
O empresário Miguel Fuentes Romero Neto tomou posse ontem como presidente da Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama (Aciu), em cerimônia no Centro de Eventos Caiuá. Além da 23ª Diretoria Executiva da 
Associação, também foram empossados os novos componentes do Conselho da Mulher Empresária e Executiva 
e do Conselho do Jovem Empresário (Conjove).
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Presidente Jair Bolsonaro passeia de
moto hoje pelo centro de Umuarama
O avião presidencial que traz o Presidente da República Jair Bol-
sonaro aterrissa hoje às 9h no Aeroporto Orlando de Carvalho, 
onde acontece uma recepção com autoridades e populares, sob 
um forte esquema de segurança montado pelo Palácio do Pla-

nalto. Depois o presidente segue em “motociata” pela PR-323 
até a avenida Tiradentes, passando pela Praça Miguel Rossafa. 
A dispersão dos motociclistas acontece no Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega. l 8

Francischini de
volta à Alep

l 3

DIVULGAÇÃO

Programa Jovem
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do Paraná
l 2

Internet grátis
aos pacientes
nos hospitais

do Estado
l 4

Preso na
Operação Hades

será julgado
em Umuarama

l 6

Smel desafia
servidores a
perder peso
com saúde

l 9

Um veículo carregado 
com mais de meia 
tonelada de maconha 
e com perfurações de 
tiros foi apreendido pela 
Polícia Militar de Umuar-
ama ontem na rodovia 
PR-489. O carro, que era 
roubado, estava funcio-
nando quando os PMs 
chegaram. O motorista 
não foi localizado.
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

27/4 a 27/5 0,6576 0,6576 0,1568
28/4 a 28/5 0,6617 0,6617 0,1609
1/5 a 1/6 0,6671 0,6671 0,1663
2/5 a 2/6 0,6919 0,6919 0,1909
3/5 a 3/6 0,6914 0,6914 0,1904

Ações % R$
Petrobras PN -0,90% 29,75 
Vale ON +1,96% 89,97 
ItauUnibanco PN +0,19% 25,83 
Magazine Luiza ON +2,43% 3,80 
Positivo Inf. ON +14,93% 8,62 
CSN Mineração ON +9,28% 5,30 

IBOVESPA: +0,93% 112.392 pontos

Iene 129,84
Libra est. 0,80
Euro 0,93
Peso arg. 120,47

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 4,7880 4,7890 +0,8%

PTAX  (BC) +0,2% 4,7873 4,7879 +1,2%

PARALELO -0,4% 4,6900 5,1000 +1,4%

TURISMO -0,4% 4,6900 5,0800 +1,4%

EURO +1,1% 5,1368 5,1393 +1,3%

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

DÓLAR 02/06

Iene R$ 0,0369
Libra est. R$ 6,01
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.429,59 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/22 1.729,25 39,00 5,1%
FARELO jul/22 414,90 2,20 -3,7%
MILHO jul/22 730,25 -1,00 -9,1%
TRIGO jul/22 1.058,25 17,00 0,3%

SOJA 175,20 0,8% -4,3% 174,00
MILHO 78,65 -0,1% -4,5% 78,00
TRIGO 103,03 0,6% 9,2% 105,00
BOI GORDO 293,12 -0,3% -4,5% 285,00
SUINO 5,05 0,0% -7,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/06 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 02/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 186,00 -0,5% -3,6%
SOJA Paranaguá 191,50 -1,5% -3,3%
MILHO Cascavel 85,00 -3,4% -5,6%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

A Lua se muda para a sua Casa do Dinheiro 
nesta madrugada e, logo cedo, troca boas vi-
brações com Júpiter, sinal de que você pode ter 
bons resultados ao lidar com grana nesta sexta! 
Para aproveitar ao máximo essas energias posi-
tivas, preste atenção em qualquer oportunidade 
de fechar um bom negócio.

Com a entrada da Lua em seu inferno astral, a 
dica para se dar bem é agir nos bastidores e 
mostrar que dá conta das suas obrigações para 
afastar os invejosos. E falando nesse povo que 
adora cuidar da vida alheia, melhor ouvir o seu 
sexto sentido e ficar bem longe de gente que 
tem duas caras.

Sextou, Virgem, e a entrada da Lua em Câncer 
promete muita diversão com os amigos pra 
você esquecer o estresse da semana e relaxar 
um pouco. Mas nada de baixar a guarda e sair 
por aí aglomerando geral, hein? Com Marte em 
seu inferno astral a partir de hoje, todo cuidado 
é pouco.

Sextou, e com a entrada da Lua em sua Casa 
dos Relacionamentos, você estará mais a fim 
de se divertir com a galera do que de cuidar 
das obrigações do dia a dia! Mas é melhor ir 
com calma porque nem tudo é festa e tempo 
é dinheiro.

A Lua amanhece em Câncer hoje e você terá que 
se concentrar nas tarefas do dia a dia, cuidar das 
obrigações e até fazer alguns sacrifícios para 
conseguir o que deseja. Se quiser tentar algo 
diferente no serviço ou buscar um novo empre-
go, melhor não se precipitar agora. 

Sextou, Peixes, e com a Lua brilhando em seu 
paraíso astral, as coisas devem correr com 
mais facilidade. Logo cedo, os astros prome-
tem descontração para lidar com as pessoas 
de modo geral, seja no trabalho ou em casa.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos em 3 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São 
simpáticos, sociáveis, amáveis, comunicativos e podem fazer amizades com facilidade. 
Seu número é o 6, ligado às Artes, a tudo o que é belo e o que diz respeito à intuição e aos 
dons especiais, bem como aos atos de caridade e bondade. Mas os fazem problemáticos 
no amor.
   

Horóscopo nascido em 3 de junho

A Lua entra em Câncer nessa madrugada e ga-
rante que você vai fechar a semana com muita 
disposição para aprender coisas novas. Vale 
a pena ampliar seus conhecimentos e se ins-
crever em um curso, por exemplo, mesmo que 
seja com aulas à distância. 

Sextou, Câncer, e pra fechar a semana com 
chave de ouro, a Lua finalmente entra em seu 
signo e traz uma dose extra de ânimo para en-
carar qualquer parada! Aproveite essa energia 
toda para definir algumas metas novas: tudo o 
que depender da sua iniciativa terá mais chance 
de ser um sucesso.

Seu lado comunicativo se destaca nesta sexta-
-feira e você vai falar sobre qualquer assunto 
com qualquer um! Isso graças à Lua, que se 
muda para Câncer e troca ótimas energias com 
Júpiter logo cedo. O astral é favorável para re-
solver um mal-entendido, trocar ideias com os 
amigos e valorizar quem faz parte da sua vida.

A Lua se muda para a sua Casa da Família nessa 
madrugada, avisando que os assuntos domés-
ticos ganham destaque hoje. Se tiver algum 
assunto importante para resolver, tente cuidar 
disso logo cedo. Também será necessário cui-
dado com o que você fala por aí para não se 
envolver em fofocas. 

Sextou, Libra, mas no que depender da Lua, 
a ambição é que deve guiar os seus passos. 
Para melhorar, o astro troca likes com Júpiter 
logo cedo e avisa que o momento é favorá-
vel para sair da rotina e se arriscar um pouco 
mais se anda de olho em uma promoção. 

Com a Lua se mudando para a Casa das 
Transformações do seu signo, o desejo de 
tentar algo diferente tem tudo para animar 
esta sexta. Aproveite para tentar algo novo 
no serviço ou até trocar de emprego, se não 
anda muito feliz com o que faz. 

   Loterias
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Muitas nuvens

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 16
min 15

max 23
min 14

Cascavel
max 20
min 10

Foz do Iguaçu
max 20
min 7

max 21
min 15

Curitiba
max 12
min 10

FASES 
DA LUA

Sábado 4/6/2022

Muitas nuvens
Domingo 5/6/2022
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Lotofácil concurso: 2536
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EMNIS
DISSONANCIA
IGNORADON

OOASADELTA

ORBITAOAD
SELOURUBU
TRITOIL

ARCNIIALCE

GAVEALGD
VGMILENIO

HIPOTETICOS
NCIGARIMPO

ESTATUARIAB
KÇVISIR

VISÃOOMELE
COLISORES

Dilação 
do prazo
de paga-

mento

O óleo de
rícino, por
seu cheiro

A primeira
brasileira
a ser ca-
nonizada

Esporte
praticado
na Pedra

Bonita (RJ)

Veículos
como a ca-
minhonete

Anno
Domini
(abrev.)

Ninho do
(?), CT do
Flamengo

(fut.)

Filial de 
prestado-

ras de
serviços

Cervídeo
de chifre 
ramificado

Caracte-
rística da

poesia
romântica

3-(?),
tecnologia
de impres-

soras

Ponto ele-
vado de ob-
servação
no veleiro

O 3º da
Era Cristã
teve início
em 2001

Entidade
do folclore 
amazônico

O de ouro
polui rios
no Norte
do Brasil

Sentido
apurado
em aves
de rapina

O imposto
retido na

fonte
(sigla)

Invólucro
do feijão

Cuíca
(bras. MA)

Reduz 
a pó

Ilha, em
francês

Aceleradores de
partículas como o
construído na fron-
teira franco-suíça

Supostos
A arte a

que se de-
dicou Rodin

Compôs "O
Pássaro 
de Fogo"

Desarmo-
nia entre
as partes

Pedante; convencido Coisa
nenhuma
Agência
espacial

Desconhe-
cido

"Ovo", em
"oócito"

Marca do 
Inmetro em
produtos

Cavidade
óssea on-
de se aloja

o olho
humano 

Vitamina cuja carên-
cia causa o escorbuto

Diz-se de terreno
instável (Geol.)

Antecede 
a assinatura de

contratos comerciais

Cerimônia de cunho
simbólico

Leste
(abrev.)

Autarquia
que trata

das
questões
fundiárias
no Brasil

Volt
(símbolo)

A letra
maçônica

Indignos;
abjetos

Cê-cedilha
(?)-pop,

ritmo sul-
coreano

3/île. 5/gávea — lábil — omelê. 9/colisores. 10/estatuária.
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Q A S
Q U A L Q U E R

R U A T U R C O
A R M A R B O ND

E D E N C A S A
R N P A N E

A U T O D R O M O
P A R I O C
E N O D U L O
D R A M A H R
E O O D I A R

A S S A R E D I
E I A G O D

P R A Z E R O S O

Cami-
nhada

feita pelo
vigilante

Acon-
tecido;

sucedido

Conso-
antes de
"hora"

Parte da
planta

enterrada
no solo

Banda que revelou
Ney Matogrosso

Dígrafo
de "quilo"

Antônimo
de "rural"

Mesa da
missa

Vitamina 
da banana

Que têm
quatro pés

Pronome
indefinido

"Ali Babá e os (?)
Ladrões", conto

(?) da
amargura:

grande
sofrimento

Natural 
da Turquia
Marco Na-
nini, ator

James (?),
o 007 (Lit.)
Bondade;

compaixão

Instalar;
montar

(barraca) 

Defeito
no motor
Enfeita;
adorna 

Iodo
(símbolo)

El. comp. de
"omoplata"

Hiato de
"teor"
Cozer

(o bolo) 
Detestar; 
abominar
As primei-
ras vogais

Caroço 
subcutâneo

A cor do
salmão

Jardim
onde vive-
ram Adão 

e Eva (Bíb.)

Oswaldo
Cruz,

médico

Sílaba
de "pingo"
Deus, em

inglês

501, em
algaris-

mos
romanos

Constru-
ção para
moradia

Gênero
teatral

oposto à
comédia

A pessoa
com quem
se dança

Local da
corrida de
Fórmula 1

Que é feito
com satis-

fação

Brado de cocheiros
Letra da
roupa do

Robin (HQ)

3/god. 4/éden. 8/qualquer. 9/autódromo — prazeroso. 11/quadrúpedes.

NubladoNublado Sol

Programa Jovem no  
Controle na rede  
educação do Paraná

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR), por 
meio de sua Escola de Gestão 
Pública (EGP), e a Secretaria 
da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) formalizaram ontem 
(quinta-feira, 2) uma parceria 
cujo objetivo é capacitar alu-
nos e professores de escolas 
estaduais de ensino funda-
mental e médio no tema do 
controle social sobre a admi-
nistração pública.

O projeto,  int itulado 
“Jovem no Controle”, visa à 
formação de agentes multipli-
cadores que ajudem a fomen-
tar a efetiva participação da 
sociedade na fiscalização da 
aplicação dos recursos públi-
cos e no acompanhamento da 
formulação de políticas públi-
cas por parte dos órgãos esta-
duais e municipais do Paraná.

O acordo de cooperação 
técnica e científica foi assinado 
em solenidade comemorativa 
do aniversário de 75 anos do 

Três refeições
Os mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de ensino vão rece-
ber, agora, três refeições por dia nas escolas. O governador Ratinho 
Junior anunciou a ampliação do programa Mais Merenda, que pas-
sa a oferecer mais um lanche na entrada e outro na saída de cada 
turno, além da merenda regular que já é dada nos intervalos das 
aulas.  A oferta de três refeições por turno iniciou em 2020 como 

um projeto-piloto em cinco Núcleos Regionais, mas com a paralisa-
ção das aulas por causa da pandemia, retomou em 2021. Agora, vai 

abranger todos os 2.109 colégios da rede estadual.

TCE-PR. Firmaram o documento 
o presidente do TCE-PR, conse-
lheiro Fabio Camargo; o secretá-
rio da Educação, Renato Feder; 
o vice-governador paranaense, 
Darci Piana; e o diretor da Escola 
de Gestão Pública (EGP) do 
Tribunal, Edilson Liberal.

Conforme Liberal, as ações 
conjuntas previstas pela inicia-
tiva compreendem a oferta de 
cursos na modalidade ensino 
a distância (EAD) sobre o tema 
a professores de disciplinas 
como Educação Financeira, 
Matemática, Sociologia e 
Cidadania e Civismo. “Com 
isso, pretendemos que esses 

educadores levem a pauta do 
controle social para dentro da 
sala de aula, com o auxílio de 
materiais didáticos e audiovi-
suais que serão fornecidos pelo 
TCE-PR, incentivando, dessa 
forma, os estudantes a exerce-
rem a cidadania”, explicou.

Devem ser beneficiados 
pelo projeto aproximadamente 
600 mil alunos dos ensinos fun-
damental e médio, por meio da 
capacitação de 7.850 profes-
sores. Esta etapa será iniciada 
em julho para que, já no mês 
seguinte, os educadores pos-
sam trabalhar o conteúdo com 
seus alunos em sala de aula.



3Sexta-feira, 3 de junho de 2022  POLÍTICA

TSE abre audiência
pública que discute
impactos da LGPD

Na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 2), o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Edson Fachin, 
abriu a audiência pública que 
discute os impactos da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) nos processos 
de registro de candidatura. O 
evento, realizado em formato 
híbrido (presencial e por video-
conferência), seguiu no decor-
rer da tarde e será concluído 
hoje (3), às 18h. a transmissão 
é ao vivo pelo canal do TSE na 
plataforma Youtube.

Fachin ressaltou a rele-
vância do assunto para a 
Justiça Eleitoral que, como 
gestora de grandes bancos de 
dados, está diante do desafio 
de equilibrar as medidas de 
transparência relacionadas 
ao processo de registro de 
candidatura com a preserva-
ção da privacidade de candi-
datas e candidatos.

“É certo que nesses dois 
dias de trabalho aportarão 
reais subsídios à tomada de 
decisão por parte do Colegiado 
deste Tribunal Superior em 
referência a pontos de signi-
ficativa repercussão no pro-
cesso eleitoral amplamente 
considerado, tudo no intento 
de estabelecer ambiente dialó-
gico e de atuação cooperada”, 
afirmou o ministro.

Também presente na mesa 

R$ 36 mil em promoção 
das mulheres na política

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) determinou 
ontem (2), que o partido 
Solidariedade destine mais R$ 
36 mil em recursos do Fundo 
Partidário, recebidos em 2016, 
para programas que promovam 
e divulguem a participação 
feminina na política. A obriga-
ção deverá ser cumprida pela 
legenda nas próximas eleições.

O Plenário tomou a deci-
são, por unanimidade de 
votos, ao julgar recurso do 

Ministério Público Eleitoral 
(MPE) referente à prestação 
de contas do diretório do par-
tido no Paraná referente ao 
exercício financeiro daquele 
ano. A Corte entendeu que o 
Solidariedade não aplicou o 
percentual mínimo de 5% de 
verbas do Fundo Partidário em 
ações afirmativas em favor das 
mulheres em 2016.

No recurso ao TSE, o 
Ministério Público Eleitoral afir-
mou que o descumprimento 

reiterado pela legenda do 
artigo 44m inciso V, da Lei dos 
Partidos Políticos, que trata 
da questão, deveria resultar 
na desaprovação das contas 
do diretório estadual.

Neste ponto, o Plenário 
do TSE, também por unani-
midade, manteve a aprova-
ção das contas com ressalvas 
do diretório regional da agre-
miação, confirmando o julga-
mento do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR).

de abertura, o vice-presidente 
do TSE, ministro Alexandre de 
Moraes, agradeceu a participa-
ção das entidades, partidos e 
representantes da sociedade 
civil previamente inscritos, e 
lembrou que as contribuições 
colhidas ao longo do evento 
servirão de base para aperfei-
çoar os sistemas de divulgação 
de candidaturas.

“Tenho absoluta cer-
teza que eventuais ajus-
tes finos na plataforma 
DivulgaCandContas e no sis-
tema de Processo Judicial 
Eletrônico serão realizados a 
partir da conclusão dos estu-
dos aqui realizados”, afirmou.

DEBATES
A discussão foi mediada 

pela juíza ouvidora do TSE, 
Larissa Nascimento.

O pesquisador Daniel 

Falcão argumentou que os 
dados pessoais podem ter 
tratamento distinto dentro do 
contexto eleitoral e defendeu 
a realização de ajustes nos sis-
temas do TSE para restringir o 
acesso a documentos de iden-
tificação pessoal de candida-
tas e candidatos.

Já o promotor de justiça 
Edson Resende, que repre-
sentou a Procuradoria-Geral 
de República (PGR), defendeu 
que os dados disponibiliza-
dos pela Justiça Eleitoral são 
de extrema importância para 
que o eleitorado conheça o his-
tórico de vida dos candidatos 
e, dessa forma, possa exercer o 
direito ao voto com autonomia 
e liberdade. Contudo, para o 
promotor, não há necessidade 
de que todas as informações 
permaneçam públicas após 
as eleições.

FACHIN ressaltou a relevância do assunto para a Justiça Eleitoral, que está diante do 
desafio de equilibrar a transparência relacionada ao processo de registro

DIVULGAÇÃO

Fora da pauta
O presidente do STF, Luiz Fux, 
retirou da pauta do plenário 
o julgamento sobre o marco 
temporal para demarcação 
de terras indígenas. A 
decisão gerou o quarto 
adiamento consecutivo do 
caso, que estava marcado 
para ir à votação no dia 
23. A Articulação dos Povo 
Indígenas do Brasil (Apib) 
convocou marcha até Brasília 
para acompanhar a análise. 
O coordenador jurídico da 
Apib, Eloy Terena, disse que 
a decisão não desmobiliza o 
movimento. “O julgamento era 
esperado, isto porque muitos 
processos demarcatórios
 estão pendentes esperando 
decisão do STF”.

Shows cancelados
O Ministério Público do Rio Grande do Norte pediu à Justiça 
estadual que suspenda as apresentações dos cantores Wesley 
Safadão e Xand Avião no evento Mossoró Cidade Junina 2022, 
em junho, e bloquear o valor dos cachês, R$ 1 milhão no total, 
para que o montante seja destinado à realização de concurso 
para professores do ensino regular, professores auxiliares 
e profissionais de apoio da educação especial no município 
do interior do Estado. O argumento é que “a realização 
de shows milionários em momento inoportuno, quando 
o município enfrenta uma crise grave em seu sistema de 
ensino e lida com muitas dificuldades nos serviços públicos 
de saúde e assistência social, constitui uma ofensa aos 
interesses dos cidadãos e um claro prejuízo ao erário”.

Partido decide
O governador Ratinho Júnior afirmou que aguarda apenas 
a liberação do PSD – seu partido – para confirmar o apoio à 
reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em sabatina com 
os pré-candidatos ao governo do Estado, Ratinho Jr alegou que 
tem “gratidão” em relação a Bolsonaro pelos investimentos 
feitos pelo governo federal no Paraná.

Julgamento crucial
O julgamento do processo 
é tido como crucial por 
lideranças indígenas e por 
agentes do agronegócio 
porque pode impor um fim 
à tese do marco temporal, 
que defende a demarcação 
de terras indígenas apenas 
se ficar comprovado que as 
comunidades tradicionais 
ocupantes da área em disputa 
na Justiça estavam, de fato, 
naquele território na data da 
promulgação da Constituição, 
em 5 de outubro de 1988. Na 
prática, o reconhecimento do 
marco impede que milhares 
de aldeados tenham suas 
terras registradas pelo 
Estado, ficando sujeitos à 
expropriação.

Volta à Alep

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes 
Marques derrubou, de forma liminar, uma decisão do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato 
do deputado estadual paranaense Fernando Francischini 

(União Brasil). O deputado havia sido acusado de espalhar 
fake news sobre as urnas eletrônicas nas eleições de 2018. 
Diante da decisão, voltam para a Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), além do próprio Francischini, os deputados 

estaduais Do Carmo (União), Emerson Bacil (União) e 
Cassiano Caron (União). E deixam as cadeiras Adelino 

Ribeiro (PSD), Nereu Moura (MDB), Elio Rusch (União) e 
Pedro Paulo Bazana (PSD).

DIVULGAÇÃO
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Internet grátis aos
pacientes em todos
hospitais do Estado

A Assembleia Legislativa 
do Paraná aprovou a proposta 
que trata da liberação da rede 
Wi-Fi gratuita aos pacientes 
e usuários de hospitais esta-
duais. O projeto de lei avan-
çou em segundo turno de 
votação na forma de um subs-
titutivo geral da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com 
uma subemenda de plenário.

Os hospitais privados pode-
rão disponibilizar aos pacien-
tes, clientes e acompanhantes 
que realizarem qualquer tipo 
de atendimento e/ou espera, 
24 horas por dia, e de forma 
gratuita, rede de comunicação 
de dados sem fio (Wi-Fi) para 
acesso à internet via dispositi-
vos móveis.

Já os hospitais públicos 
também poderão adotar medi-
das que viabilizem o acesso 
gratuito à internet via dispo-
sitivos móveis aos usuários, 

Técnicos do TCU farão novas
reuniões sobre pedágio do PR

Os técnicos do Tribunal de 
Contas da União (TCU) farão 
novas reuniões com especialis-
tas do Instituto de Tecnologia de 
Transportes e Infraestrutura da 
Universidade Federal do Paraná 
(ITTI/UFPR), contratado pela 
Assembleia Legislativa para con-
sultoria e elaboração de estudos 

DEPUTADOS aprovam projeto que trata da liberação de wi-fi gratuito para pacientes e 
usuários de hospitais no Paraná

ORLANDO KISSNER/ALEP

sobre a nova modelagem de con-
cessão das rodovias paranaenses.

Depois que o resultado das 
audiências públicas foi apre-
sentado, o ministro Walton 
Rodrigues recomendou reu-
niões técnicas com a Secretaria 
de Infraestrutura do TCU, que 
é quem está fazendo o estudo 

sobre o projeto de concessão, 
para discussão dos pontos, que 
fazem parte de um relatório 
ainda em fase de elaboração.

O ministro adiantou aos 
deputados paranaenses que 
toda proposta de modelagem 
será analisada minuciosa-
mente e sem pressa.

havendo possibilidade técnica 
e de infraestrutura implantada. 
O projeto também determina 
que o fornecimento do acesso 
à rede sem fio (Wi-Fi), somente 
será oportunizado se não inter-
ferir no desempenho da quali-
dade da rede e do próprio sis-
tema, evitando a possibilidade 
de interferência nos serviços e 
trabalhos realizados pelas ins-
tituições de saúde.

As administrações dos hos-
pitais poderão instalar canais 
com filtros de navegação que 
impeçam o acesso a conteúdo 
impróprio, bem como a inde-
vida obtenção de dados. O pro-
jeto ainda diz que, em razão do 
fornecimento da rede, as ins-
tituições, tanto públicas como 
privadas, não serão responsabi-
lizadas por crimes cibernéticos 
praticados contra os usuários.

Investimento na pavimentação
de estrada rural do Noroeste

Após anos de espera, a 
estrada rural que liga os muni-
cípios de Nova Aliança do Ivaí e 
Paraíso do Norte receberá pavi-
mentação com blocos sextava-
dos, por meio de uma parceria 
entre o Governo do Estado e 
as prefeituras. A cerimônia 
que marcou a assinatura dos 
dois convênios aconteceu 
na terça-feira (31) em Nova 
Aliança do Ivaí.

Os recursos para pavi-
mentar os nove quilômetros 
somam R$ 9 milhões – são R$ 
7,7 milhões do Estado e R$ 
1,3 milhão de contrapartida 
das prefeituras. A ação faz 

parte do programa Estradas 
da Integração, da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), coor-
denado pelo Departamento 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Deagro). “O pró-
ximo passo é o processo licita-
tório”, disse o chefe do núcleo 
regional de Paranavaí, José 
Jorge de Oliveira.

Para o secretário esta-
dual da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, estradas melhores 
permitem aumentar a capaci-
dade competitiva da agricul-
tura paranaense. “Essa é uma 

parte da nossa preocupação, 
assim como são a sanidade 
agropecuária, a atração de 
investimentos. São coisas boas 
que trazem oportunidade para 
as pessoas”, afirmou.

A obra é um sonho muito 
antigo da região, segundo o 
prefeito de Nova Aliança do 
Ivaí, Ulisses de Souza. “Isso vai 
atender produtores rurais que 
têm dificuldades com o barro, 
trabalhadores que precisam ir 
a Paraíso do Norte, estudantes 
que às vezes não conseguem 
sair de casa. Nós acreditamos, 
não perdemos a esperança, e a 
obra chegou”, disse.

Testou positivo
O ex-secretário Beto Preto 
positivou para Covid, após 
sentir sintomas como tosse 
e dor de garganta. Beto 
Preto, médico há 28 anos, 
está em isolamento, passa 
bem e aproveita para dar um 
recado à população. “Graças 
à vacina hoje os sintomas são 
mais leves. Da primeira vez 
que peguei a doença, não 
estava vacinado e cheguei 
a ser internado. Peço que 
todos tomem as vacinas de 
reforço para enfrentarmos 
imunizados nesta época de 
outono, comum o contágio por 
infecções respiratórias”, disse.

Afonso Pena
O Aeroporto Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais, foi 
o quarto mais bem avaliado 
entre mais de 130 terminais 
de todo o mundo, segundo 
o ranking da empresa alemã 
AirHelp. À frente ficaram 
apenas os aeroportos 
internacionais de Hamad, no 
Catar, de Tóquio, no Japão, 
e de Atenas, na Grécia. O 
levantamento leva em conta 
as avaliações de passageiros 
quanto aos quesitos 
pontualidade, alimentação, 
lojas e serviços aeroportuários 
em geral.

Vacinação
O Ministério da Saúde aponta 
que 1.619.687 pessoas já 
receberam a vacina contra a 
Influenza desde o início da 
campanha nacional em 4 de 
abril. Até agora, o governo 
federal já enviou mais de 
4 milhões de vacinas à 
Secretaria Estadual da Saúde. 
A estimativa é de que 4,3 
milhões de pessoas devam 
ser imunizadas até o fim da 
campanha, em 3 de junho. 
Na última semana, a Sesa 
requisitou a prorrogação da 
campanha. Atualmente, a 
cobertura é de apenas 
36.9% no Estado.

Semana na Itália
O vice-governador Darci Piana (PSD) assumirá o governo 

do Paraná na próxima semana por conta da viagem do 
governador Ratinho Júnior (PSD) para a Itália entre os 

dias 5 e 11 de junho. “O governador vai a Roma a convite 
da Associazione delle Camere Di Commercio Italiane all’ 

Estero, instituição responsável por conectar organizações 
internacionais com empresas italianas. Na visita serão 

apresentados os potenciais do Paraná para investimentos 
estrangeiros”, diz nota do Palácio Iguaçu.  

Imposto de Renda
A partir de hoje (1º), quem 
estava obrigado e não 
entregou a declaração, está 
sujeito à multa. O valor é de 
1% ao mês sobre o valor do 
imposto de renda devido, 
limitado a 20% do valor. O 
valor mínimo é de R$ 165,74. 
A multa é gerada no momento 
da entrega da declaração e o 
contribuinte tem 30 dias para 
pagar. Após o prazo, começam 
a correr juros de mora (taxa 
Selic). Das declarações 
entregues, a Receita Federal 
informou que pouco mais de 2 
milhões já foram retidas para 
análise, a chamada malha fina, 
por algum tipo de divergência 
encontrada.

Uso de máscaras
Alunos da rede municipal 
de ensino de Castro devem 
voltar a usar máscaras de 
proteção em sala de aula. A 
medida também é válida para 
professores e funcionários das 
escolas e centros de educação 
infantil. A determinação vale a 
partir de segunda-feira (6). Os 
alunos também devem usar o 
artefato no transporte escolar 
municipal. De acordo com a 
secretária de Saúde, Maria 
Lidia Kravutschke, a exigência 
é medida preventiva devido ao 
aumento do número de casos 
de doenças respiratórias pelo 
clima mais frio.

Aumento
O aumento no número de 
casos ativos de covid em 
Curitiba preocupa a Associação 
Comercial do Paraná que passa 
a reforçar as recomendações 
para que as pessoas voltem a 
usar máscaras em ambientes 
fechados. Na semana passada, 
a prefeitura recomendou que 
a máscara volte a ser utilizada 
no transporte coletivo, 
terminais, estações-tubo, 
shows, jogos, shoppings, lojas, 
supermercados, e 
outros locais.
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Parceria desenvolve 
tecnologia de combate 
às doenças na lavoura

As universidades estaduais 
do Norte do Paraná (UENP) e 
de Londrina (UEL) firmaram, 
ontem (2), termo de coopera-
ção com a empresa paulista 
Leaf Agrociência, que atua no 
ramo de comercialização de 
insumos agropecuários e fabri-
cação de defensivos agrícolas 
e adubos orgânicos enriqueci-
dos com nutrientes minerais, 
os chamados fertilizantes 
organominerais. O objetivo 
da parceria é desenvolver um 
biofungicida microbiano, tipo 
de pesticida que utiliza micror-
ganismos para prevenir pragas 
e doenças em plantações.

A iniciativa contempla TRL 
(sigla em inglês para a expres-
são Technology Readiness 
Level ou Nível de Maturidade 
Tecnológica) de um produto 
microbiológico desenvolvido 
na UENP para o controle da 
ferrugem asiática, doença que 
mais tem preocupado os produ-
tores de soja no Brasil. No ano 
passado, o projeto foi finalista 
do Programa de Propriedade 
Intelectual com Foco no 
Mercado (Prime) e obteve carta 
patente do Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI), 
assegurando a propriedade 
intelectual para a instituição de 
ensino superior paranaense.

A próxima fase da pesquisa 
prevê recursos da ordem de 
R$ 590 mil, sendo R$ 263,6 mil 
desembolsados pelo Governo 
do Estado, por meio do Fundo 
Paraná – dotação de fomento 
à produção científica e tec-
nológica, administrada pela 
Superintendência Geral de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti). Desse montante, 

Setor
Dados do setor rural apontam que o mercado mundial de bioinsumos 
para a agricultura deve alcançar, até o final deste ano, a marca de US$ 

9 bilhões, o equivalente a R$ 42,4 bilhões, cifra significativa para o 
desenvolvimento de novas tecnologias nesse nicho de negócios. Nesse 

cenário, as tecnologias de bioeconomia (sistemas biológicos e recur-
sos naturais aliados a produtos e serviços sustentáveis), a exemplo da 
biotecnologia microbiana, assumem posições estratégicas na trans-
formação de sistemas alimentares Esse movimento inclui processos 
de produção, controle de doenças e pragas, fertilizantes biológicos e 
plataformas digitais voltadas à qualidade e saúde em toda a cadeia 

alimentar. Na atualidade, a produção de alimentos compreende como 
premissas: a redução de insumos químicos sintéticos; o uso de tecno-

logias biológicas na produção agrícola (biofertilizantes e biodefensivos); 
a agregação de valores sociais pelo fortalecimento da bioeconomia; e a 

minimização de impacto ambiental.

R$ 159,6 mil serão destinados a 
investimentos e R$ 104 mil para 
despesas de custeio. O valor 
restante será aportado pela 
empresa parceira.

O governo tem interesse 
em viabilizar soluções susten-
táveis para a produção de ali-
mentos, utilizando biodefen-
sivos (defensivos biológicos), 
que são produtos agrícolas 
desenvolvidos a partir de ati-
vos biológicos. A maioria des-
ses ativos biológicos é de baixa 
toxicidade e age para eliminar 

pragas nas plantações, dimi-
nuindo a dependência por pro-
dutos químicos sintéticos, que 
são altamente tóxicos.

A expectativa é produzir 
tecnologia patenteável, com 
possibilidade de licenciamento 
para o setor produtivo empre-
sarial. Na atividade agrícola, os 
produtos biológicos represen-
tam alternativa complemen-
tar para o manejo integrado e 
em algumas situações podem 
substituir por completo os 
defensivos químicos sintéticos.

102 vencedores do Nota Paraná
ainda não resgataram o prêmio

A coordenação do Nota 
Paraná, programa vinculado à 
Secretaria da Fazenda, divul-
gou uma listagem com cida-
des e bairros de pessoas que 
ganharam os prêmios de R$ 10 
mil nos últimos doze meses, 
mas ainda não resgataram 
o dinheiro. Ao todo, foram 

identificados que 102 consu-
midores contemplados não 
recuperaram o valor.

O prazo máximo de transfe-
rência para uma conta bancária é 
de um ano. Vencido esse período, 
os recursos voltam para o Estado. 

Do total de prêmios, seis 
ganhadores – referentes ao 

sorteio de junho de 2021 – 
devem resgatar os valores até 
a próxima quinta-feira (09). 
Caso contrário os recursos 
serão cancelados. Os demais 
sorteados devem ficar atentos 
com as datas de vencimento 
dos valores dos prêmios, que 
chegam a R$ 1,02 milhão.

A próxima fase da pesquisa prevê recursos da ordem de R$ 590 mil, sendo R$ 263,6 mil do 
Governo do Estado, por meio do Fundo Paraná

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Fachada  
Além da compra de urnas, o PLN 
abre crédito suplementar de 
R$ 11,45 milhões para obras da 
Justiça. Mais de R$ 1,5 milhão 
será para “harmonização” da 
fachada do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) de Rondônia. 

Flexível 
Antes relutante, o senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) se mostra 
mais flexível à possibilidade 
de assumir à vice na chapa 
presidencial encabeçada pela 
colega Simone Tebet (MDB). 
A expectativa é de que a 
dobradinha seja confirmada na 
próxima semana. 

Excessos 
Deputados querem botar 
um freio no que chamam de 
“excessos” do Tribunal de 
Contas da União (TCU). Foi 
aprovado na Comissão Mista 
de Orçamento requerimento 
do deputado AJ Albuquerque 
(PP-CE) com pedido para que a 
Corte de Contas pare de expedir 
medidas que suspendam obras 
e serviços públicos sem antes 
ouvir o Congresso Nacional.

Cautelares 
Nos últimos anos, cresceu 
o valor de investimentos 
suspensos por medidas 
cautelares do TCU. Em 2020, 
foram bloqueados R$ 12,9 
bilhões; em 2021, houve um 
salto para R$ 93 bilhões em 
investimentos suspensos. 

Palanque 
O PSB no Rio Grande do Sul 
dará palanque ao presidenciável 
Ciro Gomes (PDT-CE), a despeito 
da aliança nacional com o PT. 
A presença de Lula no Estado 
nos últimos dias azedou ainda 
mais as tratativas para tentar 
demover Beto Albuquerque da 
candidatura ao governo 
do Estado.  

De novo  
Tempos atrás, o ex-presidente 
Lula anunciou que vai 

Defasado 
O texto do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN 6/2022) 

chama a atenção ao propor a abertura de crédito (R$ 939 mil) para 
“a aquisição de urnas eletrônicas para a recomposição do parque 

tecnológico de urnas que atualmente encontra-se ‘defasado’, 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”. O pedido de recursos 

suplementares chegou ao Congresso em mensagem e ofício 
assinados pelos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria-Geral da Presidência da República). A proposta 

aguarda designação de relator na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). 

demitir militares de cargos 
comissionados. Foi o estopim 
para aumentar ainda mais 
sua rejeição por integrantes 
das Forças Armadas. Agora, 
ao afirmar que o PSDB 
“acabou”, o petista rompe elos 
que poderiam levar a uma 
frente ampla para a disputa 
presidencial. 

Riba 
O Ministério da Economia 
prestou homenagem ao 
jornalista Ribamar Oliveira ao 
dar o nome do profissional ao 
Comitê de Imprensa do Bloco P 
da Esplanada dos Ministérios, 
em Brasília. Com mais de 40 
anos de profissão, o Riba, como 
era conhecido, morreu há um 
ano, depois de lutar por 50 dias 
contra o Covid.

Geração pandemia  
Relatório do FMI indica que 
as perdas de aprendizagens 
ocasionadas pelo fechamento 
das escolas durante a pandemia 
podem diminuir a renda em até 
9,1% dessa geração de alunos, 
ao longo da vida. O estudo 
coloca o Brasil como o terceiro 
pior desempenho considerando 
apenas os países do G20. 

Inadimplência 
A Caixa Econômica e o 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional batem cabeça e 
não informam o índice de 
inadimplência do programa 
Casa Verde Amarela. Procurados 
pela Coluna, o banco e o 
ministério do Governo atribuem 
um ao outro a responsabilidade 
pela divulgação dos dados que 
não foram apresentados até o 
fechamento desta edição. 

Eletrobras 
Entidades que integram a 
campanha Salve a Energia 
realizam Ato Nacional em 
Defesa da Eletrobrás Pública em 
13 de junho. A data, dois dias 
após a empresa completar 60 
anos, é a mesma prevista para a 
negociação das ações nas bolsas 
de São Paulo e Nova York. 
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Preso durante a Operação Hades 
da Polícia Civil será julgado hoje

Edmilson Moraes Junior, é 
levado hoje (3) à júri popular 
pelo assassinato de Cristian 
Granado Gimenes. O crime foi 
praticado, segundo os levan-
tamentos da Polícia Civil e do 
Ministério Público, na noite de 
27 de março de 2020.

Consta nos autos, que a 
ação aconteceu em frente 
à residência da família da 

vítima, na rua Manoel Lopes 
dos Santos, Jardim Itália.

Na ocasião, o acusado 
teria desferido as facadas 
em razão de um desentendi-
mento, depois que a vítima 
tentava fazer com que o acu-
sado fosse embora do local, 
pois aparentava estar bêbado 
e drogado.

Nos autos foi verificado 

pelo MP que o autor agiu 
mediante traição e recurso 
que dificultou a defesa da 
vítima, uma vez que Gimenes 
era seu amigo e teria atendido 
o acusado no portão de casa 
desguarnecido.

As investigações aponta-
ram também que Edimilson 
havia ido à casa da vítima em 
dias anteriores para tratar de 

uma suposta dívida de droga 
no valor de R$ 30.

Na noite do crime o acu-
sado teria voltado a procurar 
Gimenes sucessivas vezes para 
falar desta dívida, até que na 
última ocasião, foi atendido no 
portão.

OPERAÇÃO POLICIAL
Te n d o  m a n d a d o s  d e 

prisão expedidos pela jus-
tiça em mãos, investigado-
res de Umuarama deram 
início na manhã de 17 de 
abril  de 2020, consegui-
ram chegar ao paradeiro 
de Edimilson, que foi loca-
lizado em sua residência e 
conduzido à cadeia pública 
do município, onde perma-
nece recolhido.

Veículo com perfurações de tiros 
levava meia tonelada de maconha

Um veículo carregado 
com 540 quilos de maconha 
foi apreendido pela Polícia 
Militar (PM) na manhã de 
ontem (quinta-feira, 2) em 
Umuarama. Uma ligação anô-
nima dando conta de disparos 
de arma de fogo na rodovia 
PR-489, levou as equipes poli-
ciais a averiguar o fato e, no 
local citado pelo denunciante, 
encontraram um veículo Ford 
Ecoesport funcionando. Na 
lataria foram encontradas 
perfurações provocadas por 
disparos de arma de fogo. No 
total, eram quatro marcas.

Durante a checagem na 
numeração do chassi, foi 
observado que as placas 
do Ecoesport eram falsas e, 
as características originais 

apontavam para um veí-
culo que havia sido roubado. 
Dentro dele foram localizados 
vários tabletes de maconha.

Foi encontrado ainda um 
rádio transmissor embutido 

no painel, diante dos fatos e 
sem a localização do moto-
rista o entorpecente foi pesado 
somando o total de 540 quilos. 
O carro e a droga foram leva-
dos à Delegacia de Polícia Civil.

Um homem de 23 anos, com mandado de prisão em aberto, foi deti-
do com sanduíches de maconha na cidade de Terra Roxa. Ele estava 
no fórum do município e, ao ter o nome consultado, foi verificado 
que contra ele, havia um mandado em aberto. A Polícia Militar foi 
acionada e encaminhou o jovem ao destacamento. A mãe do detido 
levou alguns pertences ao filho, entre eles a tornozeleira eletrônica, que 
estava rompida.  Durante a vistoria, foram localizados dois sanduiches 
recheados com maconha. Ao todo, 12 gramas da droga estavam 
em meio dos pães franceses.  Mãe e filho foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia Civil. O rapaz que estava com o mandado em 
aberto ficou preso e sua mãe foi ouvida e liberada.

A vítima fatal de um acidente 
na rodovia PR-485, entre Cafezal 
do Sul e Pérola foi identificada 
como José Pedro, de 61 anos. 
Ele era bem conhecido e mora-
dor antigo de Cafezal do Sul. O 
acidente aconteceu por volta 
das 6h30 de ontem (quinta-feira, 
2) em um trecho da rodovia que 
liga os dois municípios.

O acidente envolveu um veí-
culo de passeio e um caminhão. 
O homem que estava no carro 
morreu na hora, já o motorista do 
caminhão não sofreu nenhum feri-
mento. Equipes do Samu chegaram 
a ser acionadas, mas quando che-
garam ao local apenas constataram 
o óbito do homem.

O corpo foi recolhido ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama e após o reco-
nhecimento e identificação foi 
liberado para os atos fúnebres.

DROGA estava dentro do veículo averiguado na rodovia PR-489. Motorista não foi 
encontrado
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O carro conduzido por José Pedro ficou mui-
to danificado depois da colisão contra um 
caminhão
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Identificado homem morto 
em acidente na PR-485
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‘Longão’ com percurso de 14 km
já está com as inscrições abertas

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer está prepa-
rando mais uma edição do 
Longão da Smel, uma prova 
rústica em que todos os partici-
pantes são vencedores, desde 
que completem os percursos. 
A largada será no distrito de 
Lovat e as inscrições já estão 
abertas. A prova acontece no 
dia 3 de julho, com concen-
tração em frente ao Colégio 
Estadual Lovat.

Na última edição, 240 
umuaramenses madrugaram 
para participar e todos os ins-
critos concluíram a prova. 
“Esse é o espírito do Longão 
da Smel, uma espécie de 
treino de corrida realizado 
para despertar nas pessoas 
o gosto pela prática da ati-
vidade física. Os resultados 
têm superado os nossos obje-
tivos”, declarou o secretário 
Jeferson Ferreira (Smel), lem-
brando que o total de partici-
pantes praticamente dobrou 

em relação à edição anterior, 
que reuniu 126 pessoas.

Ao longo do trajeto os par-
ticipantes terão três pontos 
de hidratação e ao final todos 
os competidores receberão 
medalhas. A largada para o 
percurso de 14 km será às 
6h30, para 8 km às 6h45 e para 
o menor percurso, de 5 km, a 
saída será às 7h. Para a inscri-
ção é pedida a doação de duas 
caixas de leite a serem entre-
gues no dia do evento.

As inscrições antecipa-
das serão recebidas até 29 de 
junho, pelo Google Forms. A 
retirada do numeral do atleta 
para identificação da categoria 
em que ele vai correr aconte-
cerá no dia do evento, instan-
tes antes das largadas.

O secretário lembra que 
o evento não tem caráter 
competitivo e nem pódio. É 
um desafio para que todos 
vençam seus limites e con-
cluam o trajeto. A Smel fará 

a competição em quatro eta-
pas e em casa uma os atletas 
receberão uma medalha. Ao 
final as medalhas serão junta-
das para formar uma espécie 
de mandala. Outro detalhe é 
que a prova sempre acontece 
na área rural. Depois de Lovat 
haverá outra etapa em Serra 

dos Dourados, para movi-
mentar os distritos. O leite 
arrecadado será repassado 
à Secretaria Municipal de 
Assistência Social para aten-
der famílias vulneráveis.

A  p r o m o ç ã o  é  d a 
Prefeitura, por meio da Smel, 
com o apoio da Fecomércio/

PR, Sesc, grupos Amigos 
que Correm e Esquadrão da 
Corrida, Martinha Assessoria 
Esportiva, Outliers Corrida e 
Caminhada, Viva + Assessoria 
Esportiva e Furious Fit. Mais 
informações na Smel ou pelo 
telefone (44) 3906-1090 ou 
9-8457-1825.

A seleção brasileira derrotou 
ontem (2) a Coreia do Sul por 5 
a 1 em amistoso preparatório para 
a Copa do Mundo do Catar. 
A partida foi realizada no estádio 
Copa do Mundo, na capital 
Seul. O Brasil abriu o placar com 
Richarlison. Na sequência, os 
coreanos empataram. Depois disso, 
os brasileiros deslancharam, com 
Neymar, que marcou duas vezes 
de pênalti, além de Philippe Cou-
tinho e Gabriel Jesus. O segundo 
amistoso será contra o Japão, na 
segunda-feira (6), às 7h20 e 
depois enfrenta a seleção argentina 
em setembro, pelas Eliminatórias 
Sul-Americanas.

DIVULGAÇÃO
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LD  

Nos dias 27 e 28/05/2022 aconteceu 
em Foz do Iguaçú a 23ª Convenção do 
Distrito Múltiplo LD de LIONS Interna-
cional, que compreende os estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. O evento foi realizado no Gran 
Carimã Resort Hotel e reuniu líderes e 
companheiros que desfrutaram do 
bom companheirismo e de muita in-
formação. Representando o Lions Clu-
be de Umuarama, lá estava o Compa-
nheiro  Mauro Sérgio Ribeiro da  Silva. 

Presidente Jair Bolsonaro passeia de
moto hoje pelo centro de Umuarama

A previsão é de que o pre-
sidente da república Jair 
Bolsonaro (PL) chegue hoje 
(sexta-feira, 3) em Umuarama, 
por volta das 9h, no aeroporto 
Orlando de Carvalho. 

Lá, estará montado um 
forte esquema de segu-
rança elaborado pelo Palácio 
do Planalto e acontecerá a 
recepção por autoridades e 
populares.

Segundo os organizadores, 
as pessoas que quiserem ver 
o presidente de perto, devem 
comparecer no aeroporto com 
pelo menos uma hora de ante-
cedência da chegada do Chefe 
do Poder Executivo Federal, 

Moradores do D. Pedro II tem até
hoje para regularizar seus terrenos

O processo de regulariza-
ção fundiária implementado 
pelo prefeito Hermes Pimentel 
segue dentro da programa-
ção. Após as famílias dos bair-
ros Mutirão Alvorada, Parque 
Industrial e Jardim Alto da 
Glória terem conquistado o 
registro da matrícula de seus 
imóveis, agora é a vez das famí-
lias do Parque Dom Pedro II. 
Porém, a Secretaria Municipal 
de Habitação faz um alerta de 
que o prazo para dar entrada 
no processo vai só até o final 
da tarde desta sexta-feira (3).

Edna Justino, secretá-
ria de Habitação, relata que 
cerca de 60% dos morado-
res já apresentaram os docu-
mentos necessários para a 

Fundação Cultural divulga lista dos
candidatos classificados no Femucam

De volta à agenda oficial 
de eventos de Umuarama, o 
Femucam (Festival de Música 
Capital da Amizade) vai dis-
tribuir R$ 18 mil em prêmios 
a artistas amadores de toda 
a região, que vão disputar nas 
categorias popular, serta-
nejo e banda. E a Fundação 
Cultural de Umuarama acaba 
de divulgar as listas com os 
nomes dos candidatos aptos 
a disputar as fases classifica-
tórias, marcadas para os dias 
16, 17 e 18 de junho.

pois meia hora antes do horá-
rio previsto da aterrissagem, 
as entradas estarão fechadas.

O presidente Jair Bolsonaro 
vai cumprimentar as autorida-
des e a população e, por volta 
das 10h, segue em uma moto-
ciata pela rodovia PR-323 até 
o trevo do viaduto Alexandre 
Ceranto. Ele entra no perí-
metro urbano pilotando uma 
motocicleta pela avenida 
Tiradentes, em direção à praça 
Miguel Rossafa, acessando 
a avenida Paraná, passando 
pelo Lago Aratimbó e em 
frente ao Uopeccan, em dire-
ção ao Shopping Palladium. 
Depois acessa a rodovia 

Bonfim em direção ao Parque 
de Exposições Dario Pimenta 
da Nóbrega. No recinto, será 
recepcionado por prefeitos e 
outras autoridades no barra-
cão da Indústria e Comércio, 
onde acontecem os discursos.

Os organizadores lem-
bram que o presidente não 
vai  sobrevoar a estrada 
Boiadeira e pedem para que 
os participantes não levem 
nenhum tipo de arma, branca 
ou de fogo (inclusive militares 
na reserva ou folga).

Não será permitida a utili-
zação de drones e os baús das 
motocicletas deverão estar 
vazios.

O maestro Marco Aurélio 
Tavares, coordenador do 
festival, conta que, dentro 
dos termos relacionados no 
Regulamento Oficial, foram 
classificadas sete bandas, 
nove artistas sertanejos e 15 
artistas populares. “As etapas 
classificatórias vão reduzir 
este número para cinco can-
didatos em cada uma das 
três categorias. Cinco artis-
tas amadores vão disputar a 
grande final no dia 19, às 20h, 
no teatro do Centro Cultural 

Vera Schubert”, detalha.
Ele explica que os três 

primeiros colocados de cada 
categoria serão premiados 
– os terceiros colocados 
ganham R$ 1,3 mil, os segun-
dos colocados R$ 2 mil e os 
primeiros colocados R$ 2,7 
mil. “Nosso objetivo de res-
gatar o Femucam, que desde 
2016 não era realizado na 
cidade, foi exatamente para 
valorizar e prestigiar as pra-
tas da casa. São muitos os 
talentos”, aponta.

regularização. “Gostaríamos 
que 100% deles aproveitassem 
essa grande oportunidade, 
mas ainda estamos tendo 
alguma dificuldade com uma 
série de pessoas. Seria fun-
damental se todos os mora-
dores procurasse a Secretaria 
de Habitação para que o pro-
grama de regularização atin-
gisse a todos, porque quem 
não entregar os documentos, 
vai ter que ficar para uma outra 
fase futura”, detalhou.

Ela destaca que proprie-
tários ou herdeiros precisam 
levar alguns documentos, 
como RG e CPF (também do 
cônjuge ou companheiro, 
quando tiver), comprovante 
de residência (uma conta 

de luz atual) e comprovante 
de renda. “Como o prefeito 
Hermes Pimentel sempre des-
taca, estamos lutando para 
levar a essas famílias a digni-
dade de ter os documentos de 
suas casas. Sabemos que mui-
tas pessoas tentam esse pro-
cesso de regularização há mais 
de 30 anos e, com as parcerias 
que temos com o Governo do 
Estado, Cohapar e Cartórios, 
seguimos trabalhando”, 
comenta, acrescentando que 
Secretaria de Habitação fica 
na travessa Euclides Pelacani 
n° 5326 – no antigo Fórum, ao 
lado da Farmácia Central – no 
Centro Cívico. “O atendimento 
é das 8h às 11h30 e das 13h30 
às 17h”, informa.

PRESIDENTE chega em Umuarama hoje às 9h e passeia de motocicleta pelo centro 
da cidade

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

A Lua se muda para a sua Casa do Dinheiro 
nesta madrugada e, logo cedo, troca boas vi-
brações com Júpiter, sinal de que você pode ter 
bons resultados ao lidar com grana nesta sexta! 
Para aproveitar ao máximo essas energias posi-
tivas, preste atenção em qualquer oportunidade 
de fechar um bom negócio.

Com a entrada da Lua em seu inferno astral, a 
dica para se dar bem é agir nos bastidores e 
mostrar que dá conta das suas obrigações para 
afastar os invejosos. E falando nesse povo que 
adora cuidar da vida alheia, melhor ouvir o seu 
sexto sentido e ficar bem longe de gente que 
tem duas caras.

Sextou, Virgem, e a entrada da Lua em Câncer 
promete muita diversão com os amigos pra 
você esquecer o estresse da semana e relaxar 
um pouco. Mas nada de baixar a guarda e sair 
por aí aglomerando geral, hein? Com Marte em 
seu inferno astral a partir de hoje, todo cuidado 
é pouco.

Sextou, e com a entrada da Lua em sua Casa 
dos Relacionamentos, você estará mais a fim 
de se divertir com a galera do que de cuidar 
das obrigações do dia a dia! Mas é melhor ir 
com calma porque nem tudo é festa e tempo 
é dinheiro.

A Lua amanhece em Câncer hoje e você terá que 
se concentrar nas tarefas do dia a dia, cuidar das 
obrigações e até fazer alguns sacrifícios para 
conseguir o que deseja. Se quiser tentar algo 
diferente no serviço ou buscar um novo empre-
go, melhor não se precipitar agora. 

Sextou, Peixes, e com a Lua brilhando em seu 
paraíso astral, as coisas devem correr com 
mais facilidade. Logo cedo, os astros prome-
tem descontração para lidar com as pessoas 
de modo geral, seja no trabalho ou em casa.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos em 3 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São 
simpáticos, sociáveis, amáveis, comunicativos e podem fazer amizades com facilidade. 
Seu número é o 6, ligado às Artes, a tudo o que é belo e o que diz respeito à intuição e aos 
dons especiais, bem como aos atos de caridade e bondade. Mas os fazem problemáticos 
no amor.
   

Horóscopo nascido em 3 de junho

A Lua entra em Câncer nessa madrugada e ga-
rante que você vai fechar a semana com muita 
disposição para aprender coisas novas. Vale 
a pena ampliar seus conhecimentos e se ins-
crever em um curso, por exemplo, mesmo que 
seja com aulas à distância. 

Sextou, Câncer, e pra fechar a semana com 
chave de ouro, a Lua finalmente entra em seu 
signo e traz uma dose extra de ânimo para en-
carar qualquer parada! Aproveite essa energia 
toda para definir algumas metas novas: tudo o 
que depender da sua iniciativa terá mais chance 
de ser um sucesso.

Seu lado comunicativo se destaca nesta sexta-
-feira e você vai falar sobre qualquer assunto 
com qualquer um! Isso graças à Lua, que se 
muda para Câncer e troca ótimas energias com 
Júpiter logo cedo. O astral é favorável para re-
solver um mal-entendido, trocar ideias com os 
amigos e valorizar quem faz parte da sua vida.

A Lua se muda para a sua Casa da Família nessa 
madrugada, avisando que os assuntos domés-
ticos ganham destaque hoje. Se tiver algum 
assunto importante para resolver, tente cuidar 
disso logo cedo. Também será necessário cui-
dado com o que você fala por aí para não se 
envolver em fofocas. 

Sextou, Libra, mas no que depender da Lua, 
a ambição é que deve guiar os seus passos. 
Para melhorar, o astro troca likes com Júpiter 
logo cedo e avisa que o momento é favorá-
vel para sair da rotina e se arriscar um pouco 
mais se anda de olho em uma promoção. 

Com a Lua se mudando para a Casa das 
Transformações do seu signo, o desejo de 
tentar algo diferente tem tudo para animar 
esta sexta. Aproveite para tentar algo novo 
no serviço ou até trocar de emprego, se não 
anda muito feliz com o que faz. 

   Loterias
Megasena

01 02 04 06 09 12 13 15 
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EMNIS
DISSONANCIA
IGNORADON

OOASADELTA

ORBITAOAD
SELOURUBU
TRITOIL

ARCNIIALCE

GAVEALGD
VGMILENIO

HIPOTETICOS
NCIGARIMPO

ESTATUARIAB
KÇVISIR

VISÃOOMELE
COLISORES

Dilação 
do prazo
de paga-

mento

O óleo de
rícino, por
seu cheiro

A primeira
brasileira
a ser ca-
nonizada

Esporte
praticado
na Pedra

Bonita (RJ)

Veículos
como a ca-
minhonete

Anno
Domini
(abrev.)

Ninho do
(?), CT do
Flamengo

(fut.)

Filial de 
prestado-

ras de
serviços

Cervídeo
de chifre 
ramificado

Caracte-
rística da

poesia
romântica

3-(?),
tecnologia
de impres-

soras

Ponto ele-
vado de ob-
servação
no veleiro

O 3º da
Era Cristã
teve início
em 2001

Entidade
do folclore 
amazônico

O de ouro
polui rios
no Norte
do Brasil

Sentido
apurado
em aves
de rapina

O imposto
retido na

fonte
(sigla)

Invólucro
do feijão

Cuíca
(bras. MA)

Reduz 
a pó

Ilha, em
francês

Aceleradores de
partículas como o
construído na fron-
teira franco-suíça

Supostos
A arte a

que se de-
dicou Rodin

Compôs "O
Pássaro 
de Fogo"

Desarmo-
nia entre
as partes

Pedante; convencido Coisa
nenhuma
Agência
espacial

Desconhe-
cido

"Ovo", em
"oócito"

Marca do 
Inmetro em
produtos

Cavidade
óssea on-
de se aloja

o olho
humano 

Vitamina cuja carên-
cia causa o escorbuto

Diz-se de terreno
instável (Geol.)

Antecede 
a assinatura de

contratos comerciais

Cerimônia de cunho
simbólico

Leste
(abrev.)

Autarquia
que trata

das
questões
fundiárias
no Brasil

Volt
(símbolo)

A letra
maçônica

Indignos;
abjetos

Cê-cedilha
(?)-pop,

ritmo sul-
coreano

3/île. 5/gávea — lábil — omelê. 9/colisores. 10/estatuária.
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Q A S
Q U A L Q U E R

R U A T U R C O
A R M A R B O ND

E D E N C A S A
R N P A N E

A U T O D R O M O
P A R I O C
E N O D U L O
D R A M A H R
E O O D I A R

A S S A R E D I
E I A G O D

P R A Z E R O S O

Cami-
nhada

feita pelo
vigilante

Acon-
tecido;

sucedido

Conso-
antes de
"hora"

Parte da
planta

enterrada
no solo

Banda que revelou
Ney Matogrosso

Dígrafo
de "quilo"

Antônimo
de "rural"

Mesa da
missa

Vitamina 
da banana

Que têm
quatro pés

Pronome
indefinido

"Ali Babá e os (?)
Ladrões", conto

(?) da
amargura:

grande
sofrimento

Natural 
da Turquia
Marco Na-
nini, ator

James (?),
o 007 (Lit.)
Bondade;

compaixão

Instalar;
montar

(barraca) 

Defeito
no motor
Enfeita;
adorna 

Iodo
(símbolo)

El. comp. de
"omoplata"

Hiato de
"teor"
Cozer

(o bolo) 
Detestar; 
abominar
As primei-
ras vogais

Caroço 
subcutâneo

A cor do
salmão

Jardim
onde vive-
ram Adão 

e Eva (Bíb.)

Oswaldo
Cruz,

médico

Sílaba
de "pingo"
Deus, em

inglês

501, em
algaris-

mos
romanos

Constru-
ção para
moradia

Gênero
teatral

oposto à
comédia

A pessoa
com quem
se dança

Local da
corrida de
Fórmula 1

Que é feito
com satis-

fação

Brado de cocheiros
Letra da
roupa do

Robin (HQ)

3/god. 4/éden. 8/qualquer. 9/autódromo — prazeroso. 11/quadrúpedes.

Os 2.550 servidores da Prefeitura 
serão desafiados, nos próximos dias, a 
participar de um projeto da Secretaria 
de Esportes e Lazer (Smel) com o obje-
tivo de combater a obesidade através 
de atividades físicas e adoção de hábi-
tos saudáveis. A ideia é envolver todas as 
secretarias e o prefeito Hermes Pimentel 
já avisou que também vai participar. Os 
vencedores serão premiados com via-
gens para Salvador (1º lugar), Termas de 
Jurema (2º) e Foz do Iguaçu (3º), todos 
com direito a acompanhante.

Intitulada “Eu também posso”, a 

Projeto desafia servidores a perder peso com saúde
ação faz parte de um programa maior 
implementado pela Smel, com o apoio 
do prefeito Pimentel (o “Pessoas ativas, 
Umuarama mais saudável”), uma inicia-
tiva inovadora que estimula a prevenção 
em saúde por meio do engajamento da 
população em atividades físicas.

Alguns números apurados pela Smel 
mostram a importância da iniciativa: 
64% das mortes atribuídas à covid-19 em 
Umuarama estavam associadas a comor-
bidades agravadas pela obesidade, como 
diabetes e hipertensão. Na rede munici-
pal, 16,9% dos alunos (de até 12 anos) 

são obesos e 17,6% estão com sobre-
peso. De 562 servidores entrevistados 
pela Smel, 45% declararam não praticar 
nenhuma atividade física – a maioria por 
preguiça ou ‘falta de tempo’. Destes, 37% 
estão com sobrepeso e 17% foram con-
siderados obesos, fora casos de magreza 
e obesidade mórbida – e só 36% estão 
dentro do peso ideal.

“Nosso projeto vem para tentar 
mudar essa realidade, integrando as 
secretarias em um programa de ema-
grecimento saudável para os servido-
res”, disse Jefinho, mas a perda de peso 

não é o único critério para definir os 
vencedores. “Também haverá desafios 
semanais, atividades físicas em grupo e 
individuais, palestras e orientação nutri-
cional. Queremos uma mudança de hábi-
tos e mais qualidade de vida, prevenindo 
diversos males”, completou.

Os participantes terão acompanha-
mento de nutricionistas, psicólogos e pro-
fessores de educação física. A avaliação do 
percentual de perda de gordura terá o apoio 
da Universidade Paranaense (Unipar), que 
vai ceder um professor e o laboratório. A 
Assemu patrocinará a premiação.
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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

O Renault Group, grande 
player da indústria automo-
tiva, e o Managem Group, pla-
yer marroquino da indústria 
de minas e hidrometalurgia, 
anunciam ontem a assinatura 
de um memorando de enten-
dimento (“MoU”) para garantir 
o abastecimento de sulfato de 
cobalto de baixo carbono e res-
ponsável para baterias elétricas. 
O acordo prevê o fornecimento 
pelo Managem Group de 5 mil 
toneladas de sulfato de cobalto 
por ano durante um período de 
7 anos, a partir de 2025. Após 
um estudo de engenharia, o 
Managem Group prevê investir 

na construção de uma futura 
fábrica localizada no complexo 
industrial de Guemassa, no 
Marrocos, para transformar o 
minério de cobalto em sulfato 
de cobalto. Por meio desta 
parceria, o Renault Group vai 
garantir um fornecimento sig-
nificativo de sulfato de cobalto, 
representando uma capaci-
dade anual de produção de 
baterias de até 15 GWh.

Esta parceria direta entre 
uma montadora de automó-
veis e um player da indústria 
da mineração permite garantir 
um sistema de rastreabilidade 
de longo prazo para a cadeia de 

abastecimento de cobalto para 
baterias. Ela também visa redu-
zir o impacto no meio ambiente, 
principalmente graças ao know-
-how do Managem Group, cuja 
eficiência energética das insta-
lações se traduz pela otimização 
do consumo e o uso crescente 
de energias verdes, sendo mais 
de 80% de origem eólica. Este 
acordo inclui principalmente 
a possibilidade de o Managem 
Group, o Renault Group e seus 
parceiros da Aliança de desen-
volver outras cooperações no 
fornecimento de sulfato de 
manganês e cobre, bem como 
na reciclagem de materiais de 

baterias em ciclos curtos.
Após a criação do Renault 

ElectriCity, o polo industrial 
dedicado aos veículos elétricos, 
o Renault Group se posiciona 
como um player de referência na 
utilização de baterias de maior 
performance, baixo carbono e 
reutilizáveis. O Grupo visa a 
uma redução da pegada de car-
bono de suas baterias em 20% 
até 2025 e de 35% até 2030, em 
comparação com 2020. Asso-
ciada à parceria firmada com 
a Vulcan para garantir o forne-
cimento de lítio com baixo teor 
de carbono e com a Terrafame 
para sulfato de níquel de baixo 

carbono, este acordo marca 
uma nova etapa na redução da 
pegada ambiental dos veícu-
los elétricos e para o objetivo 
de neutralidade de carbono do 
Grupo na Europa até 2040.

A assinatura do acordo acon-
teceu ontem na presença do 
Ministro da Indústria e Comércio 
do Marrocos, Ryad Mezzour, o VP 
Executivo de Compras da Aliança 
e Diretor Geral da Organização 
de Compras da Aliança (Alliance 
Purchasing Organization ‒ APO), 
Gianluca De Ficchy, o CEO da 
Managem Group, Imad Toumi e 
o Diretor Geral do Renault Group 
Marrocos, Mohamed Bachiri. 

Crucial para o funciona-
mento dos carros ainda hoje, 
momento em que se estudam 
novas matrizes energéticas, as 
formas de economizar combus-
tível podem contribuir e muito 
para a economia doméstica 
e, ainda por cima, com o meio 
ambiente. Pensando nisso, a 
Pirelli informa algumas dicas 
simples, mas que, se somadas, 
podem ajudar a poupar o bolso 
e a natureza.

A PRESSÃO É SUA AMIGA
O ar é o único elemento de 

sustentação de um veículo. Sem 
ele, os pneus ficariam murchos e 
o carro mal conseguiria se movi-
mentar. Por isso, há que se ter 
uma grande atenção com a cali-
bragem correta de seus pneus.

“Sempre deve-se atentar à 
calibragem dos pneus. Um pneu 
mal calibrado, como normal-
mente encontramos nas ruas, 
pode trazer, somente ele, um 
gasto de até 20% a mais de com-
bustível. Tudo isso pois, com ele 
murcho, há um maior esforço do 
carro em colocar o mesmo em 
movimento. Aumenta-se a área 
de contato com o solo, criando 
uma maior resistência física 
ao rolamento”, disse Roberto 

Falkenstein, diretor de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Pirelli na 
América Latina.

Para saber qual a calibra-
gem correta para seu veículo, é 
só consultar o manual do pro-
prietário. Em alguns veículos, 
há uma etiqueta na região do 
batente das portas ou no bocal 
de combustível. Ainda há casos 
de pressões recomendadas dis-
tintas para diferentes cargas 
como, por exemplo, quando o 
carro está carregado com mais 
pessoas e bagagens do que o 
habitual.

Outro fator muito importante 
é sempre calibrar o veículo com 
pneus a frio, pois somente o 
rolar dos pneus no solo, ou dei-
xá-los expostos ao calor, pode 
fazer com que a pressão interna 
deles suba em até 5 PSI.

PNEUS IDEAIS
Para cada medida, há alguns 

tipos de pneus disponíveis no 
mercado. O usuário não pode 
se limitar, na hora da compra de 
um pneu, em somente pesqui-
sar sobre as dimensões de seu 
pneu em uma loja de pneus. Na 
medida 175/70 R14, por exem-
plo, existem alguns modelos 
diferentes que servem para 

usos diversos. Há o Pirelli Cin-
turato P1, o Pirelli Scorpion ATR 
e o Pirelli Chrono – o primeiro 
para uso urbano e em estradas, 
o segundo para uso misto e o 
terceiro para veículos de carga. 
Portanto, para a performance 
adequada do veículo, há de se 
escolher o pneu mais indicado.

“Além disso, desde 2018 
nenhum pneu pode ser vendido 
no Brasil sem a Etiqueta Nacio-
nal de Conservação de Energia 
(ENCE), em uma resolução que 
foi regulamentada pelo Inme-
tro. Na etiqueta, além de parâ-
metros em escala do nível de 
aderência de um pneu em pista 
molhada e o quanto ele emite de 
ruído, há um grau muito impor-
tante na hora de escolher um 
pneu que melhora o consumo 
de combustível do seu veículo”, 
alerta Roberto Falkenstein. “Na 
etiqueta há um índice de resis-
tência ao rolamento, que pode 
ir da letra G até A. Quanto mais 
próxima de A, menor será a resis-
tência ao rolamento desse pneu, 
contribuindo, dessa maneira, 
para uma economia de com-
bustível. Para efeitos de com-
paração, a cada diminuição de 
letra há uma melhora de 2% na 
economia de combustível do 

Manutenção de pneus pode gerar
20% de economia de combustível

É necessário atenção com a calibragem correta. Pneus murchos 
aumentam o contato com o solo criando maior resistência física 
ao rolamento 

DIVULGAÇÃO

veículo”, completa Falkenstein.

MANUTENÇÃO 
VEICULAR EM DIA

Uma manutenção no motor e 
itens da suspensão podem, sim, 
fazer com que seu veículo tenha 
uma grande melhora na queima 
do combustível e em como seu 
carro percorre as estradas. Uma 
troca de óleo de boa qualidade, 
e no prazo indicado no manual 
do proprietário, é um ótimo 
começo. Seguir as orientações 

presentes no manual para fazer 
as trocas preventivas de cabos, 
velas e filtros também são outras 
indicações para que o motor de 
seu carro funcione “limpo”.

Não se pode negligenciar 
a manutenção da suspensão. 
As trocas dos amortecedores 
devem obedecer ao que está 
descrito no manual do veículo. 
Manutenções como alinha-
mento, balanceamento e cam-
bagem devem ser efetuadas 
com frequência. 

Renault se prepara para a produção de baterias elétricas
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ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
EQUINOX PREMIER 19/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 189.900,00
MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 59.900,00
ONIX 1.4AT LT 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 67.900,00
ONIX PLUS LT 19/20 PRETO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX ADVANTAGE 17/17 PRETO COMPLETO R$ 112.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

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

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

LOCAÇÃO

VENDA

ZONA I-A

R$ 3.700,00 + seguro anual

Casa bem localizada com ótimo padrão

possuindo piscina, 02 suítes + 02 Demi-

suítes, dispondo 300m² de construção

ZONA V

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sobrado com excelente ponto comercial,

possuindo 01 suíte + 02 quartos dispondo

de aproximadamente 200m² de construção

HIGIENOPOLIS

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sala comercial localizada no Centro Médico 

e Comercial Higienópolis, dispondo  de 04

consultórios e 140 m² de área útil

JARDIM BELA VISTA

Casa com 05 suítes, divididos em um terreno

de 325 m² e uma área construida de 192m².

Opção localizada aos fundos do Maxxi

Atacado R$ 800.000,00 

ZONA II

R$ 650.000,00

Terreno com excelente topografia

localizada na Av São Paulo, essa opção,

conta com uma área total de 560m²,

sendo 16 m x 15 m

PARQUE  CIDADE JARDIM

Ó́timo opção, térrea com

aproximadamente 160m² de área

construída, contando com 01 suíte + 02

quartos. R$ 610.000,00

JARDIM TROPICAL

R$ 520.000,00

Casa nova, recém construída  e com um

acabamento excelente, contando com uma

área construída de 112,35m², além de 01

suíte + 02 quartos 

Agência do Trabalhador de Umuarama em 4º lugar no PR
Mais uma vez a Agência do 

Trabalhador de Umuarama foi 
destaque no volume de contra-
tações em todo o Paraná. Entre 
os dias 2 a 31 de maio deste ano, 
297 trabalhadores foram colo-
cados no mercado de trabalho 
por intermédio da agência, o 
que alçou Umuarama à quarta 
colocação entre os 216 municí-
pios que contam com unidades 
de atendimento ao trabalhador.

Os dados são do rela-
tório mensal emitido pelo 
Departamento do Trabalho e 
Estímulo à Geração de Renda 
da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf). O primeiro lugar de 
maio foi para a agência de 
Pato Branco, com 413 contrata-
ções, seguida por Toledo (391) 
e Cascavel (339). Umuarama 

aparece em quarto, à frente 
de grandes cidades como 
Curitiba (273 contratações), 
Foz do Iguaçu (198), São José 
dos Pinhais (185), Guarapuava 
(77) e Colombo (66).

No comparativo com os 
grandes centros do Noroeste do 
Estado, Umuarama também se 
destacou em relação a Cianorte 
(257 contratações), Campo 
Mourão (84) e Paranavaí (21). “O 
número não representa o total 
de contratados durante o mês, 
no município, mas reforça a efi-
ciência e o bom desempenho 
da nossa agência em relação 
às mais de 200 que funcionam 
no Paraná”, lembrou o secre-
tário municipal da Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

Para o gerente da agência, 

Reginaldo Meira de Barros, 
uma das razões para o bom 
resultado é a captação ativa 
de vagas, que são buscadas 
diariamente pela equipe junto 
aos mais diversos segmentos 
do comércio, indústria e pres-
tação de serviços.

“Nesta quinta-feira (2), por 
exemplo, temos 278 vagas 
abertas no sistema. Ações iti-
nerantes também têm contri-
buído para esses resultados. 
Realizamos atendimento aos 
trabalhadores nos distritos de 
Santa Eliza, Serra dos Dourados 
e Lovat, e também o 1º Feirão do 
Emprego, que ofertou cerca de 
730 vagas no final de abril, mui-
tas das quais foram preenchidas 
em maio”, avaliou.

O ritmo de contratações de 
trabalhadores continua ace-
lerado. Entre janeiro e maio 
deste ano 1.214 vagas foram 
preenchidas com a intermedia-
ção da Agência do Trabalhador. 
Já segundo os números mais 

recentes do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do 
Trabalho e Previdência, 
foram 4.723 admissões entre 
janeiro e março deste ano em 
Umuarama (volume global).
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Aqueles que não têm nada a dizer 
conseguem levar o máximo de tempo para 

fazê-lo.” James Lowell

ES
CO

LH
A

S

VOICES
Amanhã tem show no Shopping Palladium (20h) para comemorar o primeiro aniversário. No palco: Maria Victória, 
Laís Menezes e Gustavo Bardim do The Voice Kids. Bora assistir?

ORDEM
O trabalho remoto se tornou uma 

realidade - e muito celebrada - para 
um grande número de profissionais 
e empresas em todo o mundo. Mas 
de acordo com um e-mail interno 
atribuído ao bilionário Elon Musk, 
CEO da Tesla e da SpaceX, está na 
hora de seus funcionários voltarem 

ao escritório.

 ***

Ele teria enviado um comunica-
do à equipe executiva da Tesla 

dizendo que “qualquer pessoa que 
deseje fazer trabalho remoto deve 
estar no escritório por um míni-
mo (e quero dizer *mínimo*) de 
40 horas por semana ou deixar a 
Tesla.” O email foi divulgado no 
Twitter. Musk não confirmou que 
a mensagem era verdadeira, mas 

também não desmentiu. 
(CNN Brasil)

UM
Na próxima terça-feira (14) tem 

Caldos & Cia na Casa da Amizade. O 
convite custa R$ 40,00 e dá direito 
a experimentar vários caldos com a 
grife das ‘Senhoras de Rotarianos’. O 
evento é beneficente e a renda vai 

ajudar os projetos sociais da entida-
de. Às 20h. Prestigiem a noitada. 

DOIS
No júri do ex-casal de atores John-
ny Depp e Amber Heard. Elafoi con-

denada a pagar US$ 10 milhões 
(R$ 47,7 milhões) de indenização 
e US$ 5milhões (R$ 23,8 milhões) 
de multa. Já ele pagará à ex US$ 2 
milhões (R$ 9,5 milhões) de indeni-

zação, sem multa.

 TRÊS
Fundada em 2020, a Privacy é a primeira 
plataforma 100% brasileira de venda de 
conteúdo. A empresa atua como uma 

rede social, por assinatura, para os cria-
dores de conteúdo ( artistas)  venderem 
materiais exclusivos. Hoje, a empresa já 
atingiu mais de 10 milhões de usuários 

mensais e 75 mil influenciadores. 

NA FAISCA
Neste 4 de Junho a partir das 
16h, teremos mais um sábado de 
muitas novidades e surpresas na 
Feira Agroecológica de Inclusão 
Social Cultura e Artes de Umua-
rama. Como atração artística  no 
espaço, a jovem Letícia Butier-
rez irá realizar o número acro-
bático circense “Tecido Aéreo’ 
e mais dançarinos convidados. 
A tem produtos agroecológicos 
fresquinhos, muito artesanato, 
brechó de roupas, sebo de livros, 
plantas ornamentais, bazar de 
decoração, chopp artesanal e 
gastronomia. Venha prestigiar e 
fortalecer a economia solidária 
da nossa cidade.

APLAUSOS
Elizabeth II, a soberana do Reino 
Unido, 96 anos recém completa-
do, celebra setenta anos no trono 
— seu Jubileu de Platina — na 
condição de rainha mais longeva 

do planeta. Soberana à moda anti-
ga e essa permanência é o alicerce 
de seu apoio popular: ela tem 84% 
de aprovação, segundo pesquisa 
do instituto YouGov. O Palácio de 

Buckingham reservou quatro 
dias para os festejos, 
de 2 a 5 de junho.

ZOOM
Na inauguração do novo endere-
ço da AVATIM – as proprietárias 
Fátima Ramos e Andréia Secco 
recepcionam Sirley Batatinha 
e Denise Freitas, da Câmara da 
Mulher Empreendedora.

ARQUIVO ZC

ARQUIVO PESSOAL
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