
O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, entra para a história da Capital da Amizade como o primeiro 
presidente a visitar o município. Depois de passear pelo centro da cidade em uma motociata, seguido por cen-
tenas de apoiadores, ficou ao lado do prefeito Hermes Pimentel em uma recepção no Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega. No pavilhão da Industria e Comércio, comemoraram junto com várias autoridades, 
o aniversário de 67 anos de Umuarama. 
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Comissão de Exame de Denúncia deve
ser instaurada após pedido de cassação
O presidente da Câmara Municipal de Umuarama, vereador Fernando Gal-
massi abriu prazo de sete dias para que o vereador Ronaldo Cruz Cardoso 
apresente sua defesa sobre um pedido de cassação que foi protocolado 

no Poder Legislativo. A decisão foi tomada na quinta-feira, (2), em reu-
nião da Mesa Diretora. Após a apresentação, uma Comissão de Exame de 
Denúncia será formada para dar prosseguimento no processo. l 5

Nossa Senhora volta 
a atender na segunda

l 9

ASSESSORIA

Alunos do NRE
de Umuarama no
Intercâmbio com

Nova Zelândia
l 2

Município se
prepara para
mudanças na

Lei de Licitação
l 3

Vacinação contra
gripe e sarampo
é prorrogada em
todo o Paraná

l 4

Prefeitura é
autorizada a
doar terreno

para o BPFron
l 11

A aprovação de projetos 
para construção civil 
atingiu, em maio deste 
ano, o maior volume 
mensal desde setembro 
de 2014 em Umuarama. 
Foram 49.274 m² de 
obras no mês passado, 
incluindo ampliações, 
construções de mora-
dias, estabelecimentos 
comerciais e um grande 
empreendimento imo-
biliário. l 8

Desenvolvimento

Visita histórica

JOSÉ A. SABINO/SECOM

l 6

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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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 +1,81% 30,30 
Vale ON -1,40% 88,64 
ItauUnibanco PN -0,50% 25,76 
Bradesco PN -0,85% 19,86 
Magazine Luiza ON -5,79% 3,58 
Meliuz ON -6,74% 1,80

IBOVESPA: -1,15% 111.102 pontos

Iene 130,96
Libra est. 0,80
Euro 0,93
Peso arg. 120,63

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 4,7780 4,7790 +0,5%

PTAX  (BC) +0,2% 4,7950 4,7956 +1,4%

PARALELO -0,4% 4,6700 5,0800 +1,0%

TURISMO -0,4% 4,6700 5,0600 +1,0%

EURO 0,0% 5,1350 5,1375 +1,2%

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 03/06

Iene R$ 0,0366
Libra est. R$ 5,99
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.424,10 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/06 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 1.697,75 -31,50 4,1%
FARELO jul/22 407,90 -7,00 -3,8%
MILHO jul/22 727,00 -3,25 -8,3%
TRIGO jul/22 1.040,00 -18,25 -0,5%

SOJA 176,30 0,6% -3,3% 175,00
MILHO 78,66 0,0% -3,5% 78,00
TRIGO 103,23 0,2% 9,5% 108,00
BOI GORDO 293,03 0,0% -4,6% 285,00
SUINO 5,05 0,0% -9,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/06 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 03/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 186,00 -0,8% -2,1%
SOJA Paranaguá 194,00 -0,3% -1,0%
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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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sábado

27 15

Sábado

14 11 17 12

DomingoDomingo

Muitas nuvens

h
h

h
h

h
h

13
h

23h

Crescente
7/06- 11h49

Minguante
21/06 -00h11

Nova
30/05 -08h32

Cheia
14/06 -08h52

PREVISÃO DO TEMPO
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A semana pode trazer recolhimento e introspecção. É 
importante saber refletir sobre situações ou emoções 
que retornam e incomodam. O tédio pode ser um fator 
de incômodo e pode existir a necessidade de buscar 
novos caminhos e abandonar processos de estagnação. 

A semana pode trazer um excesso de emoções ou situa-
ções caóticas. Cuide da sua rotina para que não se perca 
em meio a um milhão de coisas que surgirão de última 
hora, inclusive alguns fantasmas do passado. A sua 
saúde também pode precisar de atenção. 

A semana pode ser intensa e cheia de pequenos desafios, 
mas o lado positivo é que ela vai trazer livramento a partir 
de uma escolha inconsciente ou até consciente: você 
estará se libertando de tudo que é excessivo, cansativo 
e chato em sua vida. Os pesos desnecessários serão 
cortados. Saiba viver os ciclos. 

A semana pode trazer lentidão e demora. Saiba observar 
e aproveitar o tempo livre para renovar ideias ou hábitos. 
Existe algum desfecho, portanto você pode viver uma 
situação que se encerra, mas isso não será negativo, 
porque trará harmonia ou alívio. Sua saúde pode estar 
muito boa, então mantenha seu bem-estar buscando boas 
leituras ou boas conversas.

A semana favorece realizações e sucesso, mas também 
acaba te deixando mais exposto, mais no centro das 
ações: portanto a semana pode ser agitadíssima, com 
você sendo muito solicitado e ganhando mais populari-
dade, mas também mais responsabilidades. 

A semana pode exigir de você confiança em si e nos 
outros. Prive pelo equilíbrio, mas não deixe de se dedi-
car, porque você pode obter bons êxitos em qualquer 
coisa à qual se dedicar. Existe expansão mental, novos 
aprendizados, maior senso de justiça e acontecimentos 
benéficos junto a outras pessoas.

Horóscopo semanal do dia 04 ao dia 10 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

A semana traz abertura, resolução de problemas e situa-
ções inesperadas. Se souber vencer os obstáculos que 
podem querer te impedir de avançar, pode ser possível 
colocar suas energias em ação. Tudo indica boas condi-
ções para diversas áreas da sua vida, mas é importante 
estar equilibrado e em conexão positiva com as pessoas.

Pode ser uma semana difícil se você abisa da sua saúde, 
portanto pode ter fadigas constantes ou ter que parar um 
pouco para descansar. Existe cooperação e ajuda, por-
tanto você pode contar com pessoas amigas. Se estiver 
com a saúde em dia, pode se beneficiar se tiver iniciativa 
para começar algo novo que pode trazer sucesso futuro.

Sua criatividade pode estar grande. Saiba manter o foco 
para não perder o ritmo nesta semana, porque uma dis-
persão pode acontecer. Quanto mais se mantiver aberto 
e bem-humorado, mais chances de atrair as pessoas e 
aumentar sua popularidade. 

A semana pede bastante empenho para se organizar e 
encerrar tarefas inacabadas. Seu poder de liderança é 
bom, mas tome cuidado com atitudes agressivas ou arro-
gantes: mantenha sua humildade. Pode ser preciso lidar 
com seu ego e com desejos que não foram realizados: 
desapegue de coisas do passado e abrace o novo, que 
surge de forma inesperada.

A semana pode trazer mais consciência do que fazer ou de 
como fazer algo que você tem em mente há algum tempo. 
Além disso, você pode conseguir ter bastante autocontrole, 
recuperando seu ânimo e certa leveza interior. Tome cuidado 
com alguns episódios que podem causar nervosismo. Saiba 
dialogar para promover uma semana de paz.

Horóscopo nascido em 4 de junho

Horóscopo nascido em 5 de junho

Horóscopo nascido em 6 de junho

Os nascidos em 5 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. Não precisam trabalhar 
tanto nem despenderem muito esforço para vencerem na vida. Poderão encontrar oportunidades e por-
tas abertas para concretizarem seus projetos de vida. Seu número principal, é o 8, número de Saturno. 
Este é o astro da longevidade, da severidade e da administração. Ele impõe disciplina, revela riqueza 
e bens conquistados ou através de herança.

Os nascidos em 4 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Libra. São comunicativos, sim-
páticos, sociáveis, amáveis e podem fazer amizades com facilidade. Em geral, se tornam populares, a 
ponto de disputarem cargos eletivos e se envolverem em política. Seu número principal é o 7, que os 
fazem intuitivos e com poderes mentais e espirituais. Os fazem humanos e bondosos.

Os nascidos no dia 6 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. Gostam das 
Artes, de escrever e de cantar. São dados a um comportamento boêmio por natureza. Gostam de levar 
uma vida livre e produtiva no setor artístico. Seu número é o 9, Número de Marte, que confere ousadia, 
instinto aventureiro e de liberdade. São generosos também, mas causam sofrimentos morais e afetivos 
em si mesmo e nos outros.

A semana favorece sua harmonia com os familiares e a 
organização do ambiente doméstico. A desordem pode 
atrapalhar muito suas ideias e a possibilidade de avançar 
em seus planos. Pode ser preciso lidar com papelada e 
burocracia que não estavam nos planos. 
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Derrubar
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Sílaba de
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o "N"

Comum
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Lição
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505, em
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"E (?)?",
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Guilherme
& Santiago

Reduzir
a pó 
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estilingue

Ctrl+(?), 
atalho para
imprimir,
no Word

Esse
Ingredien-
te básico
da fritada

3/sms. 5/pedra. 7/demolir. 9/pensativo — porte-pago.
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Esporte
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3/île. 5/gávea — lábil — omelê. 9/colisores. 10/estatuária.
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Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 4/6/2022
concurso: 2487Megasena
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TIME DO

Lotomania
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4º prêmio
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 251C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2320Lotomania

59.009
64.316
21.031
23.899
18.748

03 07 24 28 34 49 58 
SAMPAIO CORRÊA-MA

51 56 62 69 74

DEZEMBRO

04 06 10 16 21 25 29 

concurso: 5869

23 36 42 48 54 58

Muitas nuvens

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 18
min 15

max 24
min 13

Cascavel
max 21
min 12

Foz do Iguaçu
max 21
min 12

max 22
min 13

Curitiba
max 14
min 11

FASES 
DA LUA

Domingo 5/6/2022

Muitas nuvens
Segunda 6/6/2022

Sol

02 04 09 11 13 26 35 36 38 39
47 49 56 64 71 75 76 80 85 89

Lotofácil concurso: 2537

NubladoSol Muitas nuvens

Intercâmbio com Nova
Zelândia terá 9 alunos
do NRE de Umuarama

A lista dos 100 estudantes 
selecionados para o intercâm-
bio da segunda edição do pro-
grama Ganhando o Mundo foi 
divulgada nesta sexta-feira (3). 
Os alunos da rede estadual, 
que foram selecionados pelas 
notas de 2021, partirão em 
julho para a Nova Zelândia, 
onde passarão um semestre 
letivo estudando em um colé-
gio local. Antes de embarcar, 
farão um curso preparatório 
de inglês.

Entre os 100 alunos, estão 
9 que fazem parte da área 
de compreensão do Núcleo 
Regional de Educação (NRE) 
de Umuarama.

O programa Ganhando 
o Mundo, promovido pelo 
Governo do Estado, via 
Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte, tem 
o propósito de oferecer aos 
estudantes a vivência em uma 
escola no exterior, hospeda-
dos com uma família local, 
praticando a língua inglesa, 
desenvolvendo a autonomia e 

ampliando os repertórios cul-
turais e acadêmicos. Ao retor-
nar ao Brasil, o aluno tem a 
missão de compartilhar com 
colegas e professores todo o 
aprendizado vivido.

“Estamos muito felizes de 
poder proporcionar essa expe-
riência para mais 100 estudan-
tes. Estamos acompanhando 
os que estão agora no Canadá 
e vemos como o intercâm-
bio está sendo transforma-
dor para cada um deles”, diz 
Renato Feder, secretário da 

Educação. “Quando você faz 
um intercâmbio, você volta 
com a cabeça mais aberta, 
muito mais empoderado, 
autoconfiante. Então, a con-
tinuidade do programa é uma 
grande conquista para a nossa 
rede de ensino”.

Atualmente, há 100 estu-
dantes da rede estadual no 
Canadá. Eles chegaram ao país 
em fevereiro e devem concluir 
o semestre de estudos nas 
escolas canadenses e retornar 
ao Brasil no fim de junho.

Processo seletivo
A primeira etapa de seleção consistiu na análise dos requisitos obriga-
tórios para a participação: estar regularmente matriculado na 1ª série 
do ensino médio em um colégio público da rede estadual, ter cursado 
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em um colégio da rede pública 
estadual, ter no mínimo 14 e no máximo 17 anos e seis meses de idade 
na data de retorno ao Brasil (novembro de 2022), ter frequência igual 
ou superior a 85% em cada disciplina e ter médias anuais do 9º ano, 

em 2021, iguais ou superiores a 7 em cada disciplina da Base Nacional 
Comum Curricular.  Na segunda etapa, foi feita a avaliação das médias 
anuais de 2021 dos estudantes. Em cada município paranaense, foi se-
lecionado o aluno com a maior nota no ano passado (soma das médias 
anuais de todas as disciplinas da BNCC). Dessa forma, um estudante de 
cada município passou para a terceira e última etapa do processo sele-

tivo. Na etapa final, foram selecionados os 100 primeiros colocados.
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Umuarama se prepara
para as mudanças
da nova Lei de Licitação

Mais de 900 pessoas, repre-
sentando 150 municípios, 
entre prefeituras e Câmaras 
de Vereadores, autarquias 
e órgãos governamentais, 
acompanharam atentamente 
na última quinta-feira (2) o 
painel realizado pela Escola 
do Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Paraná para 
aprender ou tirar dúvidas 
sobre a Lei 14.133/2021, que 
estabelece novas regras para 
licitações e contratos públicos. 
Desde total, ao menos 200 pes-
soas desafiaram o mau tempo, 
vindas de todas as regiões, e se 
fizeram presentes no Plenário 
da Assembleia para ouvir dos 
especialistas o que muda e o 
que cada um precisa fazer para 
se adaptar à nova legislação.

UMUARAMA
Sara Urbano, secretária de 

Administração de Umuarama 
ressaltou sobre a importância 
da adaptação de cada um dos 
municípios com a nova legisla-
ção e afirmou que as equipes 
responsáveis pelos tramites 
já iniciaram uma preparação 
aqui mesmo na cidade.

“O município está se 
capacitando de uma forma 
especial com curso teórico 
e prático, através de uma 
empresa especializada de 
Maringá. Servidores de todas 
as secretarias da prefeitura 
de Umuarama estão partici-
pando do curso e pretende-
mos implementar, ainda no 
segundo semestre, as alte-
rações da nova lei aqui em 
Umuarama”, conclui.

PREOCUPAÇÕES
E sobram motivos para 

preocupações. As mudanças 
são muitas, mas o fator princi-
pal é o tempo: em abril de 2023 
toda a administração pública 
passará a ser regida pelo novo 
código. Segundo o presidente 
da Alep, deputado Ademar 
Traiano (PSD), o objetivo é dar 
a segurança jurídica aos che-
fes de executivo e legisladores, 
sobre o tema.

O diretor Legislativo e da 
Escola do Legislativo, Dylliardi 

Realidade local
A maior mudança, aparece na flexibilidade da lei, que permite à 

administração pública (governos estadual, municipal, legislativo e 
Poder Judiciário) aplicar normas de acordo com a realidade local. 
O poder financeiro de um município pequeno é diferente de uma 

capital, por exemplo, e essas diferenças administrativas podem ser 
moldadas em uma regulamentação mais próxima da realidade local. 
E foi neste ponto que os palestrantes insistiram. “Mais do que uma 
necessidade, é premente que os órgãos federados regulamentem 
ao seu modo, com suas particularidades, essa nova lei, que é tão 
importante e que vai resultar lá no final um melhor serviço pres-

tado para população. O município tem uma grande oportunidade, 
coisa que o não o fizeram na lei 8.666 em 1993, de produzir esse 

material que vai auxiliar”, ressaltou o Procurador Jurídico da Assem-
bleia, Luiz Fernando Feltran.

Principal inimigo
Segundo os especialistas, o inimigo dos agentes públicos é o tempo. 
Apesar do prazo de dois anos para adaptação, agora só restam dez 
meses para a aplicação da nova lei e nem todos estão preparados 

para as mudanças. Os municípios devem se preocupar efetivamen-
te com a regulamentação da nova lei. São vários dispositivos que 

precisam ser regulamentados para que possam ser aplicados.

Alessi, considerou positiva a 
participação no evento e os 
números expressivos. “Hoje 
tivemos um evento com mais 
de 900 inscritos, mais de 150 
municípios, que participaram 
com pessoas que estiveram 
ouvindo as nossas palestras, 
um tema extremamente rele-
vante para todos os municí-
pios e servidores sobre a nova 
lei das licitações e espero que 
a todos tenham saído daqui 
com menos dúvidas e mais 
soluções para se adequarem 
à nova lei”.

ADAPTAÇÃO
A Lei sancionada pelo 

Governo Federal, passou 
a vigorar em abril de 2021, 
com prazo de dois anos para 

adaptação de toda a admi-
nistração pública. A partir de 
1º de abril de 2023, as demais 
leis em vigor hoje que tratam 
do assunto serão revogadas 
e passam a valer as normas 
inseridas no novo dispositivo. 
Se por um lado promete tornar 
o processo licitatório e de con-
tratação mais ágil, por outro 
se torna mais exigente, princi-
palmente no que diz respeito à 
capacitação de pessoal e uma 
das novidades, está no âmbito 
das modalidades de licitação, 
já que agora se prevê cinco 
delas: pregão, concorrência, 
concurso, leilão e o inédito diá-
logo competitivo, extinguin-
do-se, portanto, a tomada de 
preço e o convite, previstas na 
legislação anterior.

Sustentabilidade
Na semana do Meio Ambiente, foi apresentado à Mesa 
Diretora da Alep, um requerimento que poderá tornar 
o Legislativo estadual mais sustentável. Seria a primeira 
Assembleia Legislativa do Brasil a seguir os critérios de 
sustentabilidade, baseado nas ESGs. A sigla vem do inglês 
Environmental, Social and Governance e significa um conjunto 
de critérios estratégicos ambientais, sociais e de governança. 
As normas já são seguidas por grandes empresas privadas 
e multinacionais, com o objetivo de se tornar exemplos no 
mercado e mais atrativos para investidores.

Agenda Ambiental
A ideia é criar uma comissão temporária para a implantação 
da Agenda Ambiental na Alep para que a Casa siga esses 
critérios, com práticas mais sustentáveis e o comprometimento 
institucional, coletivo e individual dos agentes públicos. Com 
a implantação da agenda dos ESGs, a Casa também atingiria a 
marca de ser a primeira Assembleia sustentável do País.

No fio da navalha
Advogados do deputado 
estadual paranaense Nereu 
Moura (MDB) entrarão 
na segunda-feira (6) com 
recursos para reverter a 
decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Nunes Marques 
que determinou a volta 
de Fernando Francischini 
(União Brasil) à Assembleia 
Legislativa do Paraná. 
Francischini teve o mandato 
cassado no ano passado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Moura busca manter 
a decisão do TSE porque, 
caso Francischini volta a 
ocupar uma cadeira na Alep, 
o parlamentar emedebista 
terá de deixar o cargo, assim 
como Paulo Bazana (PSD), 
Élio Rush (União) e Adelino 
Ribeiro (PSD). O recurso será 
interposto na Segunda Turma 
do STF.

Na lista para o TRF-4

O advogado paranaense Alaim Stefanello é um dos integrantes 
da lista tríplice para a vaga de desembargador do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A votação no tribunal 
ocorreu na tarde da última quinta-feira (2). O paranaense 

obteve 57,7% dos votos. A lista segue agora para deliberação 
do presidente da República. A vaga do quinto constitucional 
é decorrente da aposentadoria do desembargador Valdemar 
Capeletti. O artigo 94 da Constituição Federal prevê o Quinto 

Constitucional, dispositivo que destina um quinto das 
vagas de determinados tribunais brasileiros a advogados e 

membros do Ministério Público.

DIVULGAÇÃO

Renúncia ao Fundão
O prazo para que os partidos 
políticos comuniquem ao 
TSE a renúncia aos recursos 
do Fundo Eleitoral se 
encerrou na quarta (1), e 
o Partido Novo foi a única 
sigla que rejeitou o dinheiro 
público reservado para 
financiar a campanha das 
Eleições 2022. A legenda 
informou no último dia do 
prazo que renunciaria a 
R$ 87,7 milhões. O Novo 
tem entre suas bandeiras 
a mínima dependência 
de recursos públicos, e 
já renunciou ao Fundo 
Eleitoral em outras ocasiões. 
A quantia agora deve ser 
redirecionada às demais 
agremiações. O TSE tem até 
16 de junho para divulgar 
a quantia exata a que cada 
partido terá direito, de 
acordo com os critérios 
legais.

EQUIPES das secretarias do Município recebem curso preparatório para alterações que 
passam a vigorar em abril do ano que vem
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Perdas II
No Paraná, as maiores 
perdas ficarão nas 
cidades de Curitiba (R$ 
360 milhões), Araucária 
(R$ 118, 1 milhões), São 
José dos Pinhais (R$ 124,8 
milhões), Londrina (R$ 65 
milhões), Ponta Grossa (R$ 
65 milhões), Maringá (R$ 
64,8 milhões), Cascavel 
(R$ 57,7 milhões) e Foz do 
Iguaçu (R$ 56,4 milhões). 
As estimativas são da CNM 
para um período de
três anos.

Vai votação
Após reunir-se com o Comitê 
Nacional de Secretários de 
Fazenda, o relator Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE) 
afirmou que o projeto que 
busca segurar o aumento 
dos preços dos combustíveis 
será votado pelo Senado na 
semana que vem.

Ponte Jaime Lerner
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei do 
deputado federal Roman 
(PP-PR), que dá o nome de 
Jaime Lerner à nova ponte 
de integração entre Brasil e 
Paraguai. O projeto seguiu 
para sanção do presidente 
Jair Bolsonaro (PL). O texto 
foi aprovado com emenda 
do Senado que dá o nome 
de Jaime Lerner apenas ao 
trecho localizado no território 
nacional. O lado paraguaio 
da ponte será denominado 
Presidente Franco.

Novos leitos
A Secretaria Estadual 
da Saúde confirmou  a 
abertura de mais 107 leitos 
hospitalares, 64 de UTI e 43 
de enfermaria. Eles estão 
nas macrorregiões norte, 
leste e oeste. A ampliação 
dos leitos atenderão o 
Hospital Universitário 
de Ponta Grossa (10 
UTIs e oito enfermarias), 
Hospital Universitário 

Vacinação contra gripe
e sarampo é prorrogada
até 24 de junho no PR

O Ministério da Saúde pror-
rogou a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe 
e Sarampo. A informação foi 
confirmada na última quin-
ta-feira (2). A campanha 
começou no dia 4 de abril e 
a previsão era que o término 
fosse ontem (sexta-feira, 3), 
mas agora os públicos prio-
ritários podem procurar os 
postos de vacinação até o dia 
24 de junho.

O secretário de Estado da 
Saúde, César Neves, esteve 
em Brasília na última semana 
e solicitou a mudança. O 
Paraná possui uma cobertura 
vacinal de apenas 47% contra 
gripe e 35,3% contra sarampo, 
entre os grupos prioritários. 
“Historicamente a população 
paranaense sempre aderiu às 
campanhas de vacinação, mas 
com a chegada da Covid-19 e 
principalmente as fake news, 
às coberturas vacinais têm 
diminuído e isso é extrema-
mente perigoso”, alertou.

Ainda segundo o secretário, a 
baixa procura pelos imunizantes 
pode impulsionar a transmis-
são das doenças. “A vacinação 
é nossa ferramenta, se não esti-
vermos imunizados estaremos 
mais suscetíveis à contamina-
ção e consequente dissemina-
ção das infecções”, afirmou.

De acordo com o governo 
federal, a meta é vacinar 
90% do público alvo con-
tra Influenza e 95% contra 
sarampo. A pasta reforça a 
necessidade de adoção de 
medidas por parte dos muni-
cípios, como busca ativa e 
vacinação extramuro (quando 
o profissional de saúde se 
desloca até uma empresa, 

Grupos
A campanha de imunização contra o sarampo busca atingir crianças de 
seis meses a menores de cinco anos de idade, além de atualizar a situ-
ação vacinal de trabalhadores da saúde. Já os grupos prioritários que 
podem se vacinar contra a gripe são idosos acima de 60 anos, traba-

lhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade 
(4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, povos indígenas, 

professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, 
forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e 

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano 
e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema 

prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas e população privada de liberdade. 

Em fiscalização coordenada pela Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), 
na primeira semana de atividade da Operação 
Ágata, os fiscais de defesa agropecuária apre-
enderam, no Sudoeste do Estado, 1.000 
litros de agrotóxicos de origem estrangeira e 
de utilização proibida no território brasileiro. 
Também foram interceptadas 1,5 quilo de 
agrotóxicos sem cadastros nos órgãos de defe-
sa agropecuária nacional e estadual. A Adapar 
é uma das participantes da Operação Ágata, 
composta pelas forças armadas, profissionais 
de segurança pública e agentes de fiscalização 

no combate aos crimes transfronteiriços. A pessoa flagrada comercializando, transportando ou utilizando agrotóxicos 
contrabandeados responde administrativa, civil e criminalmente, com pagamento de multas, destruição de lavoura, no 
caso de aplicação, com possibilidade de pena de reclusão de dois a quatro anos, conforme legislação federal.

hospital, escola, etc e rea-
liza a vacinação em pessoas 
que muitas vezes não podem 
se deslocar até um posto de 
vacinação).

DADOS
Segundos os dados do 

Vacinômetro Nacional, a imu-
nização contra a gripe chegou 
a 27,1 milhões de doses aplica-
das dentre as 77,9 milhões pes-
soas elencadas como público no 
País. A cobertura nacional é de 
44,1%. No Paraná, a cobertura 
está acima da média (1.619.687 
pessoas atendidas), mas a meta 

vacinal abrange 4.387.469 pes-
soas. O Estado é o 4º em núme-
ros absolutos de aplicações e o 
9º em cobertura vacinal.

Já com relação ao sarampo, 
a população alvo no Brasil 
soma mais de 18,8 milhões de 
pessoas, mas apenas 5.401.291 
doses foram aplicadas, repre-
sentando uma cobertura vaci-
nal de 31,3%. No Estado, a 
meta é de 965.468 doses, mas 
até agora apenas 266.748 foram 
aplicadas. A cobertura também 
é maior que a média nacional. 
O Estado ocupa o 6º lugar em 
aplicações e cobertura vacinal.

O Paraná possui uma cobertura vacinal de apenas 47% contra gripe e 35,3% contra saram-
po, entre os grupos prioritários

AMÉRICO ANTONIO/SESA

ADAPAR

Perdas
As perdas ao Paraná com a nova alíquota do ICMS são 
grandes. O governador Ratinho Junior (PSD) aponta a 

redução de R$ 6,3 bilhões ao Estado e R$ 1,8 bilhão aos 
municípios paranaenses. Nos cálculos da CNM, as perdas aos 

cinco mil municípios serão de R$ 15 bilhões.

de Cascavel (11 UTIs e 
15 enfermarias), Santa 
Casa de Prudentópolis (10 
UTIs), Hospital Regional 
de Ivaiporã (10 UTIs), 
Hospital Regional de 
Guarapuava (10 UTIs), 
Hospital Cruz Vermelha 
de Castro (três UTIs) e no 
Hospital de Reabilitação 
Ana Carolina Moura Xavier 
em Curitiba (10 UTIs e “e 20 
enfermarias).

Piso salarial
O Senado aprovou a 
Proposta de Emenda 
Constitucional que dá 
segurança jurídica ao 
piso salarial nacional de 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, auxiliares 
de enfermagem e 
parteiras. Agora o texto 
terá que passar pelo 
crivo da Câmara dos 
Deputados. A PRC fixou o 
piso mínimo inicial para 
enfermeiros em R$ 4.750 
e uma vez aprovada de 
forma definitiva, a nova 
remuneração mínima 
valerá em todo país.  E 
no caso dos demais 
profissionais da mesma 
área, o texto fixa 70% 
do piso nacional dos 
enfermeiros para os 
técnicos de enfermagem e 
50% para os auxiliares de 
enfermagem e parteiras.

Alta no querosene
A Petrobras elevou o preço 
do querosene de aviação 
em 11% em comparação 
com a cotação de maio. 
No acumulado do ano, a 
alta do querosene supera 
60%, aumentando os 
custos das companhias 
aéreas e consumidores. 
Em Guarulhos (SP), a alta 
mensal foi de 11,2%, para 
5,626 reais por litro. Em 
Duque de Caxias, o aumento 
foi de 11,29%. Em Betim 
(MG), o reajuste foi de 
11,14%, conforme dados 
da Petrobras.
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Sabadão
No clima do Dia dos Namorados, 
o comércio de Umuarama atende 
em horário especial no tradicional 
‘Sabadão’. Das 9h às 17h, os 
estabelecimentos identificados 
com o cartaz da Aciu são 
certamente as melhores opções 
para comprar com critério 
e usufruir de condições 
facilitadas de pagamento 
e promoções especiais. As 
possibilidades de agradar o 
‘mozão’ são muitas e incríveis.

Contratações em alta
Mais uma vez a Agência do 
Trabalhador de Umuarama 
foi destaque no volume de 
contratações em todo o Paraná. 
Entre os dias 2 a 31 de maio 
deste ano, 297 trabalhadores 
foram colocados no mercado 
de trabalho por intermédio da 
agência, o que alçou Umuarama 
à quarta colocação entre os 216 
municípios que contam com 
unidades de atendimento ao 
trabalhador.  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).

Ações integradas
Para o gerente, Reginaldo 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 prestação 
de serviços. Ações itinerantes 
também contribuem. Entre 
janeiro e maio 1.214 vagas foram 
preenchidas.

Reconhecimento
A Casa do Empreendedor de 
Umuarama foi contemplada 
com o Selo Ouro de Referência 
em Atendimento do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa). 
A honraria, referente ao 
desempenho em 2021 – quando 
a coordenação estava a cargo 
de Rômulo Jonas Rauen – é 
resultado de uma avaliação que 
leva em conta vários critérios 
de pontuação para aferir a 
qualidade do atendimento 
prestado aos usuários.

Preparativos
Empresários e gestores de 
segmentos ligados ao turismo 
– como hotéis, restaurantes e 
lanchonetes, eventos e o setor de 
serviços – conheceram um pouco 

Inesquecível
Em uma noite agradabilíssima, a 23ª Diretoria Executiva da Aciu foi 
empossada para o triênio 2022/2025. O presidente Miguel Fuentes 
Romero Neto agradeceu a presença de autoridades, representantes 
da sociedade organizada e imprensa, bem como reiterou o anseio 

de reforçar e ampliar parcerias em prol do desenvolvimento 
integrado do município.

mais sobre a 30ª edição do Rally 
dos Sertões, que tem Umuarama 
no roteiro na segunda quinzena 
de agosto. Para aproveitar as 
oportunidades, com impacto 
altamente positivo na economia, 
entra em cena a parceria entre 
o município, a Aciu e o Sebrae, 
possibilitando a preparação dos 
empreendedores. O lançamento 
ocorreu no Centro de Eventos 
Caiuá (Hotel Caiuá).

Treinamento intensivo
Estão previstos programas de 
treinamento para empresas em 
geral, do ramo de artesanato 
e indicação de empresas e 
serviços para o catálogo do guia 
turístico, a partir do próximo 
dia 6. Haverá workshops sobre 
presença digital, formação de 
preço de produtos e serviços, 
atendimento, pratos típicos com 
ingredientes locais, boas práticas 
na manipulação de alimentos, 
criatividade e desenvolvimento 
de produtos, com a indicação 
de empresas para o Programa 
Umuarama Acolhedora e o 
concurso gastronômico, além de 
exposições de produtos na Villa 
Rally dos Sertões.

Projeto inédito
A contratação de pessoas com 
deficiência (PcD) é obrigatória 
para empresas com mais de 100 
funcionários – a cota varia de 2% 
a 5% e muitas têm dificuldade 
para preencher esse quadro 
de colaboradores. Um projeto 
inédito pode gerar centenas de 
vagas em Umuarama.  Segundo 
a proposição, muitas empresas 
(indústrias principalmente) têm 
vagas consideradas ‘de risco’, 
com funções que seriam de alta 
periculosidade para PcD. Desta 
forma, essas vagas jamais serão 
preenchidas.

Iniciativa
O objetivo é que esses 
estabelecimentos repassem o 
dinheiro que teriam de pagar de 
salário a esses trabalhadores PcD, 
para instituições que possam 
disponibilizar vagas que não 
ofereçam risco. uma espécie 
de ‘compensação’. Através da 
parceria entre o Ministério 
Público do Trabalho e a Agência 
do Trabalhador, a Prefeitura pode 
ser a primeira a contratar PcD 
para suas secretarias.

“É parte da cura o desejo de ser 
curado” - Sêneca

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Câmara abre prazo para
vereador entregar defesa
sobre pedido de cassação

O presidente da Câmara 
Municipal de Umuarama, 
vereador Fernando Galmassi 
abriu prazo de sete dias para 
que o vereador Ronaldo Cruz 
Cardoso, apresente sua defesa 
sobre um pedido de cassação 
que foi protocolado no Poder 
Legislativo.

A decisão foi  tomada 
na última quinta-feira, (2), 
depois de uma reunião da 
Mesa Diretora.

O pedido foi apresen-
tado formalmente no dia 26 
de maio, pelo empresário 
Estefano

Demczuk, que pede pela 
cassação do mandato do par-
lamentar, sob acusação de 
suposto pedido de propina 
para aprovação de projeto de 
lei que regulamenta nomencla-
tura liberando a instalação de 
um loteamento no município.

No dia 30 de maio, a denún-
cia foi devidamente publicada 
em sessão ordinária, seguindo 
o rito regimental e na terça-
-feira (31) o gabinete da presi-
dência da Câmara convocou a 
reunião da Mesa Diretora.

Em nota, a presidência do 
Legislativo aponta que segue 
o art. 7°, §1° do Decreto – Lei 
n° 201/67, a Lei Orgânica do 
Município, Regimento Interno 
da Câmara Municipal, caso 
análogo, decidido no Tribunal 
de Justiça do Paraná e tam-
bém os precedentes da Casa 
Legislativa, por isso aplica o 

Investigação do MP
O Ministério Público abriu investigação para apurar a denúncia, for-

malizada pelos vereadores Sorrisal, Ana Novais e Edinei do Esporte. O 
promotor de justiça Fábio Hideki Nakanishi ouviu também o empresá-

rio e o sócio dele, bem como o vereador Ronaldo Cardoso, entre outras 
pessoas. Uma delas foi o ex-servidor Valdecir Pascoal Mulato, que teria 
sido o interlocutor da conversa com o empresário, dando de que Ro-

naldo poderia pedir propina para aprovar o projeto. Nakanishi revelou 
que o processo corre em segredo de justiça e que, para não atrapalhar 

a produção de provas, não poderia revelar o teor das oitivas.

regramento contido no Código 
de Ética dos Vereadores.

“No dia 03 de junho, foi 
expedida pelo Presidente da 
Casa a notificação do Vereador 
denunciado para que apre-
sente sua defesa preliminar em 
até 07 dias corridos. Junto ao 
documento, estavam cópia e 
anexos em CD contendo arqui-
vos digitais, que acompanha-
ram a denúncia”.

Desta maneira, uma vez 
que o vereador Ronaldo Cruz 
Cardoso deve protocolar sua 
defesa dentro deste prazo para 
que a presidência tome pro-
videncias legais referentes à 
composição de uma Comissão 
de Exame de Denúncia.

De acordo com a asses-
soria de comunicação da 
Câmara, serão definidos 
por sorteio, três vereadores 
que serão os integrantes da 
comissão e o sorteio aconte-
cerá na sessão ordinária do 
dia 13 de junho, com início 
previsto para as 19h30.

DENÚNCIA
O médico veterinário 

Estefano Demczuk apresen-
tou o pedido de cassação de 
Ronaldo Cruz Cardoso (PROS), 
baseado em indícios de que o 
parlamentar tenha cometido 
os crimes de concussão e cor-
rupção passiva no caso da libe-
ração, através de aprovação de 
uma lei complementar que faz 
alteração de zoneamento. Tal 
legislação, se aprovada pela 
maioria do parlamento, bene-
ficiaria um empresário interes-
sado em criar um loteamento 
na saída para Xambrê.

A denúncia foi feita pelo 
empresário a outro verea-
dor, João Paulo ‘Sorrisal’, que 
apresentou, durante a sessão 
ordinária de 9 de abril, a gra-
vação de uma conversa entre 
ele (Sorrisal) e o empresário, 
que contou sobre um pedido 
de propina feito por Ronaldo 
para que votasse a favor da 
aprovação do projeto. Depois 
da denúncia, a proposta 
que havia sido apresentada 
aos vereadores pelo Poder 
Executivo, sofreu pedido de 
vistas por 60 dias e ficou ‘con-
gelada’ no Legislativo.

COMISSÃO de Exame de Denúncia deverá ser instaurada na Câmara Municipal para apurar pedido de cassação do vereador Ronaldo 
Cardoso

ASSESSORIA
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Jair Bolsonaro o primeiro presidente
da República que visitou Umuarama

O presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, visi-
tou Umuarama ontem (sexta-
-feira, 3) em ato para vistoria 
nas obras da Estrada Boiadeira 
(BR-487), trecho entre o bal-
neário de Porto Camargo 
(Icaraíma) e o distrito de Santa 
Eliza (Umuarama). É a pri-
meira vez que um presidente 
do Brasil vem oficialmente ao 
município e alterou a rotina 
da cidade, que o recepcionou 
com motociata e encontro no 
Parque de Exposições Dario 
Pimenta Nóbrega.

O prefeito Hermes Pimentel 
acompanhou Bolsonaro na 
motociata e destacou a impor-
tância da visita, não só para 
Umuarama, mas para toda 
região. “É com muita alegria que 
recebemos Bolsonaro, nosso 
capitão, em um momento espe-
cial, em que Umuarama come-
mora 67 anos e tem novos pro-
jetos e novas perspectivas no 
horizonte. Nossa cidade está 
no caminho, forte, bonita, bem 

Presidente ficou 
impressionado com a 
cidade disse que as 
transformações não 

podem parar
Ovacionado desde que 

o jato presidencial aterris-
sou no Aeroporto Regional 
Orlando de Carvalho, Jair 
Messias Bolsonaro, presi-
dente do Brasil, ganhou 
recepção calorosa de auto-
ridades, políticos e do povo. 
“Umuarama é uma cidade 
linda, estou impressionado. 
Espero que esta seja apenas 
a primeira de outras vezes 
que vamos estar aqui com 
vocês, pessoas de bem e que 
pensam num Brasil cada vez 
melhor. As transformações 
não podem parar”, declarou.

Bolsonaro falou sobre 
todos os problemas que 
a pandemia de coronaví-
rus trouxe às pessoas, afir-
mando que a ‘cultura do 
fique em casa’ foi destrutiva 
para a economia do Brasil e 
do mundo. “Estamos nos 
recuperando desse período 
catastrófico e eu lamento 
muito que isso [a pande-
mia] tenha atrapalhado 
diversos projetos e ações 
que já estavam encaminha-
das. Agora veio essa guerra 
entre Rússia e Ucrânia, que 
também tem nos prejudi-
cado muito, mas garanto 
para vocês que não vamos 
baixar a cabeça, não vamos 
permitir que nossa luta por 
esse Brasil seja em vão”, 
pontuou.

O presidente enfatizou 
que seu governo privilegia a 
família e descarta totalmente 
manifestações em prol do 
aborto, destacando que faz 
uma administração pensada 
na segurança das famílias, 
em todos os níveis. “É preciso 
estar sempre atento aos peri-
gos que representam aqueles 
que querem destruir nossa 
forma de defender a famí-
lia. Eu preciso que vocês 
estejam comigo nessa luta, 
que é de todos nós, para 
que o Brasil continue acima 
de tudo e Deus acima de 
todos”, resumiu.

Apoiadores foram convocados para a
guerra contra os “ladrões da liberdade”

D u r a n t e  v i s i t a  e m 
Umuarama, o presidente 
chamou seus apoiadores à 
guerra contra o que qualificou 
de “ladrões que querem rou-
bar nossa liberdade”. “Como 
se não bastassem os proble-
mas no país, nós todos aqui 
temos problemas internos no 
Brasil. Hoje, temos não mais 
os ladrões de dinheiro do pas-
sado. Surgiu uma nova classe 
de ladrão, que são aqueles que 
querem roubar a nossa liber-
dade. Eu peço que vocês cada 
vez mais se interessem por 
esse assunto. Se precisar, ire-
mos à guerra. Mas eu quero um 
povo ao meu lado consciente 

do que está fazendo e de por 
quem está lutando”, disse o 
presidente.

“Nós todos aqui não pode-
mos chegar lá na frente 2023, 
24, 25, ver a situação que se 
encontra o Brasil e falar: ‘O 
que nós não fizemos em 2022 
para que nossa Pátria chegasse 
à situação que se encontra?’ 
Todos nós temos um compro-
misso com o nosso Brasil, não 
apenas os militares que fize-
ram o juramento de defender 

cuidada e mais do que nunca é 
uma referência para o Paraná e 
para o Brasil. A vinda de nosso 
presidente aqui nos honra 
muito, porque sabemos que 
melhorar a vida das pessoas 
é uma marca que temos em 
comum”, comentou.

O almirante Anatalício 
Risden Junior, comandante da 
Itaipu Binacional, falou sobre os 
investimentos que a estatal tem 
feito no Paraná, principalmente 
em obras estruturantes. “A pavi-
mentação da Estrada Boiadeira 
é uma demanda antiga da 
região e vai criar um novo cor-
redor de desenvolvimento para 
o Estado e, futuramente, apro-
ximar a produção paranaense 
do Oceano Pacífico por meio da 
ponte em Porto Murtinho, no 
Mato Grosso do Sul, que vai se 
ligar à Bolívia e ao Chile. Esse 
potencial logístico está sendo o 
foco de uma parceria muito efi-
ciente entre o governo federal, 
governo do estado e a Usina de 
Itaipu”, afirmou.

A importância da finali-
zação de 47 quilômetros da 
Estrada Boiadeira também 
foi comentada pelo ministro 
de Minas e Energia, Adolfo 
Sachsida, presente ao evento. 
“É muito bom fazer parte 
de um governo como o de 
Bolsonaro, que além de lutar 
contra a corrupção, ainda 
investe sem parar em obras 
que proporcionem novas e 
melhores oportunidades para 
os cidadãos”, pontuou.

Já Marcelo Sampaio, 

ministro da Infraestrutura, des-
tacou a parceria do Governo 
Federal com Itaipu e o DNIT na 
realização de obras de grande 
porte. “A Boiadeira é essencial 
e estratégica, por isso está 
entre os investimentos que a 
União tem feito para resgatar 
e manter funcionando toda a 
malha rodoviária federal. Os 
tempos de obras inacabadas 
ficam para trás com Bolsonaro, 
que faz um governo criativo, par-
ceiro de Itaipu em realizações 
assim, desse porte”, ressaltou.

PRESIDENTE disse que hoje não 
existem mais os ladrões de dinheiro 

do passado. “Surgiu a nova classe 
de ladrões, os que querem roubar a 

nossa liberdade”
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CHEFE do Executivo Federal passeou de moto pelo centro de Umuarama, trazendo na ga-
rupa Ricardo Barros

DANILO MARTINS/OBEMDITO

Oficio do Coordenador 
de Saúde da Presidência 
da República, Guilherme 
Guimarães Wimmer enviado ao 
superintendente do Hospital 
Cemil, Dr. João Jorge Hellú, 
solicitou 

apoio médico-hospitalar 
ao Presidente Jair Bolsonaro 
e sua comitiva, durante a visita 
à Umuarama. “Para todos nós, 
foi uma grande honra e orgu-
lho ser o serviço de saúde de 
referência da primeira visita 

Cemil foi o hospital oficial do Presidente
oficial de um Presidente da 
República à Umuarama. Nossa 
estrutura, corpo clínico e cola-
boradores ficaram preparados 
para dar o suporte necessário 
ao Presidente Bolsonaro e 
sua equipe”, disse o Dr. João 
Jorge. O Cemil tem 150 leitos 
de internação, 8 salas de cirur-
gias preparadas para todos 
os procedimentos de baixa, 
média ou alta complexidade. 
São 20 leitos de UTIs Adulto, 6 
Neonatal e 4 de Pediatria para 

o suporte necessário a todo 
tipo de atendimento. O Corpo 
Clínico é formado por mais 
de 150 profissionais médicos 
das mais diversas especiali-
dades. O Hospital conta ainda 
com mais de 370 colaborado-
res das mais diversas áreas:  
enfermeiros, farmacêuticos, 
nutricionistas, fisioterapeu-
tas, assistentes sociais, psicó-
logos, técnicos e pessoal admi-
nistrativo, todos altamente 
qualificados.

a Pátria com sacrifício da pró-
pria vida. Todos nós temos que 
nos informar e nos preparar. 
Porque não podemos deixar 
que o Brasil siga o caminho de 
alguns outros países aqui na 
América do Sul”, afirmou.
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Projeto Poliniza Paraná será aplicado na
cidade com fase final do parque urbano

Umuarama é uma das 18 
cidades do Estado em pro-
cesso de adesão ao Projeto 
Poliniza Paraná, que já con-
templa 23 municípios. A inicia-
tiva tem por base os Jardins de 
Mel, criados pela Prefeitura de 
Curitiba e estendidos ao inte-
rior pelo governo do Estado 
buscando propagar a insta-
lação de colmeias para cria-
ção de abelhas sem ferrão. O 
primeiro parque do Estado a 
contar com o projeto foi inau-
gurado na quinta-feira (2), em 
São João, no Sudoeste.

O projeto estimula a cria-
ção de abelhas nativas sem 
ferrão em colmeias instala-
das nos parques urbanos. As 
abelhas promovem a polini-
zação de muitas espécies da 
flora e produzem o mel, ações 
que representam benefícios 
importantes para a natureza 
e os seres humanos. A abe-
lha poliniza cerca de 70% das 
plantas agrícolas e auxilia na 
produção de 90% dos alimen-
tos no mundo.

A l é m  d e  U m u a ra m a , 
Ampére, Quatro Barras, Cidade 
Gaúcha, Itaguajé, Janiópolis, 
Campina da Lagoa, Diamante 
do Norte, Nova Londrina, São 
João do Ivaí, Boa Vista do São 
Roque, Brasilândia do Sul, 
Formosa do Oeste, Jardim 
Olinda, Mangueirinha, Santa 
Mônica, São Tomé e Tapejara 
estão em processo de inclusão 
no programa.

Quatro parques já foram 
i n a u g u ra d o s  ( A ra r u n a , 
Maringá, Guaíra e São João), 
34 estão em execução e 17 em 
fase de licitação, enquanto oito 
– incluindo Umuarama – estão 
em fase final de implantação. 
No total, serão 63 parques em 

60 municípios, com investi-
mento de R$ 72 milhões.

Em Umuarama o par-
que está sendo implantado 
entre os bairros Primeiro de 
Maio e Ibirapuera, em Área 
de Preservação Permanente 
(APP) nas nascentes do 
Córrego do Veado. O investi-
mento na infraestrutura é de 
R$ 846,8 mil em recursos do 
Programa Parque Urbano, da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
(Sedest) e Instituto Águas e 
Terras (IAT), com contrapartida 
de R$ 30 mil do município.

Além de uma nova área de 
lazer, diversão para crianças e 
práticas saudáveis, o parque 
ajudará a evitar ocupações 
irregulares e erosões, contri-
buindo para a preservação do 

solo e da água. O objetivo é 
melhorar a vida das pessoas e 
ofertar opções para uma vida 
saudável e ativa, além de difi-
cultar o descarte de resíduos e 
lixo na mata e margens do cór-
rego. "Temos todo o respaldo 
do prefeito Hermes Pimentel 
para implantar este e outros 
parques, com sustentabili-
dade, recuperaçãoo e pre-
servação do meio ambiente, 
lazer para as famílias e mais 
atrativos para a qualidade de 
vida da população", disse o 
secretário do Meio Ambiente, 
Rubens Sampaio.

O parque conta com cer-
camento em gradil e pista de 
caminhada, rampas de acesso 
para cadeirantes, guias rebai-
xadas, plantio de grama, calça-
mento em concreto, drenagem 

e combate a erosão, além de 
um parquinho infantil e pai-
sagismo. “Restam implantar 
ainda duas passarelas metáli-
cas para pedestres, ao lado das 
pontes, piso emborrachado 

Profissionais do Procon passaram por
capacitação de atendimento ao público

Todos os 23 profissionais 
que trabalham na Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – 
Procon Umuarama, passa-
ram por capacitação especial 
com o coach de produtivi-
dade William Marques, espe-
cialista em comportamento 
humano e neurociência. Com 
o tema ‘Como Dominar Seus 
Hábitos’, o palestrante focou 
o treinamento na importância 
do desenvolvimento pessoal 
para melhorar o atendimento 
ao público.

Segundo Marques, os cola-
boradores do Procon apren-
deram sobre a importância 
de estimular o autoconheci-
mento, a intencionalidade da 

no parquinho e iluminação 
em LED. Em parceria haverá 
uma ligação urbanizada 
entre os bairros Primeiro de 
Maio, Jardim Portugal, Ilha da 
Madeira e Ibirapuera.

mente, as formas de eliminar 
crenças limitantes e as mudan-
ças de hábitos. “Falamos sobre 
neurociência e o comporta-
mento humano, autoconhe-
cimento e autodomínio, inte-
ligência emocional, empatia, 
humanização no atendi-
mento ao cliente, comuni-
cação assertiva, escuta ativa 
e proatividade na gestão de 
problemas”, detalhou.

Segundo o secretário muni-
cipal do Procon, Deybson 
Bitencourt, é muito impor-
tante dar essa oportunidade 
para que os profissionais se 
aperfeiçoem. “Estamos inves-
tindo para que nossos pro-
fissionais aprendam sobre o 
desenvolvimento humano. 

Nosso objetivo ao contratar 
essa capacitação foi oferecer 
essa possibilidade para que 
eles se qualifiquem e fiquem 

motivados. Ao final, o consu-
midor atendido aqui no Procon 
é quem vai sair ganhando”, 
observou.

OS colaboradores do Procon aprenderam sobre a importância de estimular o autoconheci-
mento e a intencionalidade da mente

ASSESSORIA/SECOM

PARQUE urbano Jardim Ibirapuera já está em sua fase final e município já deu início ao 
processo de inclusão no programa

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Aprovação de projetos em maio já
é a maior desde setembro de 2014

A aprovação de projetos 
para construção civil atingiu, 
em maio deste ano, o maior 
volume mensal desde setem-
bro de 2014 em Umuarama. 
O número – quase 50 mil m² 
– surpreendeu até mesmo o 
prefeito Hermes Pimentel. 
“Eu sinto a confiança que os 
investidores e a população em 
geral têm em nossa cidade. É 
muito animador ver essa cer-
teza de retorno se traduzindo 
em investimentos, serviços e 
obras, garantindo empregos e 
o desenvolvimento da nossa 
economia”, afirmou.

De acordo com a Diretoria 
de Planejamento Urbano, a 
Prefeitura aprovou 49.274 m² 
de obras no mês passado, 
incluindo ampliações, cons-
truções de moradias, esta-
belecimentos comerciais e 
um grande empreendimento 
imobiliário.

“Como se trata de proje-
tos, os reflexos na geração 
de empregos e aquisição de 
insumos e materiais de cons-
trução serão sentidos nas 

Miguel Fuentes Romero tomou
posse em memorável cerimônia

A cerimônia de posse da 
23ª diretoria executiva da Aciu, 
realizada na noite da quinta 
(2), reuniu 300 convidados em 
uma festa que definitivamente 
já entrou para a história da 
entidade, fundada em 1964 e 
reconhecida como uma das 
mais importantes do Estado.

Orlando Luiz Santos encer-
rou o segundo triênio e empos-
sou Miguel Fuentes Romero 
Neto, empresário do ramo 
alimentício. Emocionado, 
Santos avaliou como posi-
tivo e inesquecível o segundo 
ciclo à frente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama.

“Levo o aprendizado de um 
período em que nos deparamos 
com uma pandemia que abalou 
as estruturas da sociedade, em 
que foi necessário intensificar 
os esforços diante de obstácu-
los inesperados e prolongados”.

“Especialmente por isso foi 
marcante. Novas e históricas 
parcerias saíram fortalecidas 

Equipes de várias secretárias municipais estão mobilizadas, ao longo da 
semana, na Operação Bairro Limpo no distrito de Santa Eliza. A ação, 
que começou pelo Conjunto Sonho Meu e já passou também pelo 
Parque das Jabuticabeiras, promove uma série de serviços públicos como 
limpeza de ruas, coleta de entulhos, poda e corte de árvores, recolhi-
mento de móveis velhos e limpeza de bocas de lobo, além de oferecer 
serviços sociais, de saúde e culturais. O ponto alto da ação será hoje 
(4), quando o prefeito Hermes Pimentel, secretários municipais e uma 
ampla estrutura de lazer será deslocada a Santa Eliza. A campanha 
Saúde na Área, também vai ocupar a UBS das 8h às 12h. “Teremos 
vacinação contra o sarampo, a influenza e a covid-19, coleta de pre-
ventivo de colo de útero e exames de PSA, liberação de mamografias, 
avaliações nutricionais e de saúde bucal, aferição de pressão arterial e 
testes de glicemia”, anunciou a diretora de Saúde, Simony Bernadelli.

e uma série de alternativas 
surgiram para fazer frente 
aos desafios. Por isso afirmo 
que o legado é a superação”, 
complementa.

UNIÃO E INOVAÇÃO
Também em tom emocio-

nado, Miguel ressaltou que a 
Aciu, mais do que nunca, não 
medirá esforços para viabilizar 
ações diversificadas em prol do 
desenvolvimento do município, 

sempre “através da união de 
esforços e da inovação”.

Salientou que Umuarama, 
em que pese o sólido cresci-
mento recente, reúne todas as 
condições para avançar ainda 
mais nos próximos anos. “Não 
tenho receio em afirmar que a 
cidade é uma das mais atrativas 
do Estado. A Aciu está de portas 
abertas para integrar iniciativas 
que tragam benefícios para os 
mais diversos setores”.

A cerimônia reuniu 300 convidados em uma festa que definitivamente já entrou para a 
história da entidade
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próximas semanas. Mas é a 
garantia de que o desenvolvi-
mento vai avançar e a cidade 
vai manter – ou até aumentar – 
o ritmo de crescimento, expli-
cou o secretário interino de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos, Gleison 
Alves de Andrade.

O diretor de Planejamento 
Urbano,  Antônio Carlos 
Lavagnini, explica que apenas 
um dos empreendimentos 
aprovados conta com cerca 
de 20 mil m². “Mesmo se não 
houvesse essa aprovação no 
momento, o desempenho já 
teria sido bem acima da média 
que temos nos últimos anos”, 
comparou. No acumulado 
do ano, já foram aprovados 
127.740 m², o que representa 
uma média mensal de 25.548 
m² – a maior desde 2015.

Comparando apenas os 
meses de maio, foi o maior 
volume de projetos aprova-
dos nos últimos 10 anos. “Esse 
desempenho surpreendente 
mostra que Umuarama está no 
caminho certo. Investimentos 

no setor imobiliário mostram 
que os investidores confiam 
no retorno, no crescimento da 
cidade. E a população em geral 
constrói mais casas ou amplia 
seus imóveis conforme as 
condições de vida vão melho-
rando”, acrescentou Pimentel.

O prefeito citou como 
exemplo o empreendimento 
de uma construtora de 
Maringá, o segundo na cidade. 
Depois do sucesso na comer-
cialização de um condomínio 
de apartamentos na saída para 
Serra dos Dourados, a empresa 
obteve a aprovação do municí-
pio para um residencial multi-
familiar com 288 apartamen-
tos de padrão médio, em três 
torres de 12 pavimentos cada, 
na avenida Olinda.

O condomínio – com cerca 
de 21 mil m² de área cons-
truída – terá amplo espaço 
de lazer, quadras esportivas, 
piscina e outros atrativos. A 
construtora já tem o alvará 
para iniciar a obra e está ini-
ciando a venda dos primeiros 
apartamentos.

O resultado de tudo isso, 
continua o prefeito, “é a movi-
mentação do nosso comér-
cio, seja no setor de material 
de construção e acabamen-
tos, como também na venda 
de eletrodomésticos, decora-
ção, móveis planejados e na 
prestação de serviços, com a 

geração de dezenas de empre-
gos diretos e indiretos a cada 
nova obra”, emendou. “Não 
é por acaso que a Agência do 
Trabalhador de Umuarama 
teve o 4º melhor desempenho 
em todo o Estado na contrata-
ção de trabalhadores no mês 
passado”, completou Pimentel.

A Prefeitura aprovou 49.274 m² de obras em abril, incluindo ampliações, construções de 
moradias, estabelecimentos comerciais e um grande empreendimento imobiliário

JOSÉ A. SABINO/SECOM

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A semana pode trazer recolhimento e introspecção. É 
importante saber refletir sobre situações ou emoções 
que retornam e incomodam. O tédio pode ser um fator 
de incômodo e pode existir a necessidade de buscar 
novos caminhos e abandonar processos de estagnação. 

A semana pode trazer um excesso de emoções ou situa-
ções caóticas. Cuide da sua rotina para que não se perca 
em meio a um milhão de coisas que surgirão de última 
hora, inclusive alguns fantasmas do passado. A sua 
saúde também pode precisar de atenção. 

A semana pode ser intensa e cheia de pequenos desafios, 
mas o lado positivo é que ela vai trazer livramento a partir 
de uma escolha inconsciente ou até consciente: você 
estará se libertando de tudo que é excessivo, cansativo 
e chato em sua vida. Os pesos desnecessários serão 
cortados. Saiba viver os ciclos. 

A semana pode trazer lentidão e demora. Saiba observar 
e aproveitar o tempo livre para renovar ideias ou hábitos. 
Existe algum desfecho, portanto você pode viver uma 
situação que se encerra, mas isso não será negativo, 
porque trará harmonia ou alívio. Sua saúde pode estar 
muito boa, então mantenha seu bem-estar buscando boas 
leituras ou boas conversas.

A semana favorece realizações e sucesso, mas também 
acaba te deixando mais exposto, mais no centro das 
ações: portanto a semana pode ser agitadíssima, com 
você sendo muito solicitado e ganhando mais populari-
dade, mas também mais responsabilidades. 

A semana pode exigir de você confiança em si e nos 
outros. Prive pelo equilíbrio, mas não deixe de se dedi-
car, porque você pode obter bons êxitos em qualquer 
coisa à qual se dedicar. Existe expansão mental, novos 
aprendizados, maior senso de justiça e acontecimentos 
benéficos junto a outras pessoas.

Horóscopo semanal do dia 04 ao dia 10 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

A semana traz abertura, resolução de problemas e situa-
ções inesperadas. Se souber vencer os obstáculos que 
podem querer te impedir de avançar, pode ser possível 
colocar suas energias em ação. Tudo indica boas condi-
ções para diversas áreas da sua vida, mas é importante 
estar equilibrado e em conexão positiva com as pessoas.

Pode ser uma semana difícil se você abisa da sua saúde, 
portanto pode ter fadigas constantes ou ter que parar um 
pouco para descansar. Existe cooperação e ajuda, por-
tanto você pode contar com pessoas amigas. Se estiver 
com a saúde em dia, pode se beneficiar se tiver iniciativa 
para começar algo novo que pode trazer sucesso futuro.

Sua criatividade pode estar grande. Saiba manter o foco 
para não perder o ritmo nesta semana, porque uma dis-
persão pode acontecer. Quanto mais se mantiver aberto 
e bem-humorado, mais chances de atrair as pessoas e 
aumentar sua popularidade. 

A semana pede bastante empenho para se organizar e 
encerrar tarefas inacabadas. Seu poder de liderança é 
bom, mas tome cuidado com atitudes agressivas ou arro-
gantes: mantenha sua humildade. Pode ser preciso lidar 
com seu ego e com desejos que não foram realizados: 
desapegue de coisas do passado e abrace o novo, que 
surge de forma inesperada.

A semana pode trazer mais consciência do que fazer ou de 
como fazer algo que você tem em mente há algum tempo. 
Além disso, você pode conseguir ter bastante autocontrole, 
recuperando seu ânimo e certa leveza interior. Tome cuidado 
com alguns episódios que podem causar nervosismo. Saiba 
dialogar para promover uma semana de paz.

Horóscopo nascido em 4 de junho

Horóscopo nascido em 5 de junho

Horóscopo nascido em 6 de junho

Os nascidos em 5 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. Não precisam trabalhar 
tanto nem despenderem muito esforço para vencerem na vida. Poderão encontrar oportunidades e por-
tas abertas para concretizarem seus projetos de vida. Seu número principal, é o 8, número de Saturno. 
Este é o astro da longevidade, da severidade e da administração. Ele impõe disciplina, revela riqueza 
e bens conquistados ou através de herança.

Os nascidos em 4 de junho são de Gêmeos com a personalidade de Libra. São comunicativos, sim-
páticos, sociáveis, amáveis e podem fazer amizades com facilidade. Em geral, se tornam populares, a 
ponto de disputarem cargos eletivos e se envolverem em política. Seu número principal é o 7, que os 
fazem intuitivos e com poderes mentais e espirituais. Os fazem humanos e bondosos.

Os nascidos no dia 6 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. Gostam das 
Artes, de escrever e de cantar. São dados a um comportamento boêmio por natureza. Gostam de levar 
uma vida livre e produtiva no setor artístico. Seu número é o 9, Número de Marte, que confere ousadia, 
instinto aventureiro e de liberdade. São generosos também, mas causam sofrimentos morais e afetivos 
em si mesmo e nos outros.

A semana favorece sua harmonia com os familiares e a 
organização do ambiente doméstico. A desordem pode 
atrapalhar muito suas ideias e a possibilidade de avançar 
em seus planos. Pode ser preciso lidar com papelada e 
burocracia que não estavam nos planos. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

TGT
PENSATIVO

MOERNEP
PCOVIL

PEDRACHA
REBIAL

PORTEPAGO
SOTNUS
VOR

ESTA
LEVEMERA
FROTASDV

DRUDAI
DEMOLIRD

SSABADO

Salsa e
cebolinha

Parte mais
dura da
madeira

Princi-
piante;
novato

Concen-
trado;

reflexivo

Letra
símbolo da

vitória

Abrigo de 
malfeito-
res (fig.)

(?) drive,
memória 

USB
(Inform.)

Raio
(abrev.)

Conjunto
de auto-
móveis

(pl.)
Vitamina

que
fortalece 
os dentes

Derrubar
(o prédio)

Blusa
Ala que é destaque

em desfile de escolas
de samba

Chuva
fina

Confi-
dencial

Parte do
calçado
Cheio de

fome

Pedro (?), 
apresentador
Anestésico

líquido

Tomar (?)
de sumiço:

desapa-
recer

Serviço dos
Correios
para re-

messa de
merca-
dorias

De pouco
peso

Sem
roupas

Mensagem
via celular

O sétimo
dia

O oposto 
de azar

Sílaba de
"rumar"

Antecede
o "N"

Comum
(fem.)
Lição

escolar

Fica 
como
sobra

505, em
romanos
Doutora
(abrev.)

"E (?)?",
música de
Guilherme
& Santiago

Reduzir
a pó 

Projétil do
estilingue

Ctrl+(?), 
atalho para
imprimir,
no Word

Esse
Ingredien-
te básico
da fritada

3/sms. 5/pedra. 7/demolir. 9/pensativo — porte-pago.
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

TGT
PENSATIVO

MOERNEP
PCOVIL

PEDRACHA
REBIAL

PORTEPAGO
SOTNUS
VOR

ESTA
LEVEMERA
FROTASDV

DRUDAI
DEMOLIRD

SSABADO

Salsa e
cebolinha

Parte mais
dura da
madeira

Princi-
piante;
novato

Concen-
trado;

reflexivo

Letra
símbolo da

vitória

Abrigo de 
malfeito-
res (fig.)

(?) drive,
memória 

USB
(Inform.)

Raio
(abrev.)

Conjunto
de auto-
móveis

(pl.)
Vitamina

que
fortalece 
os dentes

Derrubar
(o prédio)

Blusa
Ala que é destaque

em desfile de escolas
de samba

Chuva
fina

Confi-
dencial

Parte do
calçado
Cheio de

fome

Pedro (?), 
apresentador
Anestésico

líquido

Tomar (?)
de sumiço:

desapa-
recer

Serviço dos
Correios
para re-

messa de
merca-
dorias

De pouco
peso

Sem
roupas

Mensagem
via celular

O sétimo
dia

O oposto 
de azar

Sílaba de
"rumar"

Antecede
o "N"

Comum
(fem.)
Lição

escolar

Fica 
como
sobra

505, em
romanos
Doutora
(abrev.)

"E (?)?",
música de
Guilherme
& Santiago

Reduzir
a pó 

Projétil do
estilingue

Ctrl+(?), 
atalho para
imprimir,
no Word

Esse
Ingredien-
te básico
da fritada

3/sms. 5/pedra. 7/demolir. 9/pensativo — porte-pago.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO10

E M N I S
D I S S O N A N C I A
I G N O R A D O N

O O A S A D E L T A

O R B I T A O A D
S E L O U R U B U
T R I T O I L

A R C N I I A L C E

G A V E A L G D
V G M I L E N I O

H I P O T E T I C O S
N C I G A R I M P O

E S T A T U A R I A B
K Ç V I S I R

V I S Ã O O M E L E
C O L I S O R E S

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; convencidoCoisa
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.

   Loterias
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14 16 18 19 22 23 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 4/6/2022
concurso: 2487Megasena
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 06 09 09 02 02 00

Super Sete concurso: 251C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2320Lotomania

59.009
64.316
21.031
23.899
18.748

03 07 24 28 34 49 58 
SAMPAIO CORRÊA-MA

51 56 62 69 74

DEZEMBRO

04 06 10 16 21 25 29 

concurso: 5869

23 36 42 48 54 58

Muitas nuvens

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 18
min 15

max 24
min 13

Cascavel
max 21
min 12

Foz do Iguaçu
max 21
min 12

max 22
min 13

Curitiba
max 14
min 11

FASES 
DA LUA

Domingo 5/6/2022

Muitas nuvens
Segunda 6/6/2022

Sol

02 04 09 11 13 26 35 36 38 39
47 49 56 64 71 75 76 80 85 89

Lotofácil concurso: 2537

Hospital Nossa Senhora Aparecida volta a atender na segunda
O Hospital Nossa Senhora Aparecida 

já está em funcionamento e na próxima 
segunda-feira (6), às 7h volta a inte-
grar a Central de Regulação de Leitos 
da Macrorregião Noroeste passando a 
receber novamente pacientes do SUS. 
O Hospital é credenciado em alta com-
plexidade em Urgência e Emergência, 
Cirurgia Cardíaca, Hemodinâmica e 
Cirurgia Bariátrica, através do SUS. 
Todas as atividades serão retomadas. 
Cirurgias eletivas que foram adiadas, 

serão remarcadas.
O Nossa Senhora possui 110 leitos 

no total. Desses 73 leitos são de enfer-
maria SUS e 13 UTIs adulto, sendo 03 
coronarianas – para pacientes cardía-
cos. São oito salas cirúrgicas, todas 
equipadas para procedimentos de alta 
complexidade.

“Todos os setores estão 100% em 
funcionamento e o hospital segue 
aberto 24 horas para pacientes par-
ticulares e de convênios. A partir da 

segunda, retornamos à escala de 
Plantão de Traumas da Central de 
Regulação e o Serviço de Cardiologia, 
além de retomar as cirurgias gerais ele-
tivas, cardíacas e bariátricas pelo SUS”, 
disse o diretor presidente Dr. Luis Carlos 
Denerusson, que agradeceu ainda o 
apoio da Prefeitura de Umuarama, 
Câmara e dos colaboradores.

O Hospital foi interditado por deci-
são da 4ª Promotoria de Justiça de 
Umuarama, através do MP que solicitou 

mudanças e melhorias na estrutura, 
apontadas em inspeções da Vigilância 
em Saúde. Após 12 dias, nova vistoria 
da VS constatou que as mudanças soli-
citadas foram realizadas. Serviços de 
esterilização e lavanderia foram tercei-
rizados provisoriamente, até que obras 
estruturais sejam concluídas. Com a 
assinatura do Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) entre Hospital e 
Promotoria, ontem (3), as atividades 
puderam ser retomadas.
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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

1 – Ocultar colisões
Bater o carro pode comprometer a lataria, por 
isso os reparos devem ser realizados com peças 
autênticas para não desvalorizar o veículo.
Porém, o valor desse serviço (e das peças) 
costumam ser mais elevados e muitos optam 
por apenas disfarçar as batidas, colocando 
uma “massa” e pintando por cima.

2 – Adulterar a quilometragem
Neste caso, o proprietário diminui a 
quilometragem percorrida para valorizar o veículo. 
Por isso, é importante verificar outros aspectos do 
carro, como bancos, volante e câmbio, que podem 
ser bons indicativos da condição real do carro.

3 – Carga no ar-condicionado
Para mascarar falhas no ar-condicionado, 
algumas pessoas realizam uma carga 
de gás nesse aparelho. É importante 
verificar se não há algum vazamento. Se 
houver, pode ser que o aparelho pare de 
funcionar de novo em um curto período.

4 – Peças piratas
Às vezes, as peças precisam ser trocadas, seja 
por colisão ou por ação do tempo. Porém, 
como as peças originais são mais caras, 
muitos proprietários optam pelo uso de 
peças paralelas. É importante atentar-se ao 
uso de peças piratas, que parecem originais, 
mas tem uma qualidade muito inferior.

5 – Situação dos pneus
Algumas pessoas mascaram os defeitos e 
desgastes dos pneus com produtos como silicone 
e reparador, para que pareçam ser novos. Como 
um pneu padrão costuma durar mais ou menos 
40 mil quilômetros, é preciso ficar atento se a 
troca foi realizada antes de atingir essa marca 
ou se os pneus aparentem estar novos demais.

6 – Carro com valor muito abaixo da tabela
Existem quadrilhas especializadas em falsificar 
documentos e clonar carros advindos de furtos 
ou roubos. Há também pessoas que compram 
o veículo em nomes de laranjas e vendem por 

um preço mais baixo, pois não pretendem pagar 
o financiamento. Por isso, é extremamente 
importante saber a procedência do veículo.

Como evitar cair nesses golpes?
A melhor forma de evitar cair nesses golpes 
é avaliar as reais condições estruturais, da 
pintura, manutenção e de identificação do carro, 
assim como analisar a procedência e histórico, 
tanto do carro quanto da documentação.
Para isso, o ideal é procurar a ajuda de um 
especialista em vistoria automotiva. “Durante 
as vistorias Certicar e Cautelar verificamos 
toda a funilaria e presença de itens acessórios, 
analisamos a integridade estrutural, originalidade 
de chassi, motor e câmbio, além de fazermos 
uma checagem do histórico do veículo e da 
situação documental do carro, o que ajuda a evitar 
fraudes, além de garantir que os equipamentos 
obrigatórios estão em estado de uso adequado 
para a circulação no trânsito”, explica Beto Reis, 
sócio-diretor da Super Visão, a maior rede de 
franquias de vistorias automotivas do Brasil. 

Algumas pessoas 
mascaram os 
defeitos e desgastes 
dos pneus com 
produtos como 
silicone e reparador, 
para que pareçam 
ser novos 

Cuidado com golpes na hora
de comprar um carro usado

A compra de um carro usado muitas vezes 
é a realização de um sonho, porém se alguns 
cuidados não forem tomados, a transação 
pode se tornar um pesadelo, trazendo diver-
sos problemas para o comprador. 

Isso porque alguns criminosos se apro-
veitam do momento para aplicar golpes, que 
podem, inclusive, trazer riscos para a segu-
rança dos que utilizam o automóvel.

De acordo com um levantamento feito pela 
Super Visão, uma das maiores redes de fran-
quias de vistorias automotivas do Brasil, com 
dados de sistema referentes as vistorias Cer-
ticar e Cautelar, os golpes são realizados com 
frequência. Segundo as informações levanta-
das, cerca de 13% dos automóveis apresentam 
adulterações, falta de regularização, sinistros 
ou reparos estruturais significativos motivados 
por danos severos. Além disso, 27% possuem 
restrições que depreciam o carro ou que podem 
causar transtornos para a sua regularização.

OS 6 PRINCIPAIS GOLPES REALIZADOS NA HORA DE COMPRAR UM VEÍCULO USADO:

DIVULGAÇÃO
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ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00
MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 59.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 142.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

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

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

LOCAÇÃO

VENDA

ZONA I-A

R$ 3.700,00 + seguro anual

Casa bem localizada com ótimo padrão

possuindo piscina, 02 suítes + 02 Demi-

suítes, dispondo 300m² de construção

ZONA V

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sobrado com excelente ponto comercial,

possuindo 01 suíte + 02 quartos dispondo

de aproximadamente 200m² de construção

HIGIENOPOLIS

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sala comercial localizada no Centro Médico 

e Comercial Higienópolis, dispondo  de 04

consultórios e 140 m² de área útil

JARDIM BELA VISTA

Casa com 05 suítes, divididos em um terreno

de 325 m² e uma área construida de 192m².

Opção localizada aos fundos do Maxxi

Atacado R$ 800.000,00 

ZONA II

R$ 650.000,00

Terreno com excelente topografia

localizada na Av São Paulo, essa opção,

conta com uma área total de 560m²,

sendo 16 m x 15 m

PARQUE  CIDADE JARDIM

Ó́timo opção, térrea com

aproximadamente 160m² de área

construída, contando com 01 suíte + 02

quartos. R$ 610.000,00

JARDIM TROPICAL

R$ 520.000,00

Casa nova, recém construída  e com um

acabamento excelente, contando com uma

área construída de 112,35m², além de 01

suíte + 02 quartos 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CLÍNICA PSICOVIDA S/C 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
05.062.761/0001-91, estabe-
lecido na Rua Guadiana, 4132, 
Zona I, CEP 87501-020, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
23.811/2002. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

   EXTRAVIO DE ALVARÁ
E. PEDRO BAR ME, inscrita 
sob nº CNPJ 16.571.207/0001-
56, estabelecido na Rua 
Guadiana, 4132, Zona I, CEP 
87501-020, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
30.784/2012. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.  

LEILÃO SENAD - PARANÁ

danieloliveiraleiloes.com.br
(44) 99874-0545

21 LOTES!
Caminhão, Carros, Motos e

Sucatas Inservíveis e Aproveitável.

DIA 17/06, PARA MAIS INFORMAÇÕES:

Prefeitura é autorizada a doar terreno para o BPFron
Um Projeto de Lei, de 

autoria do Poder Executivo 
de Umuarama, que autoriza a 
desafetação e doação de bem 
imóvel, com área de 3.904 
metros quadrados, que será 
destinado para a construção 
e implantação de sede pró-
pria do Batalhão de Polícia de 
Fronteira – BPFron, foi apro-
vado em sessão extraordiná-
rio pelos vereadores em sessão 
extraordinária. A reunião legis-
lativa aconteceu ontem (sexta-
-feira, 3) pela manhã. O chefe 
do Executivo deverá sancionar 
a lei em breve.

O espaço a ser doado pos-
sui área suficiente para cons-
trução do quartel, academia, 
área para prática de esportes, 
construção de canil, entre 
outros, o que trará maior con-
forto, atenderá as necessida-
des e resultará em beneficio 
para o município, que terá em 
definitivo a modalidade de 
policiamento especializado 
pelo BPFron.

Consta no texto que: “A 
doação não é apenas um ato 
de reconhecimento da neces-
sidade de melhorar a estrutura 
física da sede do BPFron – Base 
Umuarama, mas também o 
reconhecimento do relevante 
papel da força pública esta-
dual que protege o cidadão, a 
sociedade, os bens públicos e 
privados, além da valorização 
da instituição que diminui os 
conflitos e gera sensação de 
segurança na sociedade, atra-
vés de seus diversos progra-
mas de policiamento”.

EQUIPES que atuam em Umuarama 
poderão deixar em breve, residência 
alugada para se mudar à sede própria, 
após a doação do terreno à instituição 
de segurança
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni A verdade alivia mais do que magoa. E 
estará sempre acima de qualquer falsidade 

como o óleo sobre a água.
Miguel de Cervantes

IN
V

ER
N

O
U

CARAVANA
Dias 17 e 18 de junho Foz do Iguaçu vai receber mais de mil mulheres para o Prêmio Mulher Empreendedora -  a em-
presária Andréia Secco recebe por Umuarama e contará com a presença das representantes da Câmara da Mulher de 
Umuarama para engrossar os aplausos merecidos. Elisângela Mello, a presidente da CMEG estará à frente da solenidade 
de entrega. Muitos aplausos!  

DEVO, NÃO NEGO!
Por meio de seus advogados, a 

atriz Amber Heard alegou ontem 
não ter como pagar os US$ 8,35 
milhões (R$ 40,2 milhões) que 
deve ao ex-marido Johnny Depp 
após os processos por difama-
ção movidos mutuamente pelo 
casal. A quantia, diz a defesa, 
é mais que o dobro do que ela 

recebeu pelos dois filmes da série 
Aquaman, cujo segundo longa 

estreia no ano que vem. Segundo 
especialistas, Depp pode pedir a 
penhora de cachês futuros e de 

bens da ex-mulher. E não adianta 
ela decretar falência, pois a lei 

americana não anula nesses casos 
dívidas decorrentes de “ações ma-
liciosas”, como o júri classificou 
suas acusações de violência do-

méstica contra o ator. A alternati-
va é um acordo entre as partes, o 
que dependeria de Depp. (UOL)

CHEVROLET CRUZE
O Cruze combina com você, tem  design esportivo arrojado e conta com tecno-
logia avançadíssima. Vá conhecer toda essa potência do motor turbo, soluções 
inteligentes de segurança e a exclusiva tecnologia de Wi-Fi nativo. Tudo isso 
você pode conferir nesta manhã de sábado no showroom da Concessionária 

UVEL. Um excelente motivo para passar na Uvel neste sábado (4) e aproveitar 
para   tomar o cafezinho mais saboroso da cidade, neste friozinho   ... e saindo 
de carro Zero Km.  A vida atualmente é  online, por isso, a bordo do Cruze, você 
estará sempre conectado. Graças ao Wi-Fi nativo*, uma tecnologia pioneira da 
Chevrolet, você e sua família poderão ter toda a conectividade a bordo, com o 
seu smartphone, tablet ou notebook. A nova câmera de visão traseira digital 

HD te dá  mais resolução e qualidade de imagem na hora de estacionar, mesmo 
em ambientes escuros. A nova geração de MyLink chegou com um menu ini-

cial ainda mais moderno e intuitivo. Agora, você pode conectar 2 celulares por 
meio de Bluetooth, conversar por mensagens, escolher rotas e acessar as suas 
playlists usando apenas a sua voz.  O Cruze tem um visual mais  inovador, com 
rodas aro 17, que contam com acabamento especial, lanternas em LED, grade 

frontal e parachoque mais esportivo.

***Aproveite o CRUZE com taxa ZERO

                                                          #sábado #cruze #tecnologia

DIVULGAÇÃO UVEL

Dirigir o Cruze é 
uma experiência 
superior em to-
dos os aspectos: 
estilo, conforto 
e sofisticação. 
No Cruze, você 

tem motor turbo 
de 153 CV com 
um rendimento 

superior, câmbio 
automático de 
6 velocidades 
e partida por 

controle remoto. 
Tudo para garan-
tir a sua conve-
niência e uma 

maior eficiência 
de consumo, 

sempre.UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!
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