
 

As inscrições para o 1° Torneio de Pesca Capital da Amizade poderão ser feitas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
entre segunda e sexta-feira da próxima semana. Foram abertas 400 vagas no evento que vai premiar quatro categorias 
de pescadores. O mais idoso, o mais novo, aquele que pescar a maior quantidade de peixes e o que conseguir o maior 
espécime. Entre os prêmios, destaque para um barco de alumínio de seis metros com borda alta.
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Programa + Frutas ajuda agricultores
a suprirem as demandas do mercado
A Secretaria de Agricultura lança no final deste mês, uma iniciativa que 
trará novas alterativas de produção às pequenas propriedades de Umu-
arama. O programa, criado após uma extensa pesquisa de campo que 
levou em conta fatores climáticos, características do solo e a ‘vocação’ 

dos agricultores, apresenta uma perspectiva de aumento na renda e 
melhoria na grande demanda do mercado local e regional. O objetivo é 
transformar Umuarama em polo regional na produção de frutas, apro-
veitando as condições gerais do município. l 8
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O anúncio da Petro-
bras sobre o aumento 

nos preços da gaso-
lina e do diesel às 

distribuidoras pegou 
muita gente de sur-

presa. A alta na gaso-
lina é de 5,18% e o 

litro do diesel vai subir 
14,26%. Os novos 

preços valem a partir 
deste sábado. l 9
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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: 13,25%  | 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

17/5 a 17/6 0,6692 0,6692 0,1684
18/5 a 18/6 0,6697 0,6697 0,1689
19/5 a 19/6 0,6441 0,6441 0,1434
20/5 a 20/6 0,6084 0,6084 0,1079
21/5 a 21/6 0,6067 0,6067 0,1062

Ações % R$
Petrobras PN -6,09% 27,31 
Vale ON -5,22% 77,41 
ItauUnibanco PN -1,26% 23,45 
Bradesco PN -1,55% 18,48 
Magazine Luiza ON -6,67% 2,38 
CVC Brasil ON +11,19% 9,64

IBOVESPA: -2,90% 98.824 pontos

Iene 135,17
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 122,87

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +2,3% 5,1430 5,1440 +8,2%

PTAX  (BC) +0,4% 5,1307 5,1313 +8,5%

PARALELO +2,0% 5,0300 5,4800 +8,9%

TURISMO +2,1% 5,0300 5,4600 +9,0%

EURO +1,2% 5,3724 5,3750 +5,9%

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 17/06

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,26
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.334,94 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/06 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 1.702,00 -7,50 1,4%
FARELO jul/22 438,10 8,40 6,4%
MILHO jul/22 784,50 -3,75 -2,0%
TRIGO jul/22 1.034,25 -44,00 -19,0%

SOJA 179,77 0,0% -1,3% 178,00
MILHO 83,42 0,0% -1,1% 83,00
TRIGO 110,00 0,0% 9,2% 115,00
BOI GORDO 295,88 0,0% -3,1% 297,00
SUINO 5,42 0,0% -0,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/06 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 17/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 193,00 0,0% 1,6%
SOJA Paranaguá 202,00 1,3% 1,0%
MILHO Cascavel 89,00 1,1% -4,3%

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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Palavras cruzadas

Solução anterior

Pronta (o) para lacrar e lucrar?! É, se depender dos astros 
você tem tudo para encher o cofrinho nessa semana. Logo 
neste sábado Mercúrio ingressa em sua Casa da Bufunfa e 
impulsiona seus ganhos. Para melhorar, a Lua Cheia manda 
um baita incentivo para negociações a partir de terça e o Sol 
reforça a sua sorte com dinheiro em pleno feriado. 

Quem está com tudo e pode tirar a sorte grande nesses dias? 
Depois de testar bastante sua paciência, Mercúrio vem suave 
na nave, aterrissa no seu signo e se torna um dos seus maiores 
aliados. Seu regente levanta a sua vitalidade, empodera a sua 
comunicação e, em parceria com o Sol, promete um período 
perfeito sem defeitos para você brilhar em tudo que fizer. 

A semana tem umas ciladas e você precisa se ligar para 
não pisar em falso. A arapuca astral tá armada no signo 
anterior ao seu e pode afetar suas finanças, portanto, olhão 
aberto para não gastar à toa nem cair no conto do bilhete 
premiado.  O amor pode reservar surpresa gostosa com 
crush de outra cidade.

Quer notícia boa, leãozinho? Então toma! Mercúrio muda de 
signo e cenário no dia de Santo Antônio e revela que você 
pode realizar um ideal, principalmente se envolve dinheiro.  
As amizades e os contatinhos também ficam animados 
nessa semana e sucesso é o que te espera. Com o mozão, 
altos e baixos vão rolar e você precisará ter mais diplomacia, 
ainda mais no fds.

Precisando de uma injeção de ânimo? Não seja por isso! 
Seu regente Mercúrio traz novidades logo na segunda-
-feira e manda uma dose extra de energia, elevando a sua 
vitalidade ao topo. A Lua Cheia também dá aquela força 
nessa semana e ajuda a agilizar assuntos domésticos, 
interesses com parentes e amigos de longa data. 

Paradeira não é a sua praia e você pode mesmo esperar 
uma semaninha bem agitada em suas relações pessoais 
e profissionais. Mercúrio anima seus contatos a partir do 
dia 21 e dá carta branca para você consolidar parcerias 
e acordos importantes que podem te levar mais longe. 
Use e abuse da sua sensualidade na pista.

Horóscopo semanal do dia 18 ao dia 24 de junho

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

Metade do mês já foi e o salário tá no osso? Se liga no 
recado dos astros! Eles avisam que você tem tudo para fare-
jar boas oportunidades de negociações e ganhos. Mercúrio 
ativa o seu tino comercial e boas novas podem surgir para 
suas finanças a partir do dia 20, com a Lua Cheia em sua 
Casa da Fortuna. 

Salve, salve, librinha querida que espera mudanças e 
boas notícias! O astral tá do jeito que você pediu aos céus 
e as novidades com as quais vem sonhando chegam já no 
dia 22. Conversas com pessoas diferentes e descoladas 
podem abrir seus caminhos e agitos nas redes sociais 
também vão colaborar. 

Quem está com tudo para ter uma semana com “s” de 
sorte e sucesso? Siim, é você! Mercúrio desembarca no 
setor mais positivo do seu Horóscopo e traz ótimas energias 
para você mandar bem nesses dias. Sua criatividade fica 
no modo turbo e as coisas devem fluir com facilidade na 
vida profissional.

Mercúrio muda de cenário e manda bons estímulos 
para colocar tudo em ordem no serviço. Sol e Saturno 
reforçam as indicações de uma semana focada no 
trampo e seus esforços devem render bons ganhos, 
principalmente a partir de quinta-feira. O clima deve 
melhorar com as pessoas queridas no fim de semana 
e a paquera também fica animada. 

Eita que a semana tá movimentada pra mais de metro! 
Agito é o que promete a Lua Cheia e ela convida a sair 
da rotina. Pode ir mexendo os seus pauzinhos porque 
uma viagem ou passeio que há tempos você deseja fazer 
pode dar certo. Também pode visitar ou rever parentes 
distantes e se entusiasmar com ideia de mudar de casa. 

Horóscopo nascido em 18 de junho

Horóscopo nascido em 19 de junho

Horóscopo nascido em 20 de junho

Os nascidos a 19 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Câncer. São joviais, alegres, otimistas 
e confiantes. Podem agir sem pensar e sem medir as consequências de seus atos. Seu número principal 
é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua. Ela que revela instabilidade, fantasia, leviandade, 
memória. Envolvimento intenso com o passado.

Os nascidos no dia 18 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos-Câncer. 
São originais, inteligentes e criativos. Possuem raciocínio rápido e captam as coisas com facilidade. 
Seu número principal é o 21, formado de 2 lua e de 1 Sol. A soma e redução dá 3, de Júpiter, que 
confere sabedoria, generosidade e qualidades de mestre e professor. Revela também, duplicidade 
amorosa e conjugal.

Os nascidos a 20 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São comunicativos, 
populares e conquistam muitos amigos. Fazem sucesso entre as crianças e os jovens. São modernos 
e vivem em busca de novidades e renovação.  Seu número principal é o 23. Mas a soma dá o 5 de 
Mercúrio, que confirma as amizades, a comunicação, a simpatia, a popularidade e a inteligência, entre 
outras coisas. Não aparentam a idade que têm.

Essa semana Mercúrio promete mais disposição para 
cuidar dos assuntos domésticos, agilizar interesses com 
parentes e pessoas queridas. O trabalho também fica 
turbinado com a Lua Cheia mandando vibes poderosas 
para você se destacar em suas atividades. Se já tem um 
crush talvez seja melhor esperar o lance amadurecer um 
pouco mais, valeu?

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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para fiar

Somar

Significa
"Interno",
em PIB 

3/aaa — pet — usa. 4/adir. 5/ítalo. 9/enroscada.
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concurso: 5880

22 29 38 43 48 53

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 22
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max 21
min 12

Cascavel
max 16
min 7

Foz do Iguaçu
max 17
min 7

max 21
min 12

Curitiba
max 17
min 10

FASES 
DA LUA

Domingo 19/6/2022

Muitas nuvens
Segunda 20/6/2022

Sol

08 09 10 13 15 25 29 35 51 56
59 68 69 74 80 87 89 91 96 98

Lotofácil concurso: 2548

NubladoSol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Deputados votam na 
segunda, a Lei Orgânica 
da Polícia Científica

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) vota em pri-
meiro turno, na sessão ple-
nária de segunda-feira (20), a 
proposta do Poder Executivo 
que institui a Lei Orgânica da 
Polícia Científica. O projeto de 
lei 167/2022 pretende definir 
a estrutura organizacional do 
órgão para identificar clara-
mente a sua organização em 
simetria com os demais órgãos 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SESP), de 
acordo com a previsão do art. 
50, da Constituição do Estado 
do Paraná.

O Executivo afirma que o 
projeto também visa moder-
nizar e tornar mais eficiente 
as estruturas administrativas 
da Polícia Científica, espe-
cialmente pela incorporação 
das atribuições do Instituto 
Médico-Legal e do Instituto de 
Criminalística, ora extintos, 
bem como pela racionalização 
das unidades internas decor-
rentes desta reorganização.

Na justificativa da proposi-
ção, o Governo explica que as 

atividades da Polícia Científica, 
muito embora desempenhadas 
pelos servidores da SESP, não 
se encontram estruturadas em 
norma específica.

O Governo também res-
salta que a proposta, muito 

embora acarrete aumento 
de despesa, é compatível 
com as Leis Orçamentárias 
e está de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
conforme Declaração do 
Ordenador de Despesas.

Carreiras
Está pautado para ser votado, em segunda discussão, o projeto de lei 
do Poder Executivo, que trata do subsídio do Quadro Próprio dos Ser-
vidores do Detran do Estado do Paraná (QPDE). O Governo pretende 

com o projeto de lei reorganizar as carreiras do Detran/PR, alterando a 
estrutura remuneratória visando solucionar distorções de valores atual-
mente pagos, criando uma nova modalidade de retribuição pecuniária 

através de subsídio. A proposta também dispõe sobre a criação do 
Quadro Próprio Estatutário, adequação das carreiras, cargos e venci-

mentos dos servidores públicos na estrutura organizacional do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Paraná — IAPAR-EMATER, está pautado 

para ser igualmente votado em segundo turno.

DÁLIE FELBERG/ALEP

PRIMEIRO turno de discussão e votação do projeto de lei que define a estrutura organi-
zacional do órgão
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TRE-PR fará o
1º teste em campo
da urna eletrônica

O 1º Teste em Campo dos 
Sistemas de Totalização e 
Ecossistema da Urna de 2022, 
promovido pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), será 
realizado na sede do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), em Curitiba. O teste 
acontece dos dias 20 a 24 de 
junho, das 9h às 18h.

“O TRE-PR, há mais de uma 
década, sedia os testes de 
campo dos sistemas que serão 
utilizados nas eleições”, res-
saltou o presidente da Justiça 
Eleitoral do Paraná, desem-
bargador Wellington Emanuel 
Coimbra de Moura.

O presidente ainda reforçou 
que os testes exercitam “a inte-
gração com outros sistemas do 
processo eleitoral, tais como 
julgamento, atualização e 
divulgação de registro de can-
didaturas, voto em trânsito em 
todas as suas modalidades e 
processamento de justificativa 
e faltosos”.

Projetos desenvolvidos pelo TRE
são finalistas no Prêmio Innovare

O  Tr i b u n a l  R e g i o n a l 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) é 
finalista com dois projetos no 
19º Prêmio Innovare, que reco-
nhece as práticas transforma-
doras do sistema de Justiça 
brasileiro. Foram inscritas e 
selecionadas as iniciativas 
Cidadania Plena e A Justiça 
eleitoral no TikTok.

As práticas estão sendo 
visitadas presencialmente por 
consultores especializados. 
Posteriormente, serão julgadas 
por personalidades do mundo 
jurídico e acadêmico nacio-
nal que integram a comissão 
julgadora.

Aquelas que atenderem 
aos critérios estabelecidos no 
regulamento passam a integrar 
o banco de dados do Instituto 
Innovare.

CIDADANIA PLENA
O programa finalista do 

TRE-PR vai levar urnas eletrô-
nicas no dia das eleições para 
hospitais e instituições de 
longa permanência de pessoas 
idosas em Curitiba, Londrina, 
Cascavel e Maringá.

O presidente do TRE-PR, 

O teste será realizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba entre os 
dias 20 e 24 de junho, das 9h às 18h

DIVULGAÇÃO

“Os testes são importantíssi-
mos e têm como objetivo princi-
pal a homologação dos sistemas 
eleitorais relativos à totalização 
e divulgação dos resultados das 
eleições, preparação e carga de 
urna e votação”, complementou.

A finalidade é testar a inte-
gração dos sistemas e identi-
ficar possíveis erros, para que 
sejam corrigidos antes das 
versões oficiais. São testados 
vários cenários de todos os sis-
temas envolvidos na eleição. 
Depois desses testes, os erros 

identificados são corrigidos 
para a lacração dos sistemas.

Aproximadamente cem 
pessoas vão participar dos tes-
tes presencialmente, entre téc-
nicos e analistas de Tecnologia 
da Informação. São equipes do 
TSE e também de outros TREs.

PARQUE DE URNAS
Para as Eleições 2022, o 

TRE-PR conta com 29.947 urnas 
eletrônicas disponíveis. O novo 
modelo, de 2020, representa 
12.221 equipamentos desse total.

desembargador Wellington 
Emanuel Coimbra de Moura, 
explica que eleitoras e eleitores 
com mais de 70 anos, que não 
são obrigados a comparecer às 
urnas, muitas vezes, por ques-
tões de dificuldade de locomo-
ção ou por estarem internados, 
não exercem o direito ao voto.

“A Justiça Eleitoral não pode 
deixar de garantir a essa cidadã 
ou cidadão a oportunidade de 
participar efetivamente do pro-
cesso político de seu país, faci-
litando o acesso ao processo 
eleitoral”, ressaltou.

TIKTOK
O outro finalista da Justiça 

Eleitoral paranaense é o case 
sobre o principal canal de 
comunicação do TRE-PR com 
o público jovem: o TikTok. Ao 
todo, os vídeos somam mais 
de 16 milhões de visualiza-
ções, 2 milhões de curtidas e 
uma grande repercussão na 
sociedade. 

“A Justiça Eleitoral sem-
pre buscou se comunicar de 
maneira eficiente. Como os 
jovens hoje estão mais enga-
jados no TikTok, foi natural 
investirmos nesta rede social 
para levar conteúdos simples 
e diretos para este público”, 
destaca o presidente Coimbra 
de Moura. 

O presidente lembra que alguns eleitores não são obrigados a comparecer às urnas por 
dificuldade de locomoção ou por estarem internados e não exercem o direito ao voto
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Inelegibilidade
A empresária paulista 
Roberta Luchsinger está 
pedindo à Procuradoria 
Regional Eleitoral do Paraná 
a inelegibilidade do ex-
procurador da República 
Deltan Dallagnol, que é 
pré-candidato a deputado 
federal pelo Podemos 
paranaense. Segundo a 
representação, a Lei da Ficha Limpa veda a magistrados e 
membros do MP disputar eleições nos oito anos seguintes 
ao pedido de exoneração de seus cargos, caso estejam 
respondendo a processo administrativo-disciplinar. Segundo 
a empresária, o ex-procurador é alvo de 52 representações no 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Em nota, 
Dallagnol afirmou que “existência de meras reclamações, que são 
simples pedidos feitos à Corregedoria, sem exame de mérito, por 
força da lei, que é clara, não torna ninguém inelegível”.

48 horas
A Justiça gaúcha deu prazo 
de 48 horas para que a 
Procuradoria Geral do Estado 
(PGE) do Rio Grande do 
Sul explique o pagamento 
de cerca de R$ 40 mil em 
pensão ao ex-governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite (PSDB). O ex-chefe do 
Executivo gaúcho também 
aparece como réu no 
processo, mas ainda não 
foi intimado pela Justiça. 
A ação foi movida pelo 
partido Novo, que apontou 
supostas irregularidades no 
pagamento do benefício, já 
que a chamada aposentadoria 
especial vitalícia a ex-
governadores foi revogada 
antes do pedido de renúncia 
feito por Leite, em março 
desse ano.

Gasto desnecessário
O Ministério Público Federal (MPF) pediu que a PF investigue 
edital do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) com possível gasto desnecessário de R$1,6 bilhão. A 
lista de compras públicas de R$6,3 bilhões chegou a prever, 
em alguns casos, a compra de 37 mil carteiras escolares para 
uma demanda de apenas 100. A Controladoria-Geral da 
União (CGU) apontou falhas no processo, que foi suspenso 
por iniciativa do FNDE. A CGU disse que, após correções 
feitas na metodologia de cálculo do edital, mais da metade 
dos itens orçados seriam inúteis. O relatório da CGU mostra 
que Alagoas, Sergipe e Pernambuco, precisavam de 63% 
menos carteiras escolares que as orçadas. Nestes estados, 
mais peças do que era necessário foram orçadas pelo fundo, 
ligado ao Ministério da Educação (MEC).

Debate
No Paraná, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, 
discutiu os direitos dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e Agentes de Combate de Endemias (ACE). A ação foi 
em cumprimento de legislação federal pelos municípios. O 
encontro contou com representantes da categoria que deram 
o panorama da situação no estado. Além de comemorarem as 
conquistas no nível federal, com as cobranças dos sindicatos 
junto ao Congresso, e reclamações sobre o tratamento 
dispensado por alguns municípios aos profissionais, foi sugerida 
uma minuta de projeto de lei às prefeituras para auxiliar 
no cumprimento da legislação e no bom uso dos recursos 
repassados pela União para a atividade.

DIVULGAÇÃO

Indefinição do vice
O presidente Jair Bolsonaro, 
afirmou ontem, (17), 
que o ex-ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho (PL), 
pré-candidato ao Senado 
pelo Rio Grande do Norte, 
também poderia assumir 
a vice na sua chapa à 
reeleição. No entanto, em 
seguida, declarou que tem 
“dois excelentes nomes 
à mesa, Tereza Cristina e 
Braga Netto”, confirmando 
o favoritismo de seus ex-
ministros da Agricultura e da 
Defesa, respectivamente, para 
a vaga. “Vice pode ser Tereza 
Cristina, Braga Netto, até o 
Rogério Marinho”, afirmou 
Bolsonaro, em entrevista 
a uma rádio de Natal/RN, 
reduto político de Marinho.
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Cinco partidos levam
quase metade de
todo o fundo eleitoral

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) divulgou a parti-
lha dos R$ 4,9 bilhões do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC), o Fundo 
Eleitoral, destinado às legen-
das para as Eleições Gerais de 
2022. O maior Fundo Eleitoral 
da história foi dividido entre 
os 32 partidos políticos regis-
trados no TSE. O União Brasil, 
PT, MDB são os partidos com 
maior quantia recebida.

O União Brasil, nascido da 
fusão entre Democratas e PSL, 
teve direito a mais de R$ 782 
milhões. Já o PT recebeu pouco 
mais de R$ 503 milhões. O MDB 
teve direito a R$ 363 milhões. 
Além disso, o PSD recebeu R$ 
349 milhões e o PP aproxi-
madamente R$ 344 milhões. 
Juntas, essas cinco legendas 
respondem por 47,24% dos 
recursos distribuídos.

O Fundo Eleitoral foi criado 
em 2017. Sua criação se seguiu 
à proibição do financiamento 
privado de campanha. Em 
2015, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) proibiu doações 

Confira abaixo os 
dez partidos que 
mais receberam 
receitas do Fundo 
Eleitoral
– União Brasil: R$ 782.549.751,69
– PT: R$ 503.362.324,00
– MDB: R$ 363.284.702,40
– PSD: R$ 349.916.884,56
– PP: R$ 344.793.369,45
– PSDB: R$ 320.011.672,85
– PL: R$ 288.519.066,50
– PSB: R$ 268.889.585,68
– PDT: R$ 253.425.162,09
– Republicanos: R$ 
242.245.577,52

Partido de Moro se alia 
a pré-candidatos de Lula

O União Brasil – partido do 
ex-juiz Sergio Moro – decidiu 
apoiar em MG o pré-candidato 
ao governo do estado e ex-pre-
feito de BH, Alexandre Kalil 
(PSD) – que tem aliança com o 
PT do ex-presidente Lula para 
a disputa local. O mesmo Kalil 
foi atacado recentemente por 
Moro nas redes sociais, antes 
de garantir a presença do par-
tido do ex-ministro para a cam-
panha eleitoral. Além disso, a 
legenda do ex-juiz também 
está negociando uma aliança 
com o ex-presidenciável do PT 
em 2018 e atual pré-candidato 
do partido ao governo de SP, 
Fernando Haddad.

No início da semana, o 
presidente nacional do UB e 
pré-candidato ao Planalto, 
Luciano Bivar, afirmou que o 
fato de o PSD não ter candi-
dato a presidente facilitou a 

Gastos com pessoal
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) abriu uma licitação no 
valor de R$ 3 milhões para 
contratar segurança privada em 
tempo integral pelos próximos 
dois anos e meio aos ministros 
oriundos da advocacia. O 
montante se soma a outros R$ 
47 milhões já previstos para a 
garantia da vigilância do prédio 
do TSE e da segurança de seus 
outros ministros – a Corte é 
composta ainda por membros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). O novo pregão 
especifica que cada juiz da 
advocacia deverá ter, no mínimo, 
quatro profissionais da área de 
segurança para atendimento 
diário, das 6h às 22h.

de empresas a campanhas 
políticas, sob a alegação de 
haver desequilíbrio na disputa 
política e exercício abusivo do 
poder econômico.

Para distribuir o Fundo 
Eleitoral, o TSE utiliza crité-
rios definidos em lei. Dois por 
cento do total são divididos 
igualmente por todos os par-
tidos registrados no tribunal.

Além disso, 35% são divi-
didos entre os partidos que 
tenham pelo menos um 
representante na Câmara dos 
Deputados, na proporção do 
percentual de votos obtidos 
por eles na última eleição. 
Outros 48% são divididos entre 
os partidos na proporção do 
número de representantes 
na Câmara e 15% divididos 
na proporção do número de 
representantes no Senado.

DOAÇÃO
Os recursos do Fundo 

Eleitoral não são repassados 
aos partidos a título de doação. 
Eles devem ser usados exclu-
sivamente no financiamento 

das campanhas eleitorais, e 
as legendas devem prestar 
contas do uso desses valores 
à Justiça Eleitoral. A verba 
repassada só ficará à disposi-
ção do partido político depois 
que ele definir critérios para a 
distribuição dos valores. Esses 
critérios devem ser aprovados 
pela direção executiva nacio-
nal do partido e precisam ser 
divulgados publicamente.

negociação. Kalil formalizou 
aliança com Lula em Minas, em 
troca da indicação do depu-
tado estadual petista André 
Quintão como vice.

O UB vinha negociando 
aliança com o governador 
Romeu Zema (Novo), pré-can-
didato à reeleição, e reivindi-
cava a vice na chapa. O nome 
do deputado federal Bilac Pinto 
(UB) foi cotado para ocupar a 
vaga. Zema, porém, fechou a 
indicação do deputado federal 
Marcelo Aro (PP), para vice.

ATAQUE
No último dia 6, após ser 

chamado de ‘covarde’ pelo 
ex-prefeito de BH, Moro res-
pondeu atacando Kalil e Lula 
no Twitter. “Chega a ser elogio 
receber ataques de um político 
que já admitiu em debate que 
‘rouba, mas não pede propina’ 

e teve a gestão investigada por 
superfaturamento. Lula e Kalil se 
merecem. Mas MG não merece 
nenhum dos dois”, escreveu.

Viasoft Connect
Curitiba receberá um dos 
maiores eventos do País sobre 
inovação e tecnologia, o 
Viasoft Connect 2022. A Escola 
do Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Paraná firmou convênio com 
o evento e na segunda-feira 
(20), a partir das 9h30, reunirá 
dois renomados palestrantes 
para falar sobre as inovações 
na gestão pública. O evento 
será realizado no Auditório 
Legislativo da Assembleia 
Legisltiva e também poderá ser 
acompanhado na TV Assembleia 
e redes sociais da Casa.

Viasoft Connect II
O Viasoft Connect será 
realizado entre os dias 22 
e 24 e abordará diversas 
áreas como agronegócios, 
empreendedorismo e cases 
de sucesso, gestão de 
negócios, gestão de times e 
recursos humanos, indústria 
e logística, inovação e cidades 
inteligentes, inteligência 
comercial e varejo, lei geral 
de proteção de dados, 
marketing e tecnologia. Serão 
centenas de palestrantes 
e dezenas de expositores, 
todas concentradas na 
Expo Unimed, no Bairro 
Mossunguê.

Cannabis
A Justiça Federal autorizou 
uma empresa de Apucarana, 
no norte do Paraná, a 
importar ou adquirir a 
cannabis sativa, vulgarmente 
chamada de ‘maconha 
medicinal’. A decisão do juiz 
federal Roberto Lima Santos 
determina que a farmácia de 
manipulação pode importar 
os insumos nas formas de 
derivado vegetal, a granel, 
ou produto industrializado, 
por exemplo, bem como 
confeccionar, fabricar, 
manipular, comercializar e 

Cidadão honorário
Severino Nunes de Araújo, ex-presidente do diretório regional 

do PSB no Paraná, receberá, na segunda-feira (20), na 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o título de Cidadão 
Honorário do Estado do Paraná. A homenagem foi proposta 

pelo primeiro secretário da Alep, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD). “É uma liderança que trabalha pelo consenso 

e que sempre se envolveu nas grandes pautas paranaenses. 
Sua história de vida também é marcada pela luta pela 

redemocratização do país”, disse Romanelli.

dispensar medicamentos para 
humanos à base de cannabis.

Representante
Impedido pelo TRE de 
disputar as eleições em 
SP, Sergio Moro tem uma 
representante fiel no estado: 
a advogada Rosângela Moro, 
sua esposa. Por não ter tido 
seu caso julgado pela Justiça 
Eleitoral paulista, ela poderá 
concorrer como deputada 
federal no maior colégio 
eleitoral do país. Rosângela, 
porém, diz estar analisando 
se vai ou não disputar a 
Câmara. “Tanto eu quanto ele, 
como um time que somos, 
queremos ver um ao outro 
felizes e realizados”, afirmou.
Juros em alta

O Comitê de Política
Monetária do Banco Central 
subiu a taxa básica de juros 
em 0,5 ponto percentual. Com 
o aumento, o 11º seguido, 
o índice chega a 13,25% ao 
ano, o maior desde 2017. O 
ajuste ocorreu em linha com 
a estimativa do mercado e 
devido à inflação persistente 
e disseminada. O mesmo 
aconteceu nos Estados Unidos, 
onde o Fed (BC local) elevou a 
taxa em 0,75 ponto percentual. 
Foi o maior movimento no país 
desde 1994.

Voe Paraná
As conexões aéreas 
implementadas com o Voe 
Paraná, que conecta Curitiba 
a cidades do Interior, está se 
consolidando como o maior 
programa de aviação regional 
do País. O Voe Paraná mudou 
o cenário aeroportuário 
do Estado. O número de 
aeroportos com operações 
regulares passou de seis, 
em 2018, para 20 em janeiro 
deste ano. O Paraná também 
recebe voos de várias capitais 
brasileiros e da Argentina.
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Identidade regional
De acordo com o 
regulamento, podem 
participar pessoas jurídicas 
legalmente constituídas 
– microempreendedores 
individuais (MEI), micros e 
pequenas empresas – em 
dia com suas obrigações 
perante o fisco municipal.  
As inscrições podem ser 
feitas até o dia 22 de junho 
diretamente no hotsite www.
saboresdossertoes22sebrae.
com.br.  Cada restaurante 
(ou profissional autônomo 
devidamente registrado) tem o 
desafio de elaborar um prato – 
doce ou salgado – que represente 
o sabor de nossa região.

Guia turístico
Por falar em Rally dos Sertões, 
empresários e gestores de 
segmentos ligados ao turismo 
– como hotéis, restaurantes e 
lanchonetes, eventos e o setor 
de serviços – tem até a próxima 
sexta-feira (24) para preencher 
o formulário de inserção no 
Guia Turístico das Empresas 
Umuaramenses, arquivo digital 
que será disponibilizado aos 
turistas. Mais que um convite, 
uma dica super especial da do 
Sebrae, Prefeitura e a Aciu. 
Basta acessar https://forms.
office.com/r/eUWYFUKj2x 
para efetivar a inscrição. Não 
fique de fora. 

Evento gratuito
O auditório da Aciu receberá 
no próximo dia 29 (quarta), das 
19h30 às 22h, o evento gratuito 
‘Profissional de Sucesso’. O 
conteúdo será ministrado por 
Cleberson Viquete (palestrante 
e diretor da Humaniza) e 
Fernando Lima (palestrante e 
consultor). A realização é do 
Centro Nacional Integrado de 
Cursos (Cenaic), com apoio da 
Aciu. A entrada é a doação de 
dois quilos de alimentos não 
perecíveis, que serão revertidos 
para entidades beneficentes. 
Cleberson e Fernando 
abordarão motivação, evolução 
e atendimento no contexto das 
boas vendas.

Incremento nas vendas
Pesquisa contratada pela 
Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
do Estado do Paraná (Faciap) 
aponta crescimento de 9% nas 
vendas do comércio paranaense 
no Dia dos Namorados, 
em comparação ao ano 

Concurso gastronômico
Umuarama está na rota da primeira fase do 30° Rally dos Sertões, 
o maior evento automobilístico do mundo. E entre as atividades 
e ações programadas para a cidade, destaque para o Concurso 
Gastronômico Sabores do Sertões 2022 – Estrela Sebrae 50 + 
50, que vai escolher um prato que represente os sabores de 

ingredientes típicos locais. As criações devem utilizar como base 
carne bovina, mandioca e maracujá.

passado. Para o presidente da 
Faciap, Fernando Moraes, os 
resultados obtidos nas datas 
comemorativas, aos poucos, 
vêm recuperando a perda de 
resultados provocada pela 
pandemia da Covid-19 nos 
últimos dois anos.

Recomeça Paraná
A Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) disponibilizou mais 
20 vagas para Umuarama na 
segunda etapa do Programa 
Recomeça Paraná. O período 
de inscrição vai até o próximo 
dia 29. A ação é destinada 
a trabalhadores inscritos no 
CadÚnico, do governo federal, 
que tenham perfil empreendedor. 
Os microempreendedores 
inscritos receberão um auxílio 
financeiro ao realizarem cursos 
oferecidos pelo Sebrae.

Três etapas
A bolsa é de R$ 900 para 
os inscritos que seguirem 
a Trilha do Conhecimento 
do Sebrae. A cada uma das 
três etapas completadas, o 
trabalhador receberá R$ 300. As 
capacitações são oferecidas de 
forma gratuita. Para participar 
do programa o candidato 
deve comparecer na Agência 
do Trabalhador e apresentar 
documentação, como RG, CPF 
e folha resumo do CadÚnico. 
Mais informações pelo fone (44) 
3621-1100.

Alerta
O Detran-PR alerta para leilões 
falsos de venda de veículos por 
meio de sites fraudulentos que 
utilizam o nome e a logomarca 
da autarquia. Recentemente, o 
site patiosetran.com promoveu 
divulgação falsa de venda de 
veículos. O Detran não faz 
leilões online e não possui 
nenhum canal para a realização 
dos mesmos. Os leilões são 
promovidos por leiloeiro 
público oficial que estará 
sempre identificado nos editais 
dos leilões divulgados no portal 
oficial do Detran-PR -  www.
detran.pr.gov.br. Redes sociais 
-Facebook e Instagram: @
detranpr; Twitter: @detran_pr. 
Call Center: 0800 643 7373.

“Não manda bem quem tem a 
ânsia de mandar” - John Ruskin

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Festival de Música
já classificou músicos
populares e sertanejos

Dentro da programação do 
67º aniversário de Umuarama, 
o Femucam (Festival de Música 
Capital da Amizade) – que dis-
tribuirá R$ 18 mil em prêmios 
a artistas amadores da cidade 
e toda a região – teve a sua pri-
meira classificatória na noite 
da quinta-feira (16), no tea-
tro da Fundação Cultural. Os 
inscritos na categoria popu-
lar desfilaram uma série de 
sucessos que emocionaram o 
público presente e receberam 
ótimas avaliações dos jurados.

Os classificados vão dispu-
tar a final do festival, no pró-
ximo domingo, 19, no mesmo 
local. Após o julgamento das 
apresentações, foram classifi-
cados os candidatos Ralf Alan 
Gomes Pereira, Alyne Angel, 
Adriana Cristina Dias, a dupla 
Anderson e Andressa e Thaís 
Mayara, que concorreram com 
Carlos Eduardo Alves Tomé, 
Lucas Augusto Rodrigues 
Resta, Valéria Diene de Freitas 

Liberados R$ 72,4 milhões para
investimentos em casa própria

O governador Ratinho 
Junior confirmou ontem (17), 
a liberação de R$ 72,4 milhões 
para facilitar a compra da casa 
própria por famílias para-
naenses de 75 municípios. 
Por meio do programa Casa 
Fácil Paraná, coordenado pela 
Cohapar, o Governo repassa R$ 
15 mil por família para custear 
parte do valor de entrada do 
imóvel financiado. “São 33 
mil casas que nós estamos 

construindo praticamente 
em todos os municípios do 
Paraná”.

Podem pleitear o bene-
fício famílias que possuem 
renda mensal de até R$ 3.636. 
Os descontos são oferecidos 
aos projetos que passaram 
por processo de habilita-
ção via chamamento público 
da Cohapar. Nesta modali-
dade serão subsidiadas 1.592 
casas em 15 municípios, com 

investimento do Estado de R$ 
23,9 milhões.

Os municípios do Noroeste 
que entram no programa são: 
Formosa do Oeste, Iporã, Nova 
Londrina, Paiçandu, Paraíso do 
Norte, Sabáudia, Santa Cruz de 
Monte Castelo, Santa Isabel 
do Ivaí, Santa Mônica, Santo 
Antônio do Caiuá, São Jorge 
do Patrocínio, São Manoel do 
Paraná, Sarandi, Tamboara e 
Tapejara.

Martins, Eliab Cruz, Andressa 
Brandani Ribeiro Medina, 
Laís Barbosa Galdino Leite, 
Sabrina Simões de Morais 
e Daniel Figueira Fonseca, 
Adriana Mendes, Ana Maria 
Oliveira Leite da Silva, Andrey 
Melo Souza, Marcelo Custódio 
Pereira e Osvanir dos Santos.

Ontem (17), foi a vez da cate-
goria sertanejo. Foram qualifi-
cados para as apresentações 
os artistas Matheus Henrique 
de Paula e Valdenir Natal de 
Paula, Mariana Caroline de 
Oliveira, Dorival Doccusse, 
Lethiccia Medeiros Corteze e 
Julia Facina Lima, Elizângela 
Ferreira da Costa Batista, Paulo 
Henrique Ferrarini, Zé Carlos e 
Paranazão, Rodrigo da Costa 
Pereira, José Franco Milani e 
Malaquias Santos da Silva.

No sábado são as ban-
das que sobem ao palco. 
Estão inscritos e qualificados 
Nathan Silva Covre, Alexsander 
Tadioto Miranda de Souza, 

José Sérgio Ricardo Brunelli, 
Banda Valentes de Davi, Diego 
Luciano Assis da Silva, Luiz 
Fernando Pimenta Costa e 
Márcio da Silva Leite.

O maestro Marco Aurélio 
Tavares, coordenador do fes-
tival, explica que foram clas-
sificadas sete bandas, nove 
artistas sertanejos e 15 artistas 
populares. “As etapas classifi-
catórias reduzirão este número 
para cinco candidatos em cada 
uma das três categorias. Cinco 
artistas amadores vão disputar 
a grande final no dia 19, às 20h, 
no teatro do Centro Cultural 
Vera Schubert, concorrendo a 
troféus e uma boa premiação 
em dinheiro”, detalha.

Os três primeiros coloca-
dos de cada categoria com R$ 
1,3 mil para os terceiros luga-
res, R$ 2 mil quem chegarem 
em segundo e R$ 2.700 para 
os vencedores. Desde 2016 o 
festival não era realizado na 
cidade.

OS inscritos na categoria popular desfilaram uma série de sucessos que emocionaram o público presente e receberam ótimas avaliações dos jurados
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Inscrições para o Torneio de Pesca
Capital da Amizade abrem segunda

As inscrições para o 1° Torneio de 
Pesca Capital da Amizade só poderão 
ser feitas diretamente na Secretaria de 
Meio Ambiente, entre segunda e sexta-
-feira da próxima semana (20 a 24 de 
junho). Os interessados em participar 
devem ficar atentos, pois serão aber-
tas apenas 400 vagas no evento que vai 
premiar quatro categorias de pescado-
res: o mais idoso, o mais novo, aquele 
que pescar a maior quantidade de 
peixes e o que conseguir o maior espé-
cime. Entre os prêmios, destaque para 
um barco de alumínio de seis metros 
com borda alta.

Rubens Sampaio, secretário de Meio 
Ambiente, destaca que trata-se de um 
evento recreativo de pesca, na moda-
lidade pesque e leve. “Os concorrentes 
poderão pescar às margens do Lago 
Aratimbó, utilizando apenas um equipa-
mento por participante – caniço, vara de 
bambu de curto alcance ou vara telescó-
pica, com um anzol por apetrecho. Não 
será permitido uso de embarcações, tar-
rafas, redes, covos, fly, pesca subaquá-
tica, besta, espinhel, boias de arremesso, 
molinetes ou semelhantes”, alerta.

O secretário ressalta que também 
é proibido utilizar ceva, devolver o 
peixe capturado, usar iscas artificiais 
(só vale massinha e minhoca), nadar, 
consumir bebida alcoólica dentro da 
área de pesca, limpar os peixes no lago, 
utilizar equipamentos de som (a menos 
que seja com fone de ouvido) e má con-
duta social. “Programamos o Torneio 
com o intuito de integrar os cidadãos e 
propiciar uma atividade de lazer e des-
contração entre os participantes e seus 
familiares”, afirma.

Ele conta que o Lago Aratimbó tem 

cardumes de tilápia e outros peixes 
exóticos. “Para participar basta ser 
morador de Umuarama e seus distritos. 
Menores de idade devem estar devida-
mente acompanhados dos pais ou res-
ponsáveis. Para se inscrever é preciso 
apresentar RG, CPF e comprovante de 
residência, além de oferecer um quilo 
de ração para cães ou gatos, que serão 
destinadas à Saau”, registra.

DIA ESPECIAL
A primeira edição do Torneio de 

Pesca Capital da Amizade será exa-
tamente no dia do aniversário de 
Umuarama – 26 de junho, um domingo. 
A abertura da pesca será às 9h, com 
encerramento previsto para as 16h. 
“Cada concorrente receberá uma 
pulseira no ato da inscrição, que não 
deverá ser retirada até a divulgação dos 
resultados. A área de pesca será delimi-
tada por fitas de isolamento e vale des-
tacar que familiares e amigos e demais 
usuários do Lago, no dia do evento, não 
poderão acessar essa área destinada 
aos pescadores”, enfatiza.

Sampaio acrescenta que o Torneio 
será realizado mesmo com chuva ou 
frio – exceto em casos de tempesta-
des ou outras intempéries. “No dia do 
evento os participantes poderão contar 
com o auxílio dos organizadores, devi-
damente identificados, que estarão dis-
poníveis nos pontos de apoio e transi-
tando na área delimitada para a pesca. 
É esperado também dos pescadores 
que colaborem com a manutenção e 
limpeza do lago, recolhendo restos de 
alimentos, bebidas, embalagens, plás-
ticos ou quaisquer outros materiais que 
possam poluir o local”, instrui.

Premiação
A premiação final ainda não foi fechada, pois poderá ainda ser incrementada. De 
acordo com o secretário, o participante mais idoso leva uma caixa térmica, o mais 

novo ganha uma carretilha, o que conquistar o maior espécime leva uma cadeira de 
pescador e o que conseguir a maior quantidade de peixes ganha uma barraca. “Além 
das premiações principais, também serão sorteados dezenas de brindes oferecidos 

por parceiros e apoiadores do evento”, comunica. O Regulamento será disponibilizado 
no site da Prefeitura de Umuarama no início da manhã da segunda, porém quem qui-
ser obter mais informações sobre o evento pode entrar em contato com a Secretaria 

de Meio Ambiente pelo telefone (44) 3621-4141, ramal 101.

QUANDO iniciou o processo de repovoamento de peixes no Lago, prefeito afirmou que torneio de pesca seria no 
Aratimbó

JO
S

É
 A

. S
A

B
IN

O
/S

E
C

O
M



7Sábado 18 e domingo 19 de junho de 2022  



8 LOCAL   Sábado 18 e domingo 19 de junho de 2022

Programa + Frutas ajuda agricultores
a suprirem as demandas do mercado

A Secretaria Municipal de 
Agricultura lança no próximo 
dia 30, a partir das 14h no anfi-
teatro da Prefeitura, uma ini-
ciativa que trará novas altera-
tivas de produção às pequenas 
propriedades de Umuarama. 
É o Programa + Frutas, criado 
após uma extensa pesquisa 
de campo que levou em conta 
fatores climáticos, caracterís-
ticas do solo e a ‘vocação’ dos 
agricultores, com a perspectiva 
de aumentar a renda e atender 
a grande demanda do mer-
cado local e regional.

“A maior parte das frutas 
vendidas nas feiras e super-
mercados da cidade, bem 
como adquirida pelo muni-
cípio para programas sociais 
e a merenda escolar, vem de 
outras cidades e até de regiões 
distantes do país. Esse grande 
mercado pode ser atendido 
pelos nossos produtores, com 
a oferta de frutas frescas e de 
qualidade, sem o custo ele-
vado do frete. Para isso eles 
terão apoio total da adminis-
tração municipal”, afirmou o 
prefeito Hermes Pimentel.

O objetivo geral do pro-
grama, segundo o secretário 

Inscrições
Para os produtores interessa-

dos, que já podem se inscrever 
junto à Secretaria Municipal 
da Agricultura, o município 
pretende ofertar mudas de 

abacaxi, banana, citrus (laranja 
e mexerica), goiaba, mamão, 

maracujá, morango e uva. 
Além da Prefeitura, o progra-
ma conta com a participação 
do Instituto de Desenvolvi-

mento Rural do Paraná (IDR/
PR), a Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 

Rural (Senar) e a Cooperativa 
dos Pequenos Produtores 

Rurais de Umuarama (Coope-
ru). A Prefeitura disponibilizará 
serviço de hora/máquina para 

o preparo do solo, insumos 
(como calcário) e mudas frutí-
feras de qualidade. O IDR/PR 

entra com a assistência técnica 
aos produtores inscritos e 

eventual financiamento, atra-
vés de programas estaduais. 

Os projetos de irrigação ficarão 
a cargo da UEM e a Cooperu 
disponibilizará estrutura de 

comercialização dos produtos. 
O Senar oferecerá cursos de 
capacitação aos produtores.

Acompanhamento
O produtor que firmar adesão se comprometerá a seguir as orien-
tações das instituições envolvidas, enquanto participante, e será 
responsável pelos investimentos – especialmente na irrigação –, 
podendo deixar o programa no futuro, caso queira. “Não temos 

dúvida que o programa será um sucesso, aumentando os ganhos da 
propriedade e a qualidade de vida do produtor e sua família, diante 

das ótimas condições preparadas pela nossa equipe e da deman-
da do mercado. Por falta de opções locais, a maioria das frutas 

comercializadas pelo nosso comércio hoje vem de outros Estados”, 
completou o prefeito Hermes Pimentel.

Projeto Restauração firma acordo com
a Prefeitura para o Espaço Esperança

O fundador e presidente 
do Projeto Restauração, advo-
gado Juarez Casagrande, e 
o prefeito Hermes Pimentel 
assinaram nesta quarta-feira, 
15, o acordo de cooperação 
para a utilização do giná-
sio de esportes do Conjunto 
Guarani. Com uma história de 
21 anos atuando na recupe-
ração de dependentes quí-
micos, o projeto também 
mantém uma escolinha de 
futsal e está ampliando os 
serviços com atendimento 
social em contraturno esco-
lar, beneficiando mais de 70 
crianças e jovens.

A praça esportiva foi 
reformada pela adminis-
tração municipal e a agora, 
com a nova denominação de 
“Espaço Esperança”, sediará 
a escolinha de futsal para 
crianças e adolescentes de 8 
a 16 anos e oficinas de reforço 

de Agricultura, Cleverson 
Alvarenga, é atingir um grande 
número de produtores para 
transformar Umuarama em 
polo regional na produção de 
frutas, aproveitando as con-
dições gerais do município. 
“Nesta primeira etapa, nossa 
meta é atrair 82 pequenos 
agricultores para cultivar uma 
área de pelo menos 28 hecta-
res com irrigação, para melho-
rar a produtividade”, anunciou.

O diretor de Agricultura 
e Pecuária, Murilo Teixeira, 
explica que o programa utili-
zará o sistema agroecológico. 
“Isso aumenta a necessidade 
de acompanhamento técnico 
e principalmente a atenção do 
produtor, resultando em um 
produto saudável em sintonia 
com a agenda estadual de pro-
dução de alimentos”, apontou.

Outra vertente importante 
é que, além de atender ao mer-
cado tradicional, o Programa 
+ Frutas permitirá aos pro-
dutores conexão com outros 
programas e secretarias, caso 
do turismo rural. “Nossa ideia 
é que o consumidor visite o 
campo e colha as frutas que 
quer levar, como, por exemplo, 

uvas e morangos. Para isso, é 
importante o produtor aderir, 
investir no cultivo e preparar a 
propriedade para a visitação, 
que vai agregar valor à sua 
produção”, complementou o 
secretário.

escolar, inglês, inteligência 
emocional, jiu-jitsu e violão, 
além de assistência psicoló-
gica aos alunos inscritos.

“As atividades foram ini-
ciadas há cerca de um mês. Já 
temos 35 alunos das oficinas 
e cerca de 40 no futsal. Mas o 
nosso trabalho é antigo e já 
rendeu muitos frutos. Alguns 
egressos realizam trabalhos 
importantes em outros cen-
tros e fora do Brasil, com 
ações no Haiti, Índia, África do 
Sul, Paquistão e Peru, além de 
um núcleo em Quixadá (CE). 
Esses resultados são muito 
gratificantes”, disse Juarez 
Casagrande.

O prefeito Pimentel elo-
giou a iniciativa e disse que 
o município está aberto 
para parcerias em trabalhos 
sociais, a fim de atender pes-
soas em situação de vulnera-
bilidade. “Fizemos a reforma 

e vamos garantir a manuten-
ção do espaço, apoiando o 
Projeto Restauração no que 
for possível”, disse o pre-
feito, convidando a popula-
ção para a inauguração do 
espaço, marcada para o pró-
ximo sábado, 18, às 14h, no 

ginásio do Guarani.
A assinatura do termo de 

cooperação teve ainda a pre-
sença do oficial de Gabinete, 
advogado Cláudio Favaro, e 
do secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

O fundador e presidente do Projeto, advogado Juarez Casagrande, e o prefeito Hermes Pi-
mentel assinaram o acordo para a utilização do ginásio do Guarani
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agroecológico que aumenta a necessi-
dade de acompanhamento técnico e a 
atenção do produtor

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Pronta (o) para lacrar e lucrar?! É, se depender dos astros 
você tem tudo para encher o cofrinho nessa semana. Logo 
neste sábado Mercúrio ingressa em sua Casa da Bufunfa e 
impulsiona seus ganhos. Para melhorar, a Lua Cheia manda 
um baita incentivo para negociações a partir de terça e o Sol 
reforça a sua sorte com dinheiro em pleno feriado. 

Quem está com tudo e pode tirar a sorte grande nesses dias? 
Depois de testar bastante sua paciência, Mercúrio vem suave 
na nave, aterrissa no seu signo e se torna um dos seus maiores 
aliados. Seu regente levanta a sua vitalidade, empodera a sua 
comunicação e, em parceria com o Sol, promete um período 
perfeito sem defeitos para você brilhar em tudo que fizer. 

A semana tem umas ciladas e você precisa se ligar para 
não pisar em falso. A arapuca astral tá armada no signo 
anterior ao seu e pode afetar suas finanças, portanto, olhão 
aberto para não gastar à toa nem cair no conto do bilhete 
premiado.  O amor pode reservar surpresa gostosa com 
crush de outra cidade.

Quer notícia boa, leãozinho? Então toma! Mercúrio muda de 
signo e cenário no dia de Santo Antônio e revela que você 
pode realizar um ideal, principalmente se envolve dinheiro.  
As amizades e os contatinhos também ficam animados 
nessa semana e sucesso é o que te espera. Com o mozão, 
altos e baixos vão rolar e você precisará ter mais diplomacia, 
ainda mais no fds.

Precisando de uma injeção de ânimo? Não seja por isso! 
Seu regente Mercúrio traz novidades logo na segunda-
-feira e manda uma dose extra de energia, elevando a sua 
vitalidade ao topo. A Lua Cheia também dá aquela força 
nessa semana e ajuda a agilizar assuntos domésticos, 
interesses com parentes e amigos de longa data. 

Paradeira não é a sua praia e você pode mesmo esperar 
uma semaninha bem agitada em suas relações pessoais 
e profissionais. Mercúrio anima seus contatos a partir do 
dia 21 e dá carta branca para você consolidar parcerias 
e acordos importantes que podem te levar mais longe. 
Use e abuse da sua sensualidade na pista.

Horóscopo semanal do dia 18 ao dia 24 de junho

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

Metade do mês já foi e o salário tá no osso? Se liga no 
recado dos astros! Eles avisam que você tem tudo para fare-
jar boas oportunidades de negociações e ganhos. Mercúrio 
ativa o seu tino comercial e boas novas podem surgir para 
suas finanças a partir do dia 20, com a Lua Cheia em sua 
Casa da Fortuna. 

Salve, salve, librinha querida que espera mudanças e 
boas notícias! O astral tá do jeito que você pediu aos céus 
e as novidades com as quais vem sonhando chegam já no 
dia 22. Conversas com pessoas diferentes e descoladas 
podem abrir seus caminhos e agitos nas redes sociais 
também vão colaborar. 

Quem está com tudo para ter uma semana com “s” de 
sorte e sucesso? Siim, é você! Mercúrio desembarca no 
setor mais positivo do seu Horóscopo e traz ótimas energias 
para você mandar bem nesses dias. Sua criatividade fica 
no modo turbo e as coisas devem fluir com facilidade na 
vida profissional.

Mercúrio muda de cenário e manda bons estímulos 
para colocar tudo em ordem no serviço. Sol e Saturno 
reforçam as indicações de uma semana focada no 
trampo e seus esforços devem render bons ganhos, 
principalmente a partir de quinta-feira. O clima deve 
melhorar com as pessoas queridas no fim de semana 
e a paquera também fica animada. 

Eita que a semana tá movimentada pra mais de metro! 
Agito é o que promete a Lua Cheia e ela convida a sair 
da rotina. Pode ir mexendo os seus pauzinhos porque 
uma viagem ou passeio que há tempos você deseja fazer 
pode dar certo. Também pode visitar ou rever parentes 
distantes e se entusiasmar com ideia de mudar de casa. 

Horóscopo nascido em 18 de junho

Horóscopo nascido em 19 de junho

Horóscopo nascido em 20 de junho

Os nascidos a 19 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Câncer. São joviais, alegres, otimistas 
e confiantes. Podem agir sem pensar e sem medir as consequências de seus atos. Seu número principal 
é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua. Ela que revela instabilidade, fantasia, leviandade, 
memória. Envolvimento intenso com o passado.

Os nascidos no dia 18 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos-Câncer. 
São originais, inteligentes e criativos. Possuem raciocínio rápido e captam as coisas com facilidade. 
Seu número principal é o 21, formado de 2 lua e de 1 Sol. A soma e redução dá 3, de Júpiter, que 
confere sabedoria, generosidade e qualidades de mestre e professor. Revela também, duplicidade 
amorosa e conjugal.

Os nascidos a 20 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São comunicativos, 
populares e conquistam muitos amigos. Fazem sucesso entre as crianças e os jovens. São modernos 
e vivem em busca de novidades e renovação.  Seu número principal é o 23. Mas a soma dá o 5 de 
Mercúrio, que confirma as amizades, a comunicação, a simpatia, a popularidade e a inteligência, entre 
outras coisas. Não aparentam a idade que têm.

Essa semana Mercúrio promete mais disposição para 
cuidar dos assuntos domésticos, agilizar interesses com 
parentes e pessoas queridas. O trabalho também fica 
turbinado com a Lua Cheia mandando vibes poderosas 
para você se destacar em suas atividades. Se já tem um 
crush talvez seja melhor esperar o lance amadurecer um 
pouco mais, valeu?
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UTV
PASSARELA

BACUSAM
AAOSTRA

ASPASIR
TEPADIR

MENTIROSO
CAOSDT

XISACESA
DIACOR

MONTANHA
INARIA

VALENTIA
ENROSCADA

Local de
desfile das
modelos

Provido do
necessário

Embalar
(o bebê)

Mudança
de (?):

sugestão
a doentes

Mulher de
príncipe
indiano

Traje da dançarina
de quadrilha

A família
(fig.)

Amassar
(a roupa)

Bastão do
bilhar (pl.)
Sílaba de
"rústico"

Culpam; in-
criminam
Somente; 

unicamente
Produtora 
de pérolas

Capaz;
habilitado

Plástico de
garrafas

Apelido de
"Isadora"

Grande
desordem
Nome da
letra "X"

Ligada 
(a lâmpada)
(?) Rossi,

ator

Ismael
Silva,

sambista

Inscrição
nos

foguetes
da Nasa

Vitamina
do leite

O Correio
Nacional

É escalada
pelo

alpinista

Emite
ruído
como
o sino 

Coragem;
audácia

Conso-
antes de
"Vânia"

Enrolada;
torcida

O sinal 
" "

Que não diz
a verdade

Vogais de
"cama"

Ctrl+(?),
atalho pa-

ra imprimir,
no Word
(Inform.)

Código da
pilha "palito"

Idem
(abrev.)

Haste onde
se prende
o algodão
para fiar

Somar

Significa
"Interno",
em PIB 

3/aaa — pet — usa. 4/adir. 5/ítalo. 9/enroscada.
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O M O
P E R C E P Ç Ã O
A G R I C U L T O R

I
T O T N A

B O A S A F A R I
R E S O R T C E M

B A L A I O S U
A I V O TA N
B O M B O R DO D

L I M P O R OB O
L O N U S R F

F O CA D A R I A
N I B E L U N G O
I I A D A R

C A N G A C E I R O

Faculdade
de com-
preender

Metáfora
da

proteção
materna

(?) Field-
mouse, 
irmã do
Mickey

Preventivo
da cárie
dentária

(símbolo)

(?) um,
jogo de

raciocínio
lógico

Total de
olhos de

Argos
(Mit.)

Manuel
dos Anjos
Ferreira
(Hist.)

O mais
célebre 

dos
mantras

Transpor-
te típico 
de São

Francisco

Aliança
militar
criada 

em 1949
O lado

esquerdo
da embar-

cação

Colocar
como

imposição

O da pro-
va cabe

ao acusa-
dor (jur.)

Radiofre-
quência
(abrev.)

Anão que
inspirou
ópera de
Wagner

Zeferino
ou

Corisco

Região
dos

igarapés
(abrev.)

Vitamina
abundante

na
manteiga

Necessi-
dade do
asmático
em crise

Escritor gaúcho de
"Os Donos do Poder",

livro que explora a
constituição

sociopolí-
tica patri-
monialista

do País

Organiza o Enem 
e o Enade (sigla)

Suposto; reputado

Expedição
de caça
Morada
de Zeus

Mascote do Android
(Informática)

(?) pública, a preo-
cupação da OMS

Lavrador

Caridosa;
generosa

Asseado
Mamífero

do mar 
de Ross

Estação
de férias,
em inglês

Trecho de
óperas

Lago, em
francês

Divisão
da Suíça
Aroma;
perfume

Despenca

(?) Ben,
sino

Indolência
Os dois países onde
Israel passou pelo

cativeiro

3/big — lac. 6/resort. 8/putativo. 9/nibelungo.

   Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 08 09 11 
13 15 16 18 19 23 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 18/6/2022
concurso: 2491Megasena

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

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.

 

concurso: 617

05 06 17 23 31 44

concurso: 2379

concurso: 1796

07 09 21 29 34 36

concurso: 5672

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE:

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S S
ÃO

 IN
FO

RM
AT

IVO
S E

 N
ÃO

 SU
BS

TIT
UE

M 
OS

 R
ES

UL
TA

DO
S O

FIC
IAI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

01 00 06 00 00 05 05

Super Sete concurso: 257C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7
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40.229
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FERROVIÁRIA SP

46 56 65 69 76

NOVEMBRO

01 06 08 13 15 21 25

concurso: 5880

22 29 38 43 48 53

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 22
min 14

max 21
min 12

Cascavel
max 16
min 7

Foz do Iguaçu
max 17
min 7

max 21
min 12

Curitiba
max 17
min 10

FASES 
DA LUA

Domingo 19/6/2022

Muitas nuvens
Segunda 20/6/2022

Sol

08 09 10 13 15 25 29 35 51 56
59 68 69 74 80 87 89 91 96 98

Lotofácil concurso: 2548

Gasolina e diesel ficam mais caros a partir de hoje
A Petrobras anunciou ontem (17) 

aumentos nos preços da gasolina e do 
diesel vendidos às distribuidoras. Os 
novos preços valem a partir de hoje (18).

Com o reajuste, o preço médio de 
venda de gasolina da estatal para as 
distribuidoras passará de R$ 3,86 para 
R$ 4,06 por litro (alta de 5,18%). Para o 
diesel, preço médio de venda para as 
distribuidoras passará de R$ 4,91 para 
R$ 5,61 por litro (alta de 14,26%).

Após receber a notícia, o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar a 
Petrobras no Twitter. “A Petrobras pode 
mergulhar o Brasil num caos”, afirmou o 

presidente, destacando que o governo, 
enquanto acionista majoritário da 
empresa, é contra qualquer aumento.

Segundo Bolsonaro, a posição está 
ligada não apenas ao “exagerado lucro” 
da empresa em meio a uma crise eco-
nômica mundial, mas também devido 
ao “interesse público” previsto na Lei 
das Estatais.

“Seus presidente, diretores e con-
selheiros bem sabem do que aconte-
ceu com a greve dos caminhoneiros em 
2018, e as consequências nefastas para 
a economia do Brasil e a vida do nosso 
povo”, ressaltou.

UNIFICAÇÃO
O ministro do STF André Mendonça 

decidiu também que as alíquotas do 
ICMS devem ser cobradas de forma uni-
forme pelos estados. A decisão come-
çará a valer em 1º de julho. Mendonça 
(indicado ao STF por Bolsonaro) tam-
bém determinou que a Petrobras 
deverá enviar ao Supremo documentos 
internos que justificaram a formação de 
preços dos combustíveis.

A decisão aponta que a base de 
cálculo do ICMS será fixada conforme 
a média de preços praticados nos 
últimos 60 dias. Os estados deverão 

observar um intervalo mínimo de 
12 meses entre a primeira fixação 
e o primeiro reajuste das alíquotas 
e de seis meses para os reajustes 
subsequentes.

A liminar foi motivada por uma ação 
protocolada pela Advocacia-Geral da 
União (AGU) para suspender uma 
resolução do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) que trata 
da cobrança do ICMS.

As regras estabelecidas deverão ter 
vigência até que o Confaz edite novas 
regras conforme as balizas definidas 
pelo ministro.
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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

Frio exige cuidados com o carro

GM anuncia série de carros elétricos

O inverno ainda nem come-
çou, mas os termômetros bai-
xaram e usar o carro no frio 
pode ser um desafio. Poucas 
pessoas sabem que é preciso 
tomar alguns cuidados especí-
ficos com o veículo para evitar 
alguns contratempos comuns 
nessa época do ano, como a 
dificuldade na hora da partida 
e falhas do motor. “As tempe-
raturas mais baixas afetam 

diretamente vários sistemas 
do veículo, como a bateria, o 
líquido de arrefecimento e, até 
mesmo, os pneus”, comenta 
Rodrigo Giraldi, gerente de 
operações da Kovi, startup que 
está revolucionando o acesso 
ao carro na América Latina. 

Para ajudar a manter o 
carro em boas condições neste 
período, o especialista separou 
dicas essenciais. 

1 – EVITE FALHAS NA PARTIDA 
Uma das situações mais comuns enfrentadas pelos motoristas é 
tentar dar partida no carro pela manhã e o motor falhar. Apesar 
de chata, essa ocorrência é frequente, principalmente se o veículo 
estiver rodando com etanol.  Manter o reservatório de partida a 
frio sempre abastecido com gasolina aditivada é fundamental nos 
veículos flex. Ele é responsável por injetar a gasolina no motor, 
facilitar a combustão e, consequentemente, a partida nos dias com 
temperaturas abaixo dos 16ºC.  É essencial reforçar também que, 
nos veículos modernos, não é necessário esquentar o motor antes 
de sair de casa, como acontecia nos carros antigos. Os sistemas 
recentes de injeção assumem a função de regular a temperatura 
do motor durante o trajeto. 

A General Motors tem o 
compromisso de liderar a ele-
trificação da mobilidade na 
América do Sul, com a mais 
completa linha de veículos 
zero emissão, que virá para 
complementar o atual portfó-
lio da marca Chevrolet.

A empresa decidiu iniciar 
a revelação de seus futuros 
veículos elétricos pelos SUVs, 
segmento que mais cresce no 
mercado regional. Entre as 
novidades estão o Bolt EUV, 
o Blazer EV e o Equinox EV. 
Apesar de todos serem produtos 

tecnologicamente inovadores, 
com design atraente e alta per-
formance; cada qual terá pro-
posta e características próprias 
para atender diferentes perfis de 
consumidores.

O anúncio foi feito por 
Santiago Chamorro, presidente 
da GM América do Sul, e por 
Marina Willisch, vice-presidente 
de Comunicação, Relações 
Governamentais e ESG da GM 
América do Sul. Os dois execu-
tivos também compartilharam 
detalhes sobre o cronograma 
de lançamento desses futuros 

produtos e enfatizaram a ofensiva 
que a empresa irá promover em 
relação a eletrificação, iniciada 
em 2019 na América do Sul com a 
comercialização do Bolt EV exclu-
sivamente no Brasil.

Um novo lote do produto, 
que passou por atualizações 
visuais e de acabamento 
recentemente, será disponibi-
lizado em breve no país.

“O próximo modelo a che-
gar na região será o Bolt EUV, 
que estreia na Colômbia já no 
segundo semestre deste ano 
e em outros mercados a partir 

de 2023. Depois planejamos 
ofertar outros modelos globais 
da marca, como o Blazer EV e 
o Equinox EV, que ainda estão 
em fase de desenvolvimento 
nos EUA”, conta Chamorro.

Esses veículos elétricos zero 
emissão da Chevrolet passam 
a ser identificados de forma 
diferenciada em comunicações 
da marca, com as letras EV do 
logotipo destacadas em azul.

BLAZER EV será um dos modelos elétricos a serem lançados pela GM

DIVULGAÇÃO

2 - BOM USO DA BATERIA 
Durante o inverno, a bateria do carro tem uma sobrecarga. Por isso, é 
recomendado que se evite deixar luzes, som e outros equipamentos 
funcionando quando o motor do veículo estiver desligado. 
As chances da bateria arriar são maiores no frio, já que a temperatura 
mais baixa interfere nas reações químicas que acontecem no interior 
do componente.  Outra dica importante é realizar periodicamente o 
teste de desempenho da bateria do veículo, para que se identifique 
a necessidade de troca da peça e evitar surpresas desagradáveis. 

3 - ATENÇÃO AOS PNEUS
Outra coisa que pode fugir do 

conhecimento de muitos, é que 
a condição dos pneus também 
muda com as baixas tempera-
turas. A pressão dos pneus é 

afetada pelo frio e, por isso, é 
importante ficar atento à cali-
bragem, inclusive do estepe.  
Para quem mora em regiões 
mais frias do país, como Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, 
onde as estradas chegam a ficar 

com finas camadas de gelo, 
é crucial ficar atento à estru-

tura dos componentes e evitar 
rodar com pneus desgastados.   

4 - REALIZAR A TROCA DE ÓLEO E FILTROS
Para usar o carro no frio sem contratempos, é indispensável fazer 
a troca de óleo e dos filtros de óleo no prazo correto. Siga as reco-
mendações do fabricante, use produtos de qualidade e mantenha 
o motor do carro limpo. 

5 - MANUTENÇÃO EM DIA 
A manutenção do carro deve ser uma prioridade do motorista. Só 
assim é possível garantir bom desempenho e, acima de tudo, segu-
rança durante os deslocamentos. Levar o veículo a uma oficina de 
confiança é necessário para garantir a manutenção preventiva. 
Com revisões regulares, troca de peças desgastadas e consertos pon-
tuais, fica mais fácil usar o carro no frio e garantir bom desempenho 
ao veículo, até mesmo se a sua preferência é abastecer o automóvel 
com etanol no inverno. 

AS temperaturas mais 
baixas afetam direta-
mente vários siste-
mas do veículo, como 
a bateria, o líquido de 
arrefecimento e, até 
mesmo, os pneus

DIVULGAÇÃO
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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 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
ECOSPORT 2.0AT TITANIUM 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
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

Inscrições abertas para o Programa Recomeça Paraná
A Prefeitura está al i-

nhando os detalhes de sua 
participação na terceira 
etapa do Programa Recomeça 
Paraná, com o escritório 
regional da Sejuf e os serviços 
de aprendizagem comercial 
(Senac) e industrial (Senai). A 

cooperação promoverá vagas 
para cursos de aprendiza-
gem profissional e educação 
de jovens e adultos (EJA). Os 
cursos foram definidos e as 
inscrições já podem ser feitas 
na Agência do Trabalhador.

O programa visa ampliar 

a ação das 216 agências do 
Paraná, atendendo pessoas 
desempregadas que buscam 
uma colocação no mercado 
de trabalho. Podem partici-
par adultos e jovens a partir 
de 16 anos com renda média 
mensal de até meio salário 
mínimo. Somente as Agências 

do Trabalhador podem reali-
zar as inscrições e é necessá-
rio levar documentos pessoais.

As práticas de ensino serão 
presenciais. Em Umuarama, 
os cursos gratuitos ofere-
cidos pelo Senac serão nas 
áreas de auxiliar de cozinha, 
corte feminino e escova e 

aperfeiçoamento para mani-
cure e pedicure.

O Recomeça Paraná é uma 
parceria entre o governo do 
Paraná, através da Sejuf, Fiep, 
Sesi, Senai, Fecomércio/PR 
e Senac, além da Prefeitura, 
por meio da Agência do 
Trabalhador.

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou ontem 
( 1 7 )  m a i s  1 . 4 4 1  n o v o s 
casos e nenhuma morte em 
decorrência da infecção. 
Os números não necessa-
riamente representam a 
notificação das últimas 24 

Números da Covid-19 no Paraná
horas. Os dados acumula-
dos mostram que o Paraná 
soma 2.572.467 casos confir-
mados e 43.280 mortos pela 
doença.

Os dados de internamen-
tos incluem todos os pacien-
tes com casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e suspeitos ou confir-
mados da Covid-19.

Nesta data, 689 pessoas 
estão internadas nos leitos 
SUS, seja por suspeita ou 
diagnóstico de Covid-19 ou 
de outras SRAGs.



12 SOCIAL   Sábado 18 e domingo 19 de junho de 2022

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Para ter um negócio de sucesso, 
alguém, algum dia, teve que tomar 

uma atitude de coragem.
Peter Drucker
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LIVRO 
Na próxima terça-feira (21), Umua-
rama recebe a noite de autógrafos 

do livro Tome Posse, que reúne 
memórias da trajetória pessoal e 
profissional do empresário umua-
ramense André Oliveira, fundador 
e CEO da CredFácil, maior rede de 
franquias de serviços financeiros 
do Brasil. O evento gratuito de 

lançamento, com início a partir das 
19h30, será no  Ximbas Lounge /  

Av. Pernambuco, 3180. 

PRÊMIO
As inscrições para o Prêmio Sebrae 

Mulher de Negócios 2022 estão 
abertas e podem ser feitas via 

internet. A premiação é voltada 
para mulheres maiores de 18 anos, 

proprietárias de pequenos negócios, 
microempresas ou microempreen-
dedoras individuais e produtoras 

rurais que possuam inscrição esta-
dual de produtor. Para se inscrever 
gratuitamente, basta acessar o site  
Sebrae PR entrar no link e preen-

cher o formulário. As inscrições até 
dia 17 de julho. 

DOMINGÃO
Na programação dos 67 anos de Umuarama tem a partir das 9h na Praça Santos Dumont acontece o Go Skate Day 
e às 19h30 no Centro Cultural Schubert , a grande final do FEMUCAM.

PRÊMIO MULHER EMPREENDEDORA!
A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios entrega prêmio a mulheres que se 
destacaram em 2020 e 2022 A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio 

da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), realiza desde ontem (17) 
e neste  sábado (18) o Prêmio Mulher Empreendedora, em Foz do Iguaçu. O empreendedorismo 
feminino cresceu 34% em 14 anos, mais de 7,9 milhões de mulheres abriram micro e pequenas 
empresas como forma de alcançar autonomia financeira. As mulheres exercem seu protagonismo 
em vários setores, mas também se mostram capazes de gerir empreendimentos de alta comple-
xidade, sem limitações. O Prêmio Mulher Empreendedora, que é realizado em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, homenageia empresárias que se destacaram no setor do comércio 
de bens, serviços e turismo do estado. Nessa 13ª edição serão homenageadas as empreendedo-
ras dos anos 2020 e 2022, pois a pandemia paralisou as comemorações em todo o mundo e no 
Sistema Fecomércio Sesc Senac não foi diferente. Além das 44 empresárias indicadas pelas 22 
câmaras, receberão a homenagem quatro mulheres que contribuem com o desenvolvimento do 
estado, essas indicadas pela Fecomércio: de 2020, Graciela Ines Bolzon Muniz, vice-reitora da 

UFPR e Tatiana Turra Korman, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. As pre-
miadas de 2022 são Luciana Saito Massa, presidente do Conselho da Superintendência de Ação 
Solidária do Estado do Paraná e Sueli Gulin Calabrese, vice-presidente do Conselho de Adminis-

tração do Expresso Princesa dos Campos (Grupo Gulin).

*** De Umuarama, 
a empresária 
Andreia Secco 
recebe a merecida 
homenagem 
escolhida pela 
Câmara da Mulher 
Empreendedora, 
Sesc, Senac e 
Fecomércio -, ela 
está à frente das 
empresas AVATIM e 
da AFAWORK.

LUCI LEMES
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