no futuro. Você está defi-
nitivamente em boa forma, mas certifique-se de 
manter o ritmo e não se desgaste, não faça muito 
exercício de uma só vez.

Você sabe como animar o ambiente sem se 
sentir intimidado por pessoas que estão em seu 
caminho. Seria altamente recomendado melho-
rar o seu físico. Seu altruísmo levou você longe 
demais. Descanse um pouco e pense mais em 
si mesmo.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico hoje. Você está inun-
dado com uma sensação de bem-estar! Você 
terá maior influência sobre os outros, mas não 
abuse.

Você terá que mostrar paciência e diminuir o 
ritmo para liberar a tensão. Evite discussões 
calorosas, isto gastará suas energias. Você vai 
ganhar, nunca duvide disso. Meditar seria bom 
para recarregar as suas baterias.

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 em 15 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. 
Apreciam a liberdade e a independência. Gostam de dizer o que sentem e o que pensam. 
Por isso às vezes se chocam com as pessoas e com a opinião pública. Seu número principal 
é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Mas juntos formam o 9 de Marte, número de 
aventura, coragem, expansão espírito atirado e gosto pelas viagens. O anjo da guarda do 
dia 15 de junho é Ariel, que protege as famílias e o bem estar. Dá sentimentos religiosos e 
pureza de costumes e bondade. Protege na vida pessoal e na carreira profissional. Promove 
a harmonia entre os desejos e a realidade. O gênio contrário provoca a cisma, as guerras 
e as rebeliões. Leva à crueldade e a fundação de seitas perigosas.
    

Horóscopo nascido em 15 de junho

Não fique chateada (o) ou com pensamentos 
negativos. Os obstáculos que você vai encon-
trar hoje serão superados ainda neste mês. Você 
vai precisar relaxar totalmente para acalmar a 
atividade cerebral que o está guiando, mas que 
também é cansativa.

Aproveite o tempo para resolver bem os proble-
mas que surgem. É hora de ir adiante. Você está 
em boa forma mental e se sentirá energizado o 
suficiente para ser capaz de aplicar o equilíbrio 
de forma inteligente para suas ações, sem se 
desgastar.

Uma grande quantidade de ajuda está vindo em 
sua direção e ela vai provar ser de grande utili-
dade. Você vai estar em grande forma e isso vai 
estimular você a fazer o que quer. Você vai ter 
menos energia para lidar com as coisas comuns. 
Vá devagar.

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra 
o seu e-mail sem se preocupar! Não aceite as 
coisas tão facilmente. Você vai se sentir melhor 
se fizer um esforço com você mesmo. Vá mais 
devagar. Cuide da saúde.

Você será livre para agir como quiser hoje. 
Atividades financeiras são muito favoráveis. 
Sua mente está borbulhando e você vai encon-
trar todos os tipos de coisas para fazer. Seja 
sensato.

Se você se prender aos seus valores, você terá 
o melhor dia de todos, não dê ouvidos a nin-
guém. Uma vida equilibrada está ao seu alcance. 
Pense antes de reagir às coisas, isso funciona. 
Seu ponto de vista é a fonte.
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FAIN

POLIGLOTAS
UGARITELA

RUMARIAL
ATAOGIVA

NARGUILED
DRNOVO

PERMANECER
GATPIRA

VANGLORIAL
ATOIRAL

SPASTICHE
ABRAÇORAN

YESANOD
SERPENTE

Indivíduos
que falam

vários
idiomas

Romance
de Scott

Fitzgerald

Encerra-
mento da 

internação
hospitalar

Setor es-
sencial na
investiga-
ção policial

Vitamina
que previ-
ne a xe-
roftalmia

Tipo de 
fonte usada 
em textos
do Word 

Game (?):
fim de
jogo

(inglês)

Enzima que
atua na di-
gestão das
gorduras

(?) da
Pátria, 

atração de
Brasília

Pedaço de
madeira
para a
lareira

Manifesta-
ção afeti-
va entre
amigos

Cópia
grosseira
de obra
literária

Banda
inglesa de
rock dos

anos 1970

O bissexto
ocorre a
cada 4
anos 

Dia (?): 6
de junho
de 1944
(Hist.)

Escorar;
amparar

Suntuosa;
abundante

Presidente deposto
por golpe liderado

por Pinochet 

"(?) País", 
jornal 

espanhol
Relação

Parte do foguete com
carga explosiva

Reconhecido pelo
favor recebido

Cidade por-
tuária dos
cananeus
Aguarden-
te típica
das ilhas
do Caribe

Continuar
a existir

Espécie de
cachimbo
usado pe-
los turcos

Relatório
de uma 

assembleia

Gálio
(símbolo)
Bazófia;
jactância

Cinema (?): seu lema
era "Uma câmera na
mão e uma ideia na

cabeça" 

"Rotação", em rpm 
Camaleão de desenho
animado premiado

com Oscar em 2012

Alagoas
(sigla)

Ferro, em
inglês

Letra grega que
originou o nosso "i"
(?) opera, novela

(EUA)

Animal cultuado na
ofiolatria

Verbo auxiliar da voz
passiva analítica

Suporte de
câmeras
Filme de
Kurosawa

3/yes. 4/iota — iron — over — soap. 6/ugarit. 8/narguilé.
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F A M P
A F A S T A D O

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

M E N U V I A S
P I D E M P

B R A N D A A C A
A R A D A A N
B D B A R T

P R O F E T A I O
L E E N T E S

S A L G R O S S O

M

Figura da
área de
trabalho
(Inform.)

Que causa
grande

surpresa

Nando
Reis, can-

tor de 
"Sou Dela"

A terra
preparada

para o
plantio

Alexandre
Nero, ator
parana-

ense

Como se
destacou
Maomé

Líquido
amargo 

do fígado

Conso-
antes 

de "tosa"

(?)
queridos:
pessoas
amadas

Orifício 
da pele

Transfere
(poderes)

Familiar
(abrev.)

Constância;
frequência

Antiga civilização
mexicana

Obra de
Mário de
Andrade

Tiro (gíria)

Prover do
necessário
Período de
100 anos

Decifra
(um texto) 
Tempero de
churrascos

Possuir

O filho
de Homer
Simpson

Aqui, em
espanhol
Espécie
de leque

Longe;
distante

Duas
formas de
narrativa,
uma infan-
til e outra

bíblica

Determinei
o tamanho
Infecção 

dentária (pl.)

Tela inicial
do DVD
Suave;
macia

Formato da
cantoneira

Ordena

Cópias de
contratos
Papai, em

inglês

Toma
provi-

dências

3/acá — dad. 4/bart — menu — teco. 6/asteca. 7/profeta. 9/macunaíma.
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inglesa de
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das ilhas
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usado pe-
los turcos

Relatório
de uma 

assembleia

Gálio
(símbolo)
Bazófia;
jactância

Cinema (?): seu lema
era "Uma câmera na
mão e uma ideia na

cabeça" 

"Rotação", em rpm 
Camaleão de desenho
animado premiado

com Oscar em 2012

Alagoas
(sigla)

Ferro, em
inglês

Letra grega que
originou o nosso "i"
(?) opera, novela

(EUA)

Animal cultuado na
ofiolatria

Verbo auxiliar da voz
passiva analítica

Suporte de
câmeras
Filme de
Kurosawa

3/yes. 4/iota — iron — over — soap. 6/ugarit. 8/narguilé.

O boletim semanal da dengue 
publicado ontem (14) pela Secretaria 
de Estado da Saúde confirmou a 
morte de mais dez pessoas no Paraná 
pela doença e eleva para quase 97 
mil o número de casos confirma-
dos. Os dados são do 42º Informe 
Epidemiológico, do novo período sazo-
nal da doença, que iniciou no dia 1º de 
agosto e deve seguir até julho deste 
ano. Em Umuarama, são duas mortes. 

Os dez novos óbitos somam-se 
aos 41 anteriores desse período, 
totalizando 51 mortes por dengue no 

Sesa confirma duas mortes por dengue no Município
Estado entre 2021 e 2022. As mortes 
ocorreram entre os dias 7 de março e 
11 de maio em Pato Branco (2), Verê 
(2), Medianeira (1), Umuarama (2), 
Arapongas (1), Cambé (1) e Ribeirão 
do Pinhal (1). São três mulheres e sete 
homens, com idades entre 28 e 93 
anos, sendo que cinco deles tinham 
comorbidades.

Com a má notícia e passando de 
1.000 o total de pessoas infectadas 
pelo vírus da dengue em Umuarama, 
desde o início do atual ano epidemioló-
gico (agosto de 2021). O boletim desta 

semana trouxe 158 novos casos, em 
relação à última atualização.

Em vista disso, as autoridades de 
saúde de Umuarama começaram a uti-
lizar esta semana o fumacê, que lança 
jatos de veneno a fim de matar os mos-
quitos que estão voando.

Em Umuarama, a dengue está pre-
sente em 93 localidades e há 267 sus-
peitas em investigação.

A Secretaria Municipal de Saúde 
já registrou cinco casos de dengue 
com sinais de alarme e duas mortes 
com suspeita de dengue estão sendo 

investigadas pela Sesa.

AÇÕES
De janeiro a abril deste ano, foram 

realizadas quase 100 mil visitas a imó-
veis e eliminados 77 mil potenciais 
criadouros do mosquito transmissor 
da doença, o Aedes aegypti. As ações 
originaram 680 notificações de multa. 
Para reforçar o trabalho e aumentar o 
número de visitas a imóveis foram con-
tratados 32 agentes de campo tempo-
rários, por meio de processo seletivo 
simplificado (PSS).
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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

Os últimos dias foram mar-
cados por um acontecimento 
especial no Reino Unido: o 
Jubileu de Platina, comemo-
ração dos 70 anos de reinado 
da Rainha Elizabeth II, consi-
derado o mais longo da histó-
ria. A Jaguar e a Land Rover, 
montadoras de raízes britâni-
cas, estiveram presentes com 
modelos icônicos das marcas. 
A participação incluiu a reve-
lação de um exclusivo E-Type 
1965, renovado sob medida 
pelo time da Jaguar Classic. 

O modelo especial foi ela-
borado a pedido de um cliente 
que desejava um Roadster 
fabricado no ano em que nas-
ceu. Para transformar sonho 
em realidade, a equipe da 
Jaguar Classic rastreou um 
E-Type da Série 1 que foi cons-
truído apenas dois dias após 
a data de nascimento do 
cliente. Durante os 12 meses 
seguintes, o carro passou por 
uma reconstrução completa. O 
resultado foi um veículo de cor 
azul metálica, desenvolvida 
ao longo de meses especifi-
camente para a encomenda e 
inspirada na Union Jack, como 
é carinhosamente apelidada a 
bandeira do Reino Unido. 

A inclusão do Classic Info-
tainment garantiu uma expe-
riência a bordo tecnológica. O 
sistema combina controles de 
tela sensível ao toque, nave-
gação por satélite e Bluetooth 
com uma aparência de período 
compatível com o design clás-
sico do veículo, criando har-
monia entre visual vintage e 
modernidade.

O interior feito sob medida 
apresenta um detalhado 
estofamento de couro com 

Jaguar E-Type 1965 feito sob medida
para homenagear a Rainha Elizabeth II

FOTOS: DIVULGAÇÃO

acabamento em um tom de 
vermelho, mais um elemento 
inspirado nas icônicas cai-
xas de correio britânicas. Seu 
acabamento foi feito à mão 
usando métodos tradicionais 
que fazem parte da expertise 
em acabamentos da Jaguar 
Classic Works Trim Shop.

Com a montagem da car-
roceria e a pintura completa, 
a equipe de engenharia traba-
lhou na remontagem de ele-
mentos mecânicos, incluindo 
uma série de melhorias. O 
motor original de 4,2 litros 
reto foi substituído por um 
motor maior de 4,7 litros, que 
proporciona um desempenho 
superior. Ele é otimizado para 
a condução em estrada e con-
tém caixa de cinco velocidades 
especialmente desenvolvida 
pela Jaguar Classic para 
uma experiência de direção 
mais suave, silenciosa e refi-
nada, complementada pela 
potente iluminação externa 
em LED, que eleva a lumino-
sidade aos padrões modernos 
e proporciona uma condução 
noturna segura.

Já as melhorias na sus-
pensão garantiram que o 

chassi  possa explorar  o 
desempenho proporcionado 
pelo trem de força com mais 
dinâmica, enquanto rodas 
mais largas, pneus e freios 
aumentados proporcionam 
aderência e confiança. 

“Ser capaz de trazer à vida 
a visão de um cliente para seu 
E-Type dos sonhos é extrema-
mente gratificante. O resultado 
é um veículo singular que mos-
tra toda a amplitude do que a 
equipe da Jaguar Classic pode 
criar. Com uma clara referên-
cia à bandeira do Reino Unido 
no design, não consigo pensar 
em um lugar melhor para que 
ele faça sua primeira aparição 
do que o Jubileu de Platina da 
rainha Elizabeth II”, comentou 
Stephen Hollis, Engenheiro 
Chefe da Jaguar Classic.

“Eu queria um E-Type 

clássico que pudesse ser con-
fiável para a condução diária, 
confortável em Grand Tours e 
que permanecesse fiel ao ori-
ginal. O resultado é surpreen-
dente e poder visitar instala-
ções da Jaguar Classic Works 
é algo que ainda me deixa 

entusiasmado, mesmo após 
várias visitas. Estou muito 
orgulhoso do carro que a 
equipe apaixonada de lá 
criou. Tenho o privilégio de 
fazer parte de sua história”, 
disse o novo proprietário do 
E-Type 1965 renovado.

O exclusivo E-Type fez 
sua estreia ao lado de quinze 
jaguares icônicos para parti-
cipar do desfile do Jubileu, 
incluindo uma seleção de 
Jaguar E-Types historicamente 
importantes, um carro de cor-
rida totalmente elétrico I-PACE 
eTROPHY, e sete carros conver-
síveis da Jaguar.  
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
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 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
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
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX 1.0T PREMIER 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00
ONIX 1.0T LTZ 20/20 PRATA COMPLETO R$ 84.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00
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 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

(44) 2031-0282 
(44) 9 9881-0502

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

ZONA V

Sobrado em excelente
ponto comercial,

possuindo 01 suíte +
02 quartos, dispondo
de aproximadamente
200m² de construção

R$ 3.500,00 + seguro anual

Condomínio Portal das Águas

Casa térrea, mobiliada,
equipada e decorada!

São 250m² de área
construída, dispondo de

3 suítes e tudo o que
uma casa em

condomínio fechado
pode oferecer!

R$ 2.300.000,00

    EXTRAVIO DE ALVARÁ
JOSÉ MOREIRA DE SOUZA 
CIGARROS, inscrita sob 
nº CNPJ 78.776.481/0001-
19, estabelecido na Rua Das 
Gardênias, 23, Parque Das 
Jabuticabeiras, CEP 87504-580, 
na cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 19.713/1996. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

     EXTRAVIO DE ALVARÁ 
ALLYSSON RONCHOLETA 
PEREIRA ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ 
14.658.508/0001-96, que era 
estabelecido na Avenida Paraná, 
nº 4682, Zona III, CEP 87.502-000 
em Umuarama–PR, comunica p/ 
os devidos fins o extravio do seu 
alvará de licença nº 30204/2011, 
com esta publicação o mesmo 
torna-se sem validade.

Reclamações sobre o aten-
dimento dispensado aos ido-
sos em agências bancárias 
de Umuarama motivaram 
o Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso (CMDI) e o 
Procon a reunir representan-
tes das instituições financeiras 
para orientações e a entrega de 
uma recomendação adminis-
trativa que cobra observância à 
legislação vigente, garantindo 
tempo razoável de espera e 
atendimento prioritário.

Ontem (14), representantes 
de 12 agências e cooperativas de 
crédito participaram do encon-
tro. “A dificuldade começa pela 
falta de orientação dos aten-
dentes, o que demonstra desco-
nhecimento com as leis. Falta 
informação e preparo para 
lidar com idosos, dadas as 
limitações da idade avançada. 
Os bancos precisam qualificar 
melhor as suas equipes para 
oferecer um atendimento mais 
humanizado a essa clientela, 
que não é pequena”, destacou 
a presidente do CMDI, Zélia 
Aparecida Serralbo.

A reunião teve vários rela-
tos de atendimentos em des-
conformidade com a legisla-
ção, seja pelo longo tempo 
de espera a que os idosos são 
submetidos, falta de orienta-
ção sobre o atendimento prio-
ritário e até o descaso com 
deficientes visuais. O asses-
sor Thailison de Souza Neves 
abordou o que diz a legislação, 

Agências bancárias orientadas sobre atenção aos idosos
nos âmbitos federal, estadual 
e municipal, que garante aten-
ção prioritária ao idoso, e tam-
bém as implicações legais e 
punições previstas em caso de 
processo administrativo.

O secretário de Proteção e 
Defesa do Consumidor, Deybson 
Bitencourt Barbosa, citou que 
em princípio o Procon busca 
a orientação e mediação, para 
que a questão seja resolvida 
com bom senso. “Estamos reu-
nidos aqui para buscar uma 
solução de forma amigável, 
para que não seja necessário 
instaurar procedimento admi-
nistrativo que pode resultar em 
medidas coercitivas e até na sus-
pensão do alvará de funciona-
mento”, explicou.

“Elaboramos uma reco-
mendação administrativa e 
esperamos que as medidas 
sejam implementadas, resul-
tando em melhor atendimento 
ao idoso”, completou.

A proposição recomenda 
mais atenção ao atendimento 
prioritário a idosos, gestantes, 

lactentes, obesos, pessoas com 
crianças de colo ou com limi-
tações físicas ou intelectuais, 
tempo máximo de espera de 

O secretário Deybson Bitencourt, citou que em princípio o Procon busca a orientação e mediação, para que a questão seja resolvida com bom senso
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20 minutos em dias normais 
e 30 minutos em dias de pico, 
que deverá ter equipes reforça-
das, e alerta que as infrações às 

normas de proteção e defesa do 
consumidor sujeitam as institui-
ções a processo administrativo 
sancionador.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Difícil é ganhar um amigo em uma hora; 
fácil é ofendê-lo em um minuto.

Provérbio Chinês
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INGREDIENTES
3 colheres de sopa de azeite
50 gramas de bacon cortado em 
cubinhos
150 gramas de linguiça calabresa sem 
pele e desmanchada
250 gramas de peito de frango corta-
do em cubinhos
Meia cebola picadinha
2 dentes de alho picadinhos
pimenta-de-cheiro amarela a gosto
1 xícara de chá de arroz arbóreo
Um quarto de xícara de chá de ca-
chaça
1 tablete de caldo de carne dissolvi-
do em meio litro de água
3 folhas de couve rasgadas
1 xícara de chá de queijo Minas cor-
tado em cubinhos
50 gramas de manteiga gelada e 
cortada em cubinhos
Queijo parmesão ralado a gosto
Cheiro-verde picado a gosto
Sal a gosto

MODO DE PREPARAR
Numa panela de pressão em fogo 

POPULAR
Hoje às 20h no Centro Cultural Schubert,  tem a eliminatória do Festival de Música / FEMUCAM   que comemora o 
aniversário de 67 anos de Umuarama. Hoje a categoria é popular.

GOSSIP
Grazi Massafera assinou um novo 

vínculo com a TV Globo para dar vida a 
Débora, mãe de Chiara, que será inter-
pretada por Jade Picon em Travessia, 
novela de Glória Perez que tem estreia 

prevista para o dia 17 de outubro.

 ***

Na trama, que falará sobre a influên-
cia da tecnologia no comportamento 

humano, a jovem dará vida a uma 
influenciadora digital que será vítima 
de fake news. Mesmo após as críticas 

em relação a escalação da ex-BBB para 
atuar na trama de Glória Perez, a TV 

Globo manterá Jade Picon no projeto.

GÊNERO
O Google concordou em pagar US$ 

118 milhões para encerrar uma ação 
judicial coletiva em que a empresa é 

acusada de discriminação de gênero. O 
processo inclui mais de 15 mil mulhe-
res e foi iniciado em 2017, depois que 
três funcionárias apresentaram uma 

queixa contra a gigante de tecnologia 
alegando que os salários das mulheres 

eram menores que os dos homens.

***

A queixa também alega que o Google 
mantinha funcionárias mulheres em 
cargos mais baixos e com salários e 

bônus menores quando comparados aos 
homens. Em alguns casos, a diferença 
salarial anual chegava a US$ 17 mil. 

Além da multa, o Google terá que fazer 
estudos sobre a equidade de gêne-
ro dentro da companhia e contratar 

consultores independentes para avaliar 
suas práticas de contratação.  

ZOOM
O casal Valdete Sperandio Cruz  e Sebastião Cruz marcou presença no Jantar Italiano do Rotary Catedral, no Metropolitan. 

Ela assume a presidência do Catedral em meados de Julho na Casa da Amizade.

VIA FACEBBOK

RISOTO NA PANELA 
DE PRESSÃO!

médio com o azeite, doure o bacon, a 
linguiça, o peito de frango, a cebola, o 
alho e a pimenta-de-cheiro. Acrescente 
o arroz arbóreo, refogue bem e colo-
que a cachaça. Deixe a cachaça secar 
e acrescente o caldo de carne. Tampe a 
panela e após pegar pressão, cozinhe 
por 8 minutos. Retire imediatamente 
a pressão e misture vigorosamente 
a couve rasgadas, o queijo Minas, a 
manteiga e o queijo parmesão ralado. 
Misture muito bem, salpique cheiro-
-verde e corrija o sal.
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