
 

Todo revitalizado, o Lago Aratimbó será o palco de uma infinidade de ações em comemoração dos 67 anos de 
Umuarama. A abertura oficial será hoje às 19h e o encerramento está previsto para o final da noite do próximo 
domingo. Além da tradicional Festa das Nações, a cidade terá flores e plantas vindas de Holambra, com a 
Expoflor, além de Feira de Artesanato e à noite o ‘festerê’ se inicia com o Arraiá do Lago, com shows ao vivo, 
danças, comidas típicas e distribuição de pipoca para a criançada.
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Aciu e Prefeitura definem os detalhes
da Campanha de Natal de Umuarama
Quase seis meses antes do Natal, a principal data para o comér-
cio brasileiro, a Prefeitura de Umuarama e a Aciu já iniciaram a 
parceria para colocar novamente a cidade entre os municípios 
paranaenses que mais investem em decoração e promoções para 
atrair visitantes – e potenciais consumidores. A reunião com o tema 

‘União de forças para a volta dos Natais inesquecíveis’ foi a pauta 
principal do encontro e os portais iluminados poderão ser nova-
mente instalados no final deste ano. O município é polo comercial 
de uma região com mais de 30 cidades e possui um comércio forte, 
que representa 67% do PIB do município. l 8

Campeão pelo Barça
l 7

DIVULGAÇÃO

Incentivo ao
esporte com

mais percentual
de ICMS

l 2

Tratamento
do câncer de
próstata em

debate na Alep
l 3

IPVA atrasado
no PR chega
a 23,5% dos

veículos
l 4

Na sexta-feira
Copel reajusta

tarifas de
luz em 1,58%

l 5 l 11

O prefeito Hermes 
Pimentel, o secretário 
de Indústria e Comér-
cio, Marcelo Adriano, 

e o gerente da Agência 
do Trabalhador, Regi-

naldo Barros, visitaram 
as instalações do Sesi/

Senai, a fim de firmar 
parceria para reforçar 
a ofer ta de cursos de 
qualificação gratuitos. 

l 9

‘Arraiá’ é no Lago

Qualificação profissional
JOSÉ A. SABINO/SECOM

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

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,1477 1,1466 1,1072
IGP-DI (FGV) 1,1557 1,1353 1,1056
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,25%  | TJLP: 6,82%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 2ª parcela
vence em 30/06, com juros Selic de 1,00%.

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

21/5 a 21/6 0,6067 0,6067 0,1062
22/5 a 22/6 0,6418 0,6418 0,1411
23/5 a 23/6 0,6667 0,6667 0,1659
24/5 a 24/6 0,6724 0,6724 0,1715
25/5 a 25/6 0,6719 0,6719 0,1710

Ações % R$
Petrobras PN -1,99% 27,07 
Vale ON +0,66% 76,00 
ItauUnibanco PN -1,06% 24,21 
Bradesco PN -0,87% 18,64 
Magazine Luiza ON -2,71% 2,51 
Cogna ON -4,76% 2,20 

IBOVESPA: -0,17% 99.684 pontos

Iene 136,25
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 123,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,1530 5,1540 +8,4%

PTAX  (BC) -0,3% 5,1456 5,1462 +8,8%

PARALELO -0,9% 5,0200 5,4600 +8,5%

TURISMO -0,9% 5,0200 5,4400 +8,6%

EURO -0,3% 5,4271 5,4292 +7,0%

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

DÓLAR 21/06

Iene R$ 0,0378
Libra est. R$ 6,32
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.335,47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. MAIO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/22 1.681,00 -21,00 -1,4%
FARELO jul/22 431,30 -6,80 0,3%
MILHO jul/22 760,75 -23,75 -2,3%
TRIGO jul/22 975,25 -59,00 -16,6%

SOJA 179,52 -0,4% -0,3% 178,00
MILHO 82,85 -0,2% 0,5% 82,00
TRIGO 110,43 0,0% 9,8% 115,00
BOI GORDO 297,94 0,7% -1,2% 297,00
SUINO 5,58 1,5% 4,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/06 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 21/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 189,00 -2,6% -0,5%
SOJA Paranaguá 199,00 -1,2% 1,3%
MILHO Cascavel 88,00 -2,2% 0,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Com avaliação de 749 turmas,
Educação busca recomposição
Os reflexos negativos da pandemia sobre a educação, 
especialmente no ensino fundamental, sem dúvida, são 
um dos maiores desafios nesse período “pós-pande-
mia”. Em Cascavel, a Semed (Secretaria Municipal de 
Educação) promoveu a aplicação de avaliações diag-
nósticas com alunos do 1º a 5º ano de todas as escolas 
municipais, totalizando 749 turmas. De acordo com a 

Semed, os dados obtidos a partir dos resultados são tão 
completos que podem ser comparados a outras avalia-
ções, já tradicionais, como a Prova Paraná. O relatório 
gerado a partir do resultado das avaliações totalizou 
mais de 30 mil páginas, com pareceres direcionados à 
toda equipe da educação municipal, inclusive para cada 
um dos professores das turmas avaliadas.

l Geral 6

TIAGO GUEDES

l Pág. 2

PETROBRAS
Troca de comando

da estatal e reajuste 
geram debates e
processo na CVM

l Política 3

A estação mais fria do ano chegou exatamente às 6h14 desta terça-feira (21) e segue até o dia 22 de setembro, 
com previsão pouca chuva, baixas temperaturas e geadas. De acordo com o Simepar, há até previsão de 
“veranicos” a partir da segunda quinzena de agosto, porém, é preciso se preparar para episódios de frio intenso 
por vários dias consecutivos, com temperaturas negativas e as temidas geadas.

Pouca chuva, muito
frio e mais geadas

l Geral 5

VACINAÇÃO
Paraná confirma

nova dose de
reforço e Cascavel
aguarda orientação

l Geral 2

‘POSTO CENTRAL’
Utilização da área
será discutida após

debate com conselho
e sociedade

l Geral 4

SÉRIE D
Equipes na

expectativa de 
receberem ajuda de

custo da CBF
l Esportes 12
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Lei de incentivo ao esporte recebe 
ampliação no percentual de ICMS

O governador Ratinho 
Júnior sancionou a lei esta-
dual 21.095/2022 e, a partir 
de agora, o montante global 
anual de recursos destina-
dos ao Programa Estadual 
de Fomento e Incentivo ao 
Esporte  (PROESPORTE), 
com projetos aprovados 
pela Secretaria de Estado 
da Educação e Esportes terá 
destinação aos projetos des-
portivos credenciados pela 
pasta com aumento de 150% 
no orçamento estadual para a 
concessão de parte do valor a 
recolher de ICMS.

A Lei permite que o con-
tribuinte do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) destine 
parte do valor do imposto a 
recolher para projetos espor-
tivos credenciados pela 
Superintendência Geral do 
Esporte – PARANA ESPORTE.

Uma emenda parlamentar 
apresentada na Alep, promo-
veu a ampliação do percen-
tual do valor global anual de 
recursos destinados para a 
área do Esporte dos atuais 
0,2% da arrecadação do ICMS 
para 0,5% relativo ao exercí-
cio anterior.

Na justificativa o destaque 
foi para que a iniciativa esti-
mule a formação esportiva no 
Estado, garantindo suporte e 

estrutura para o atendimento 
dos atletas, a maioria oriunda 
de áreas de vulnerabilidade 
social. Os projetos são propos-
tas inscritas em conformidade 
com editais de chamamento, 
e devem ter como objeto prin-
cipal o esporte e a sua desti-
nação pública, podendo ser 
contempladas pessoas físicas 
ou jurídicas estabelecidas ou 
domiciliadas no Paraná há no 
mínimo dois anos.

PROPOSTA
C o m  o  o b j e t i v o  d e 

aumentar o apoio ao esporte 
no Paraná, além de reque-
rimento apresentado sobre 
o tema, ainda tramita na 
Assembleia Legislativa, o pro-
jeto de lei 40/2020, que prevê 
a concessão de desconto para 
pagamento de crédito tribu-
tário relativo ao ICMS inscrito 
em dívida ativa há pelo menos 
um ano antes do requerimento 
de concessão, como forma de 
estimular a realização de pro-
jetos desportivos no estado e 
assim, criar alternativas para 
a demanda pleiteada.

Justificativa
“Considera-se apropriada e cabível a ampliação do volume de re-

cursos destinados para incentivo ao esporte no âmbito das políticas 
públicas paranaenses, pois, acreditar no esporte também é o nosso 

forte”, aponta o texto da justificativa da emenda que reproduz  a 
autorização nos limites do Convênio ICMS 141, de 16 de dezembro 

de 2011, do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, 
através do qual autoriza aos Estados a concederem crédito outorga-

do do ICMS, em limite maior que o paranaense.a

EMENDA apresentada na Alep, ampliou o percentual do valor global anual de recursos 
destinados ao esporte dos atuais 0,2% da arrecadação do ICMS para 0,5%
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Tratamento do câncer
de próstata é debatido
em audiência pública

O presidente da Comissão 
de Saúde da Assembleia 
Legislativa do Paraná, o depu-
tado Dr. Batista (União) coman-
dou na manhã de ontem (ter-
ça-feira, 21) uma audiência 
pública, em formato remoto, 
sobre prevenção, diagnós-
tico e acesso ao tratamento 
do câncer de próstata, tumor 
que é a causa do segundo 
maior número de mortes entre 
homens no Brasil.

 “Às vezes perdemos paren-
tes queridos por ignorância, 
por não quererem se submeter 
aos exames. É preciso conhe-
cer os sintomas para procurar 
um profissional que ajude no 
tratamento na fase inicial para 
dar ao paciente longevidade e 
cura total”, afirmou o parla-
mentar que convidou espe-
cialistas no assunto para expor 
os avanços no tratamento e 
diagnóstico.

O uro-oncologista especia-
lizado em robótica do Hospital 
Erasto Gaertner de Curitiba, 
Murilo de Almeida Luz, falou 
da importância do diagnóstico 
do tumor que está atrás ape-
nas do câncer de pulmão entre 
os mais letais aos brasileiros. 
“É um espectro de doença 
heterogênea. Existem tumo-
res que podem ser acompa-
nhados com tratamentos e os 
agressivos que tiram a vida dos 
pacientes. É preciso saber dife-
renciar os dois tipos”, explicou.

De acordo com ele, ainda 

Tecnologia em medicamentos
Os avanços nas medicações que demonstram efetividade no trata-

mento, mas que geram custos aos sistemas público e privado de saúde 
foram apresentados. “É difícil absorver todas porque os medicamentos 
são realmente caros. São muitos estudos clínicos que custam bastante. 
Precisamos avançar em tratamento localizado com novas tecnologias 
e cirurgias”, disse Murilo Luz. O oncologista ressaltou que a busca por 
acompanhamento da própria saúde persiste como uma das grandes 
dificuldades no diagnóstico de doenças que matam os homens no 

Brasil. “O homem não tem um médico o acompanhando a vida toda, 
ele sai do pediatra aos dez anos e volta apenas depois dos cinquenta. O 

urologista ainda é o único médico do homem”, lamentou.

Números assustadores
A advogada do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz de Camargo Bar-

ros, explicou que no triênio de 2020/2022 foram detectados 66 mil 
novos casos de câncer de próstata no Brasil por ano. “Não temos 
uma cobertura do sistema tão grande para atender todos os diag-
nósticos, por isso ele é ainda potencialmente tão letal. A maioria 

descobre o câncer acima dos sessenta anos, mas pode ocorrer nos 
mais jovens e por isso é recomendável o rastreamento a partir dos 
cinquenta anos”, frisou. Luciana falou do radar do câncer que o Ins-
tituto criou, com informações sobre o estadiamento do diagnóstico 
e início do tratamento. “A maioria inicia no estágio três, que não é 
o mais recomendável. Não temos no Brasil protocolos para início 
dos tratamentos para garantir a legislação dos trinta dias a partir 

do diagnóstico”, lamentou a advogada, que justificou a necessidade 
de políticas globais. “29 mil pacientes iniciam seus tratamentos por 

ano no Brasil, um número expressivo”, completou.

é preciso investir em modos 
que não submetam os pacien-
tes a biópsias desnecessárias. 
“Por isso é importante o ras-
treamento inteligente. Temos 
a vigilância ativa, com acesso 
razoável e cirurgia robótica, 
que cresce no Brasil. Ainda não 
temos estudos de custo dela. 
Precisamos nos aprofundar nela 
para ser implantada no sistema 
de saúde brasileiro”, afirmou.

ACESSO À RADIOTERAPIA
O oncologista falou da 

dificuldade no acesso ao mate-
rial de radioterapia, que não 
afeta o Paraná, mas tem refle-
xos em muitas localidades do 
país. “Temos problemas no tra-
tamento da doença avançada 
com pacientes metastáticos, 
mesmo com longa sobrevida, 
com tratamento eficiente e 
efetivo. Temos um avanço 
muito grande da ciência 
nesta área. Foram quase 60 
anos com apenas um modo 
de combate e hoje são várias 
maneiras”, frisou.

NA reunião remota, sobre prevenção, diagnóstico e acesso ao tratamento do câncer de próstata, foram apresentados números assustadores 
e metas da medicina

DÁLIE FELBERG/ALEP

Cassação

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) deu continuidade à 
sessão de julgamento do Processo Ético Disciplinar (PED), 

submetendo ao plenário a cassação do mandato do vereador 
Renato Freitas (PT). No âmbito do processo, o Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar (CEDP) entendeu, por 5 a 2 votos, 
no dia 11 de maio, que Freitas, durante ato contra o racismo 
no mês de fevereiro, perturbou culto religioso e realizou ato 

político dentro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, 
quebrando o decoro parlamentar. Para que a sanção sugerida 
pelo Conselho de Ética seja efetivada, é preciso que a maioria 
absoluta dos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba se 
manifeste favorável à cassação – 20 dos 38 parlamentares.

Trâmite
Se a marca não for alcançada 
em dois turnos até amanhã 
(quarta-feira, 22), o caso 
será arquivado. Mantendo 
a política de transparência 
pública da CMC, a sessão de 
julgamento será transmitida 
pelas redes sociais. Ela 
estava suspensa desde o 
dia 19 de maio, por decisão 
do Tribunal de Justiça do 
Paraná. Na segunda (20), a 
juíza de Direito Patricia de 
Almeida Gomes Bergonse, 
reviu o efeito suspensivo, 
após analisar documentos do 
Serpro a respeito da autoria 
do e-mail racista contra o 
parlamentar, indicando a 
fraude de remetente.

Centrão que ‘manda’
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 
Luiz Fux, se reuniu ontem (21), com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e um grupo de senadores para 
discutir sobre a preocupação dos ministros do STF com a PEC 
que dá poder ao Congresso para revogar decisões do tribunal. 
A proposta gestada por lideranças do ‘Centrão’ e com apoio 
de integrantes das bancadas evangélica e ruralista estabelece 
que decisões do STF que não tenham sido aprovadas por 
unanimidade podem ser suspensas por ato do Congresso. 
A Constituição não prevê esse poder “revisor” de decisões 
judiciais a deputados e senadores.

 ‘Teatrinho’
O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), criticou 
a investigação capitaneada pelo governo federal sobre o 
preço dos combustíveis e chamou a proposta de investigação 
parlamentar de “teatrinho”. A CPI chapa-branca da Câmara já 
tem aproximadamente 70 assinaturas. O governo pretende 
protocolar o pedido na semana que vem. “O governo da 
morte, da milícia, da miséria, da mamata e da mentira monta 
o teatrinho de CPI. Enquanto faz fumaça, os preços do gás, do 
diesel e da gasolina seguem aumentando. Cadê a [caneta] bic 
do presidente, o Centrão levou?”, disse Calheiros.

DIVULGAÇÃO

Presidente interino
A Petrobras informou que o 
presidente do Conselho de 
Administração nomeou como 
presidente interino o diretor 
executivo de Exploração e 
Produção, Fernando Borges, 
até a eleição e posse do novo 
presidente, como prevê o 
estatuto da empresa. José 
Mauro Coelho pediu demissão 
do cargo de presidente da 
empresa e renunciou ao cargo 
de membro do Conselho de 
Administração da Petrobras. 
Em 23 de maio, o Ministério 
de Minas e Energia informou 
que o governo, como acionista 
controlador, tinha decidido 
pela troca do presidente 
da companhia.
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IPVA atrasado no
Paraná chegou a
23,5% dos veículos

Os contribuintes que 
estão com Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) de 2022 
ou de anos anteriores atra-
sados podem parcelar o 
imposto devido. A Secretaria 
da Fazenda e Receita Estadual 
do Paraná divulgaram que 
cerca de 23,5% dos veículos 
tributados seguem inadim-
plentes neste ano, o que repre-
senta a pendência de R$ 1,23 
bilhão frente ao valor lançado 
no começo do ano. O total do 
IPVA/2022 é de aproximada-
mente R$ 5,2 bilhões para 4,6 
milhões de veículos tributados. 

Para quitar o imposto refe-
rente ao exercício de 2022, 
o paranaense tem a opção 
de parcelar em até 12 vezes 
pelo cartão de crédito. Tal 

MP recomenda que prefeita 
exonere o pai em Francisco Alves

E m  Fra n c i s co  A l v e s , 
o Ministério Público do 
Paraná (MPPR), por meio 
da Promotoria de Justiça 
de Iporã (sede da comarca), 
emitiu recomendação admi-
nistrativa dirigida à prefeita 
Milena do Valtinho (PSDB) 
para que exonere o próprio 
pai (ex-prefeito), conhecido 
como Valtinho, do cargo de 
secretário de Administração e 
Planejamento do município.

O genitor da prefeita teve 
sua candidatura à reelei-
ção recusada pela Justiça 
Eleitoral no pleito de 2020, 
ocasião em que foi determi-
nada a anulação dos votos e 
a convocação de novas elei-
ções, em razão da rejeição, 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, das contas 
do Consórcio Intermunicipal 
para a  Conser vação da 
Biodiversidade da Bacia do 
Rio Xambrê de Iporã, pre-
sidida por ele. Julgando 
na época recurso do então 
c a n d i d a t o ,  o  Tr i b u n a l 
Superior Eleitoral, manteve 

o indeferimento do pedido 
de registro da candidatura, 
considerando que “a omissão 
em prestar contas do consór-
cio intermunicipal configurou 
ato doloso de improbidade 
administrativa”.

Embora a nomeação de 
parente para cargo de secretá-
rio municipal, de si, não con-
figure nepotismo, a Lei proíbe 
a nomeação para cargos em 
comissão de quem teve contas 
relativas ao exercício de função 
pública rejeitadas por impro-
bidade administrativa. Ainda a 
LOA estabelece como condição 
essencial para a investidura 
no cargo de secretário que a 
pessoa esteja no exercício dos 
direitos políticos.

FRAUDE
O Ministério Público alega 

que o retorno do ex-pre-
feito “à administração do 
Município, da qual foi afas-
tado em decorrência de ine-
legibilidade reconhecida 
– auxiliando a Prefeita na 
tomada de decisões sobre 

políticas públicas e, even-
tualmente, podendo receber 
delegação de atribuições –, 
configura ‘fraude à lei’, qual 
seja, à norma que fundamen-
tou seu afastamento da ges-
tão municipal”. Ademais, “se 
não tem condições de pros-
seguir seu mandato, pois seu 
atuar distancia-se da probi-
dade, tornando-se inidô-
neo para a função, não seria 
razoável que voltasse a esse 
mesmo Município para pros-
seguir administrando-o de 
sua Secretaria”, argumenta.

O MPPR recomenda que a 
chefe do Executivo anule ime-
diatamente a nomeação do pai 
ao cargo de secretário, exone-
rando-o, igualmente, de qual-
quer outro cargo em comissão 
ou de confiança que ocupe 
atualmente na Administração, 
e se abstenha de nomeá-lo 
para qualquer cargo ou função, 
inclusive eventuais cargos de 
natureza política, enquanto 
vigorar sua inelegibilidade ou 
a suspensão dos seus direitos 
políticos.

parcelamento é realizado por 
empresa terceirizada.

Em relação aos exercícios 
anteriores, o Estado possibi-
lita o parcelamento da dívida 
em até 10 vezes respeitado o 
limite mínimo de uma Unidade 
Padrão Fiscal do Paraná – UPF 
por parcela que atualmente 
está em R$ 127,31. O parcela-
mento pode ser feito pelo por-
tal do IPVA.

O pagamento do imposto 
é requisito obrigatório para 
emissão certificado de licen-
ciamento de veículo pelo 
Detran-PR. O não pagamento 
do IPVA também impossibi-
lita a transferência de pro-
priedade do veículo, além 
de restringir a obtenção de 
Certidão Negativa de Tributos 
junto à Receita Estadual.

O contribuinte que deixou 
de recolher o imposto está 
acumulando multa de 0,33% 
por dia de atraso e juros de 
mora com base na taxa Selic. 
Passados 30 dias, o percentual 
da multa é fixado em 10% do 
valor do imposto.

Permanecendo a inadim-
plência, o débito poderá ser 
inscrito na Dívida Ativa, além 
da inclusão do nome do pro-
prietário no Cadin Estadual, 
o que o impede de aproveitar 
eventual crédito no programa 
Nota Paraná e resulta em outros 
impedimentos, como o nome 
“negativado” junto aos órgãos 
de proteção ao crédito, dificul-
dade de acesso a empréstimos e 
outras modalidades de crédito, 
além do impedimento de assu-
mir cargo público.

Reeleita
Cida Borghetti foi reeleita  
presidente da Sociedade 
Giuseppe Garibaldi, 
em Curitiba. A chapa 
“Bicentenário Anitta 
Garibaldi” liderada por Cida 
foi eleita por unanimidade 
para o triênio 2022- 2025. 
“Essa eleição é a primeira 
do novo estatuto. Vamos 
juntos continuar o trabalho 
de modernização do nosso 
Palácio Garibaldi, um dos 
locais mais emblemáticos do 
centro histórico de Curitiba”, 
disse Cida.

Dá para entender
Depois que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) articulou 
a instalação da CPI da 
Petrobras, o ministro Paulo 
Guedes (Economia) acusou 
o BNDES de tungar R$ 40 
milhões do tesouro nacional.

Amigo Secreto
O documentário “Amigo 
Secreto”, que conta a história 
da “Vaza Jato”, estreou nos 
cinemas brasileiros com um 
público de 4,7 mil pessoas 
e uma bilheteria de R$ 107 
mil.  Dirigido por Maria 
Augusta Ramos, a mesma de 
“O Processo” – que mostra 
os bastidores do processo 
de impeachment de Dilma 
Rousseff -, o longa foi o 
oitavo mais assistido entre 
os dias 16 e 19. A produção 
debate a troca de mensagens 
entre Sergio Moro e os 
procuradores da operação 
Lava-Jato.

Não é campanha
A ministra Maria Claudia 
Bucchianeri (TSE) rejeitou 
uma ação do PL que pedia 
a condenação do PT e 
do ex-presidente Lula 
por propaganda eleitoral 
antecipada, por conta do 
evento “Psol com Lula 
2022”, ocorrido no dia 
30 de abril.

Incentivo à cultura
A superintendente-geral da Cultura do Estado, Luciana 

Casagrande Pereira, destacou o trabalho que vem sendo 
realizado pela Secretaria da Comunicação Social e da Cultura 

(SECC). “A gestão atual priorizou a descentralização das 
ações, o fortalecimento das políticas públicas de cultura e o 
fomento à cultura. O Profice é hoje o nosso maior programa 

de fomento e incentivo à cultura e está sempre sendo 
aprimorado”, disse.

Zero Plástico
O Ministério do Meio 
Ambiente do Canadá vai 
proibir empresas de importar 
ou fabricar sacolas plásticas e 
caixas de isopor. A nova regra 
também prevê a proibição 
da venda das embalagens 
feitas com o material até 
o final do próximo ano e 
de sua exportação até o 
final de 2025. Visando uma 
política de “zero plástico” 
até o fim da década, o 
primeiro-ministro do 
país, Justin Trudeau, tem 
prometido desde 2019 que 
seu governo eliminaria 
gradualmente a produção 
e o uso de itens de plástico 
difíceis de reciclar.

Vai parar
A ofensiva dos 
caminhoneiros contra o 
governo e a gestão de 
preços dos combustíveis 
pela Petrobras ganhou força 
depois das declarações dos 
presidentes Jair Bolsonaro 
e Arthur Lira (Câmara 
dos Deputados) sobre a 
CPI da estatal. “O País vai 
parar naturalmente, por 
não ter mais condições de 
rodar”, disse o presidente 
da Associação Brasileira 
de Condutores de Veículos 
Automotores, Wallace 
Landim, conhecido como 
Chorão Caminhoneiro.

Despejos
Mais de 100 mil pessoas 
que vivem em ocupações 
irregulares no Paraná 
podem ser alvos de despejo 
a partir do dia 30 de junho. 
A data tem relação com o 
fim dos efeitos de medida 
aprovada pelo STF que 
proibiu o cumprimento de 
mandados de reintegração 
de posse durante a 
pandemia de coronavírus. 
A estimativa de pessoas 
afetadas foi divulgada 
pela Defensoria Pública do 
Estado do Paraná.
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Aneel autoriza reajuste
de 1,58% nas tarifas
residenciais da Copel

Os clientes residenciais da 
Copel vão ter reajuste de 1,58% 
na tarifa de energia elétrica a 
partir do dia 24 de junho, definiu 
a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) ontem (terça-feira, 
21). Esses clientes representam 
82,3% do total de consumidores 
atendidos pela companhia.

A Aneel é o órgão regulador 
federal que calcula a tarifa de 
energia elétrica de cada estado 
e comunica às distribuidoras, 
que aplicam o ajuste uma vez 
ao ano. Em 2022, até agora, o 
Paraná tem o menor reajuste 

IAT atualiza equipamentos para
monitorar emissões atmosféricas

O Instituto Água e Terra 
(IAT) investiu cerca de R$ 164,5 
mil em novos equipamentos 
para análise e monitoramento 
de emissões atmosféricas no 
Paraná. Neste mês, parte dos 
novos funcionários contrata-
dos pelo órgão ambiental via 
concurso público participaram 
de um curso prático para ope-
rar os novos equipamentos.

Participaram profissionais 
que atuam nas seis macrorre-
giões que concentram os maio-
res polos industriais do Estado: 
Londrina (Norte); Maringá 
(Noroeste); Cascavel (Oeste); 
Ponta  Gros s a  ( C a m p o s 
Gerais  e  parte  do Sul) ; 
Guarapuava (Sul e Sudoeste 
do Estado); e Curitiba (Região 
Metropolitana e Litoral).

A aula prática de como 
operar os equipamentos ocor-
reu na sede da Cooperativa 
Agrária, em Guarapuava, que 
conta com 680 associados. 
“A cooperativa se mostra um 
exemplo quando o assunto é 
a preocupação com a emissão 
de gases na atmosfera. Foi 
muito importante essa troca de 
experiências entre os agentes 
do IAT que monitoram a qua-
lidade do ar e os profissionais 
diretamente envolvidos nas 
atividades no campo”, disse 
o gerente de Monitoramento 
e Fiscalização do IAT, Álvaro 
Cesar de Góes.

Normas regulamentadoras
O agente de execução em qualidade do ar do IAT, Joao Carlos de 

Oliveira, explica que a capacitação deste mês abordou aulas práti-
cas sobre as normas regulamentadoras NR 35; trabalho em altura; 

operação dos analisadores em chaminés; conceitos de segurança do 
trabalho; análise e monitoramento de emissões; e atendimentos às 
resoluções vigentes quanto aos padrões de lançamento de poluen-
tes na atmosfera. “Os novos analisadores são capazes de avaliar as 
concentrações dos principais gases de combustão, sendo monóxido 

de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre 
(SOx), além do oxigênio referencial (O2%)”, disse.

do Brasil na conta de luz.
Para outros 10,6% dos 

clientes da Copel atendidos 
em baixa tensão, dentre eles 
estabelecimentos comerciais e 
de serviços, o reajuste na tarifa 
será de 2,07%. Já, na média, 
a tarifa de energia da Copel 
aumentará 4,90% - esta média 
inclui clientes atendidos tam-
bém em alta tensão, os chama-
dos grandes consumidores.

O reajuste médio ficou muito 
abaixo da inflação. Nos últimos 
12 meses, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (IPCA), 

QUALIDADE
O IAT monitora a quali-

dade do ar desde a década 
de 1980. O trabalho começou 
na Região Metropolitana de 
Curitiba com a operação de 
quatro estações de amostra-
gem do ar, fixas manuais, loca-
lizadas uma em Curitiba e três 
em Araucária. Elas analisavam 
três dos sete parâmetros pre-
vistos em lei: Dióxido de enxo-
fre (SO2), Partículas Totais em 

Suspensão (PTS) e Fumaça.
Atualmente são oito estações 

automáticas de amostragem 
do ar na RMC e seis distribuídas 
pelas cidades de Ponta Grossa, 
Paranaguá, Londrina, Maringá, 
Foz do Iguaçu e Cascavel, for-
mando-se a Rede Estadual de 
Qualidade do Ar. A ampliação 
da rede para as demais regiões 
do Estado começou em 2016, 
com aquisição de sete novas 
estações automáticas.

dado também utilizado pela 
Aneel para determinar a tarifa, 
subiu 11,73%.

O índice é calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para medir 
a variação no valor de um con-
junto de produtos e serviços 
comercializados no varejo, 
referentes ao consumo pessoal 
das famílias. Além de onerar 
insumos e serviços, a inflação 
também é utilizada para rea-
justar contratos de compra de 
energia, contribuindo para o 
aumento da tarifa.

A aula prática de como operar os equipamentos ocorreu na sede da Cooperativa Agrária, em 
Guarapuava, que conta com 680 associados

IAT

Saúde com $
Não bastassem todas as polêmicas sobre as chamadas verbas 
secretas de emendas parlamentares para destinos diversos, 

mais uma apareceu. A Portaria 1.452 do Ministério da 
Saúde autorizou o envio de R$ 196 milhões para diferentes 
municípios Brasil adentro. Destes, R$ 40 milhões aparecem 

destinados para a capital Teresina, para seu sistema de 
saúde pública. Mas o processo nº 36000464060202200 não 

identifica no de quem se trata a verba. Teresina é reduto 
do chefe da Casa Civil do Palácio, senador Ciro Nogueira, 

presidente do Progressistas. 

ESPLANADEIRA
# Câmara dos Deputados realiza de 28 a 30 Seminário “O 

Movimento da Independência: Ontem e Hoje”, em Brasília. # 
Denilson Shikako, sócio da Fábrica de Criatividade, participa a 
partir de hoje da Expo CBTD, em São Paulo. # Startup Whom 
participa dia 29 da Lawtech Innovation Day, em São Paulo. # 
green4T contrata Fernando Andrade como Vice-Presidente e 
Chief Financial Officer. # Jornalista Fernando Hessel integra 

comunicação da AG Immigration.

Amigão é isso aí 

Coordenador da campanha 
do petista Lula da Silva em 
Alagoas – e em parte do 
Nordeste – o senador aliado 
e amigo Renan Calheiros 
(MDB) não poupou esforços. 
Mandou equipe ligar para 
todos os prefeitos aliados 
e que receberam verbas do 
governo de Renan Filho, 
para enviarem ônibus 
lotados de militantes para o 
evento de Lula em Maceió 
na semana passada. Foi 
uma grande festa. 

Talão no pára-brisa 
Não é de hoje que a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres é alvo de fiscais 
e servidores diversos por 
falta de estrutura. Há postos 
fechados em alguns estados 
nas estradas, uniformes 
foram entregues com 
defeitos, e a turma da pista 
está proibida de apreender 
veículos irregulares por força 
de portaria. Agora, novidade: 
algumas viaturas novas 
estão paradas na garagem 
proibidas de circular por 

causa de multas de trânsito. 
A assessoria da ANTT não 
respondeu até o fechamento 
da Coluna. 

Terra de Malboro?
Há três meses um mistério 
ronda as mesas de delegacias 
de Belém. Ninguém sabe, ou 
não quer saber, quem são 
os três policiais à paisana 
que trocaram tiros com 
ladrões num restaurante no 
subúrbio. Era uma sexta-feira 
de casa lotada. No incidente, 
um cliente morreu baleado – 
quem matou, também sumiu.

Empresas & impostos
Números divulgados pelo 
Ministério da Economia 
este mês apontam que 
temos 19.373.257 empresas 
ativas no Brasil. Segundo 
dados do Sebrae e da pasta 
de Paulo Guedes, a maior 
concentração nas empresas 
individuais, microempresas e 
de pequeno porte (92,4%). A 
notícia boa, também, é que 
a arrecadação sobe como 
foguete no País.

Luz eco
Veja como o mercado 
reaqueceu para setores 
outrora sem destaques no 
balcão. Um levantamento 
da Onnoled, fabricante de 
luminárias, aponta que as 
buscas por lâmpada LED para 
plantas cresceram 73% no 
primeiro trimestre deste ano, 
em comparação ao mesmo 
período de 2021.
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Estado fechou o ano de 2022 com 4.231 
vagas a mais em todo o sistema prisional

Campanha despertará atenções do idoso contra golpes virtuais
Em decorrência do Dia 

Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa 
Idosa (15 de junho), data reco-
nhecida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) – quando 
se manifesta em todo o mundo 
o repúdio à violência contra 
esse público, reconhecendo 
suas vulnerabilidades e direi-
tos –, a Secretaria Municipal 
da Assistência Social e o 
Conselho Municipal  dos 
Direitos do Idoso (CMDI) idea-
lizaram a campanha “Golpes 
Virtuais – Proteja o Idoso”.

Por isso o prefeito Hermes 
Pimentel, a secretária Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana 
e a presidente do CMDI, Zélia 
Aparecida Serralbo, convidam 
a população em geral para o 
lançamento da campanha, 
que acontecerá a partir das 
8h30 no Centro Cultural Vera 
Schubert. Serão realizadas 
as palestras “Segurança 
digital para os idosos”, com 
o advogado Ivo Galdino, 
coordenador do Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas), 
e  “ C o m o  E n v e l h e ce r  & 

Após um período extenso 
sem a construção de peniten-
ciárias, o que resultou em uma 
população carcerária de cerca 
de 12 mil pessoas acomoda-
das indevidamente em dele-
gacias, o Paraná vai terminar 
o quadriênio entre 2019 e 2022 
com 4.231 novas vagas incor-
poradas ao sistema prisional. 
São seis cadeias Públicas: em 
Campo Mourão, Ponta Grossa, 
Guaíra, Londrina, Foz do 
Iguaçu e Curitiba (reforma); 
um Centro de Integração 
Social, em Piraquara; e a 
ampliação da Penitenciária 
Estadual de Foz do Iguaçu. 
A previsão para a constru-
ção da Casa de Custódia de 
Umuarama não foi citada 
pela assessoria do governo.

O planejamento prevê 
ainda a abertura de mais 3.204 
vagas, entre reformas, amplia-
ções e construções, até 2024. 
No total, a capacidade carce-
rária será ampliada em 7.435 
detentos ao longo de seis anos, 
acabando com a custódia de 

Próximos anos
Estão previstas as entregas de mais oito espaços até o fim de 2024, ampliando o sistema em outras 3.204 

vagas. Quatro, todos em execução, ficam prontos já no ano que vem: ampliação da Penitenciária Esta-
dual de Piraquara II (83,7%), construção da Cadeia Pública de Piraquara (46,9%), construção da Cadeia 
Pública de Arapongas (40,9%) e ampliação da Penitenciária Industrial de Cascavel (17,2%). Os índices 

da construção foram atualizados neste mês. Estão em fase de licitação a ampliação da Casa de Custódia 
de Piraquara para 334 vagas (R$ 11,7 milhões); a ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara I, 
chegando a uma capacidade de 501 pessoas (R$ 16,9 milhões); a construção do Centro de Integração 

Social de Campo Mourão, para 216 detentos (R$ 6,5 milhões); e a construção da Penitenciária Estadual 
de Ribeirão do Pinhal, para 800 presos e investimento de R$ 52,5 milhões. Esses empreendimentos têm 

funcionamento previsto para ocorrer em 2024.

Envelhecimento Ativo”, com 
a médica Carla Dal Ponte.

O objetivo da campanha é 
despertar a atenção e dar mais 
segurança aos idosos, diante 
da crescente ocorrência de 
golpes virtuais. “A moderni-
dade traz muitos benefícios, 
mas também riscos, especial-
mente para quem tem dificul-
dade em lidar com as novas 
tecnologias”, aponta a secre-
tária Adnetra Santana.

“Precisamos sensibilizar a 
sociedade para que possamos 
disseminar o que já é respon-
sabilidade de todos: respeito, 
proteção, apoio, assistência e 
dedicação, entre tantos cui-
dados que temos de atribuir 
ao olhar para um público que 
vem sendo alvo de vários tipos 

de violência. Assim podemos 
entender que envelhecer é 
parte do ciclo da vida. Estamos 
tão mecânicos que não obser-
vamos o que estamos fazendo. 
Que sejamos contra qualquer 
tipo de violência”, destacou 
Zélia Serralbo.

A campanha focará em 
orientações aos idosos, para 
que não se tornem vítimas de 
golpistas e sofram prejuízos, 
bem como cuidados para o 
dia a dia e a qualidade de vida. 
Algumas das dicas digitais são 
não utilizar a mesma senha em 
todos os aplicativos, não forne-
cer senhas a estranhos – prin-
cipalmente de cartões e con-
tas bancárias, não abrir links 
enviados por SMS, WhatsApp, 
e-mail ou mensagens em redes 

sociais, não fornecer informa-
ções pessoais em sites ou apli-
cativos estranhos.

E ainda ativar a configura-
ção em duas etapas dos apli-
cativos e dispositivos, redobrar 
os cuidados com redes de Wi-Fi 
públicas, trocar senhas com 
frequência, sempre desconec-
tar de sites e contas de e-mail, 
mudar configurações de pri-
vacidade das redes sociais, 
para que suas fotos não sejam 
públicas. “Peça orientação 
para pessoas da família se tiver 
dificuldades com as configura-
ções e medidas de segurança”, 
orienta a secretária.

Os idosos também devem 
desconfiar de mensagens 
diferentes do que estão acos-
tumados a trocar com seus 

contatos, e também quanto a 
foto do perfil do contato esti-
ver vinculada a um número 
desconhecido (que não esteja 
na sua agenda). “Antes de 
fazer qualquer transferên-
cia ou depósito bancário, 
confirme com a pessoa pelo 
número registrado nos seus 
contatos. Esses cuidados vão 
ajudar a evitar muitos proble-
mas”, completou.

A campanha é uma das arti-
culações entre os órgãos de 
proteção aos direitos da pes-
soa idosa para que não haja 
tanta violação aos direitos, 
buscando intensificar a atua-
ção dos conselheiros e aumen-
tar a participação dos órgãos 
de direitos e de atendimento, 
de uma forma geral.

presos em espaços voltados 
para a investigação de crimes. 
O investimento previsto é de 
R$ 261,2 milhões, por meio de 
recursos estaduais e federais.

Há, também, a reestru-
turação de complexos já em 
funcionamento, como a nova 
Unidade de progressão de 
Ponta Grossa, inaugurada na 
segunda (20). O espaço, mais 
moderno e autossustentá-
vel, poderá receber até 350 
detentos. A cidade passará 
neste ano de 1,6 mil para 2,7 
mil vagas disponíveis.

NOVOS COMPLEXOS
De acordo com o Deppen, 

cinco complexos previstos para 
o período 2019-2022 já estão 
em funcionamento. Outros três 
estão em vias de ser finaliza-
dos – as Cadeias Públicas de 
Guaíra e Foz do Iguaçu atin-
giram em junho 99,8% de 
obras executadas, restando 
detalhes finais do projeto. 
Já a Cadeia Pública de Ponta 
Grossa alcançou 95,8%.

DE acordo com o Deppen, cinco complexos previstos para o período 2019-2022 já estão em funcionamento
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Projeto Restauração e Prefeitura
inauguram o Espaço Esperança

Em uma tarde solene, o ginásio 
de esportes do Conjunto Residencial 
Guarani tornou-se a sede do Espaço 
Esperança, iniciativa do Projeto 
Restauração em parceria com a 
Prefeitura de Umuarama.

O município realizou uma revitalização 
completa no ginásio. Com a escolinha de 
futsal e os projetos em contraturno esco-
lar, o espaço atenderá inicialmente cerca de 
70 crianças do bairro. Serão ofertadas para 
crianças e adolescentes de 8 a 16 anos ofi-
cinas de reforço escolar, inglês, inteligência 
emocional, jiu-jitsu e violão, além de assis-
tência psicológica aos inscritos.

O prefeito Hermes Pimentel esteve 
no local, ao lado de autoridades locais 
e vereadores para a entrega do giná-
sio ao presidente do projeto, advogado 
Juarez Casagrande, e à coordenadora 
Cristiane Fontes.

“O Projeto Restauração tem uma longa 
história, de mais de 20 anos, prevenção e 

Haniel Langaro é bicampeão da Champions com o Barça
O atleta de Iporã Haniel Langaro con-

quistou com o Barcelona o bicampeo-
nato da Champions League de handebol 
masculino. Outro brasileiro e colega de 
equipe de Langaro, Thiagus Petrus, tam-
bém comemorou o primeiro lugar.

O time espanhol foi campeão no 

recuperação de dependentes químicos. 
Mais recentemente iniciamos a escolinha 
de futsal e outras ações preventivas para 
evitar que os adolescentes e jovens se dei-
xem levar pelo mundo das drogas, da vio-
lência e demais problemas da sociedade. E 
com o ginásio de esportes à nossa disposi-
ção, os voluntários e o apoio do município, 
queremos ampliar ainda mais este traba-
lho”, disse Casagrande.

Ele pediu o apoio da Guarda 
Municipal – representada no evento 
pelo inspetor Adelson Resina – e o olhar 
atento da comunidade para cuidar do 
ginásio e denunciar qualquer anorma-
lidade. Cristiane disse que a proposta é 
mostrar um futuro mais amplo e seguro 
para as crianças e jovens, que terão ati-
vidades às quartas e sextas-feiras.

O prefeito Pimentel disse que é grati-
ficante poder apoiar e participar de um 
projeto tão expressivo, que há anos vem 
salvando vidas. Num rápido bate-bola 

entre as autoridades e os alunos da 
escolinha de futsal do projeto, o prefeito 
Pimentel foi o autor de um belo gol. A 
‘partida’ terminou empatada em 1 a 1.

O evento teve a presença dos verea-
dores Ednei do Esporte e Ana Novais, 

último domingo (19) ao derrotar o 
Kielce, da Polônia, por 5 a 3 na disputa 
de sete metros da decisão do Final4, 
após um empate por 28 a 28 no tempo 
normal e de 32 a 32 na prorrogação.

Langaro e Petrus fizeram um gol cada 
na partida, disputada em Colônia, na 

Um dia após anunciar a chegada 
do atacante Everton Cebolinha, o 
Flamengo comunicou ontem (terça-
-feira, 21) a saída do lateral chileno 
Maurício Isla, que, segundo o Rubro-
Negro, está em processo de transferên-
cia para a Universidad Católica (Chile).

Em postagem nas redes sociais, a 
equipe da Gávea lembrou a vitoriosa 
passagem do jogador, que “foi cam-
peão do Brasileirão 2020, da Supercopa 
do Brasil 2021 e do Carioca de 2021”.

bem como do assessor do vereador 
Newton Soares, Rogério Estevo da 
Rocha, do presidente da associação de 
moradores do Guarani, Samuel Batista, 
e do professor de futsal do projeto, 
Rafael Jiusepp Caprioli.

SERÃO ofertadas para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos oficinas de reforço escolar, inglês, inteligência emo-
cional, jiu-jitsu e violão, além de assistência psicológica

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Flamengo anuncia saída de Isla
e chegada de Everton Cebolinha

Alemanha. Foi o décimo título de cam-
peão dos catalães na história do torneio. 
Um pouco antes, o alemão Kiel ficou 
com o terceiro lugar ao bater o húngaro 
Vészprem na prorrogação, por 37 a 35.

Langaro iniciou os treinamentos de 
handebol em Iporã e é atleta da Seleção 
Brasileira. Seu irmão caçula, Davi, tam-
bém está trilhando uma carreira de 
sucesso no esporte.

“Se Isla vai embora, Everton 
Cebolinha chega”. O acerto foi anun-
ciado oficialmente na última segunda. 
O jogador de 26 anos, que estava no 
Benfica (Portugal), assinou contrato 
até dezembro de 2026.

“As expectativas são as melhores possí-
veis. Espero ser feliz com o Manto Sagrado. 
A Nação é diferente, não esperava essa 
recepção. Estou muito feliz e espero cor-
responder dentro de campo”, afirmou o 
atacante ao desembarcar no Rio de Janeiro

LANGARO iniciou os treinamentos de handebol em Iporã e é atleta da Seleção Brasileira
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Pimentel se reúne com a diretoria da
Aciu e planeja o Natal de Umuarama

Quase seis meses antes 
do Natal, a principal data 
para o comércio brasileiro, a 
Prefeitura de Umuarama e a 
Aciu (Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Umuarama) já iniciaram a par-
ceria para colocar novamente 
a Capital da Amizade entre os 
municípios paranaenses que 
mais investem em decoração e 
promoções para atrair visitantes 
– e potenciais consumidores.

Em reunião na manhã de 
ontem (terça-feira, 21), o pre-
feito Hermes Pimentel foi 
recepcionado pelo presidente 
da entidade, Miguel Fuentes 
Romero Neto, onde ‘união de 
forças para a volta dos Natais 
inesquecíveis’ foi a pauta 
principal. “Em 2021, apenas 
dois meses após ter assumido 
a administração municipal 
e ainda com a pandemia de 
coronavírus muito forte, con-
voquei meu secretariado para 
que não deixássemos a data 
passar em branco. Não tínha-
mos muitos recursos, mas com 
criatividade e a dedicação de 
centenas de profissionais, con-
seguimos oferecer uma série 
de atrações para as famílias”, 
relatou Pimentel.

Da mesma forma, Romero 
Neto, comentou que a Aciu 

Proposta que 
altera Regimento

Interno é discutido 
na Câmara

 Um Projeto de Resolução 
apresentado por três verea-
dores, foi publicado pela 
terceira e última vez, entre 
sessões ordinárias consecu-
tivas na Câmara Municipal de 
Umuarama. A intenção dos 
parlamentares é promover 
alterações no Regimento 
Interno da casa de Leis. O 
conteúdo foi texto foi apre-
sentado nestas ocasiões para 
o recebimento de emendas.

Assinado pelos verea-
dores Ana Novais, Cris das 
Frutas, Newton Soares, 
Antonio ‘Pé Duro’, Clebão dos 
Pneus, Fernando Galmassi e 
Sorrisal Amigo do Povo, o 
projeto propõe mudanças 
no caput em determina-
dos incisos que compõem o 
Regimento Interno.

Segundo a assessoria 
jurídica do Poder legisla-
tivo, Regimentos Internos 
são instrumentos que deter-
minam normas relativas ao 
funcionamento do Poder. A 
proposta se volta a alterar 
incisos que tratam sobre 
emendas impositivas à Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Umuarama entra no quarto mês  
sem registros de morte por Covid

Estudos e relatórios do 
Ministério da Saúde garantem 
que completar o esquema 
vacinal (com três doses, 
reforços e complementos) 
são responsáveis por reduzir 
em mais de 80% o risco de 
maiores complicações pelo 
coronavírus – entre os ido-
sos a proteção é ainda maior, 
ultrapassando os 95%. E a 
boa notícia é que nesta ter-
ça-feira (21) completa 120 
dias que nenhuma morte pela 
doença é oficialmente regis-
trada em Umuarama.

O Boletim Covid de hoje 
informa ainda que 27 novos 
casos da doença foram confir-
mados, sendo 14 mulheres, 11 
homens e duas crianças – uma 
de três meses e outra com três 

também não deixou de realizar 
sua tradicional campanha com 
distribuição de prêmios. “Como 
polo de uma região com mais de 
30 cidades, Umuarama tem um 
comércio forte, que representa 
67% do PIB do município. Desta 
forma, temos sempre em mente 
essa determinação de realizar 
ações de incentivo às vendas. 
Para 2022, com o bom relacio-
namento que construímos 
com a administração muni-
cipal, temos certeza de que 
empresários, trabalhadores e 
a economia da cidade vai sair 
ganhando”, pontuou.

DESCENTRALIZAR
Uma das ideias discutidas é 

a ‘descentralização’ das ativida-
des natalinas, como a constru-
ção de uma segunda Casinha do 
Papai Noel. “A estrutura mon-
tada na praça Hênio Romagnolli 
atrai milhares de pessoas. 
Muitas vezes as crianças e seus 
familiares têm de aguardar 
mais de hora na fila para poder 
‘falar com Papai Noel’, então, se 
construirmos mais uma casa na 
praça Miguel Rossafa, por exem-
plo, já conseguiremos atender a 
um número maior de pessoas, 
que vão circular pela cidade e 
consumir no nosso comércio”, 
observou Pimentel.

Iluminação e prêmios
A questão da iluminação natalina nas principais avenidas e ruas da 

área central de Umuarama também foi debatida. “Os portais de luz por 
muitos anos transformaram a Capital da Amizade na Capital do Natal. 
Com o tempo estruturas foram se depreciando e as reformas necessá-
rias foram ficando cada vez mais caras, então para este ano precisamos 

pensar em alternativas que tragam de volta esse encanto e magia do 
Natal, investindo de forma cautelosa”, ponderou o prefeito. Premiar 

edifícios e residências que investirem em decoração natalina também 
já está entre algumas das ideias discutidas pelo grupo e uma nova reu-
nião deve ser realizada no próximo mês, quando serão apresentadas 

propostas e projetos sugeridos pelos parceiros.

anos (nenhuma delas tomou 
vacina). Nas unidades hos-
pitalares credenciadas pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
existe um homem de 53 anos 
internado na UTI (ele tomou 
as doses 1 e 2 da vacina), um 
homem de 56 anos internado 
na enfermaria (ele tomou três 
doses do imunizante) e mais 
um de 60 anos, também inter-
nado em enfermaria (este 
não tomou nenhuma dose 
da vacina).

Os casos ativos são 125 
e os suspeitos 17, indicando 
que 142 pessoas estão em 
isolamento domiciliar. Desde 
o início da pandemia, em 
março de 2020, 38.297 pessoas 
foram diagnosticadas com 
covid-19 e deste total 37.833 

se recuperaram. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa 

PARCERIA visa colocar a cidade entre os municípios paranaenses que mais investem em decoração e promoções para atrair visitantes e 
potenciais consumidores

JOSÉ A. SABINO/SECOM

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

DESDE o início da pandemia, em março de 2020, 38.297 pessoas foram diagnosticadas 
com covid-19 e deste total 37.833 se recuperaram
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Palavras cruzadas

Tudo indica que você vai se animar com os 
seus sonhos e pode ir atrás dos seus obje-
tivos com animação, ousadia e energia. Tal-
vez conte até com a ajuda de gente próxima, 
sobretudo seus colegas e parças, Gêmeos. 
Nas amizades, só tenha cautela pra forçar a 
barra e brigar com alguém. 

Os astros revelam que o seu signo não deve 
ficar parado, leonina/leonino. Com a mente 
animada, com convicções forte e a fim de abrir 
horizontes, deve tomar decisões! Só tenha cau-
tela pra não agir na base da impulsividade e 
acabar sendo irresponsável. Boas chances de 
se dar bem na carreira.

Os astros dão um rolê na sua Casa das Trans-
formações e prometem deixar o seu signo mais 
emotivo, intenso e corajoso. Tudo indica que irá 
se jogar de cabeça no trabalho e deve ter sucesso, 
sobretudo se lida com os negócios ou finanças 
de outras pessoas. Se está só, seu jeito mais 
amigável e falante deve atrair olhares.

O desejo de ter abundância em casa tende a ficar 
forte, mas não deve ficar esperando as coisas 
caírem do céu, não. Tudo indica que seu signo 
irá tomar decisões impulsionado por esse desejo 
e vai buscar o que quer. De quebra, você conta 
com pique e dinamismo, sobretudo se trabalha 
num negócio familiar.

Seu poder de comunicação tá on e tudo indica que 
irá arrasar em seus contatos, coleguinha de Aquá-
rio. Com a mente ágil, as ideias tendem a surgir 
bem rápido e deve ter facilidade pra expressar o que 
pensa. Mas como seu lado impulsivo também pode 
dar as caras, corre o risco de falar o que vier à sua 
cabeça e acabar se envolvendo em mexericos. 

Peixes, hoje rola uma aglomeração de plane-
tas na sua Casa da Fortuna e isso significa que 
você deve nadar na fortuna. Como dizem, dessa 
água não bebereis, me afogarei! Tudo indica que 
irá lutar pra atrair recursos materiais e deve ter 
sucesso. De quebra, você conta com mais cora-
gem e iniciativa pra empreender. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 22 de junho são do signo de Câncer com a personalidade de 
Escorpião. São muito ligados a crianças e podem trabalhar em áreas de educação. 
Seu número principal é o 26, formado de 2 Lua e de 6 Vênus. Pode lhe conferir 
vocação para as Artes em geral. Mas a soma dos dois forma o 8 de Saturno, que o 
faz uma pessoa séria e de responsabilidade, que tem de enfrentar muitos desafios 
na vida, inclusive de sobrevivência.
   

Horóscopo nascido em 22 de junho

Tudo indica que irá tomar a iniciativa e dar duro no 
serviço. Há chance de assumir um cargo de lide-
rança no trabalho. Sua saúde deve ficar firme e forte, 
embora possa pintar uma febre, inflamação ou dor 
de cabeça. Ainda bem que tende a se recuperar em 
dois palitos. Cautela com a automedicação.

Contando com mais dinamismo e iniciativa, seu 
signo talvez faça um pouco de tudo. De quebra, 
tende a buscar suas metas com entusiasmo, 
energia e agressividade. E há grandes chances 
de alcançar suas ambições, sobretudo na sua 
profissão, cancerianos amados. 

O desejo de ter mais privacidade deve pintar. Se 
o seu signo puder trabalhar longe dos colegas 
ou sozinho, tudo indica que o serviço irá render 
muito mais. Pode se magoar fácil e guardar res-
sentimentos, mas a dica dos astros é não reprimir 
nenhuma energia e usá-la de maneira produtiva, 
taurinas e taurinos. 

Não tenho bola de cristal, mas os astros estão 
mostrando aqui que você deve ter facilidade pra 
impressionar todo mundo e escolher bem com 
quem se relaciona. Tudo indica que irá fechar 
excelentes parcerias. Se está na pista, alguém 
que tenha um bom papo tem tudo pra atrair a 
sua atenção.

Um clima de união deve tomar conta de suas 
relações pessoais ou profissionais, meninos e 
meninas de Libra. Aí tudo indica irá trabalhar 
junto com os outros e vocês tendem a cooperar 
um com o outro. Os astros só pendem pra con-
trolar a impaciência e irritação pra não brigar com 
ninguém e correr o risco de detonar suas alianças 
ou romper relações. 

Sagita, o céu mostra que você conta com sorte 
e coragem pra ir atrás do que deseja. De quebra, 
conta com facilidade pra fazer contatos. Esban-
jando pique e iniciativa, não deve ficar parada(o) e 
tende a fazer suas atividades com a maior empol-
gação, só precisa segurar a impaciência pra não 
se irritar com ninguém.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 32

PAUC
VOCALISTA

VARATRAIR
SJAIRRN

VODUMAGOA
ASIPODEV

DCEDILHA
MESAIAR

EL
PIN

FARTO
LERDRIS

SAXOFONEI
N

NAEAN
ABO

TPINOOP
SACAROLHAS

SAIAT
OSSE

Dinho Ouro
Preto, no

Capital Ini-
cial (Mús.)

A cor do
mogno

Disparo
de arma
de fogo

A festa
das esco-

las de
samba

Salto com
(?), prova
olímpica

Agir como
o marido

infiel 

Magia
feita 

com um
boneco 

(?) Rodri-
gues,
cantor

Tristeza;
desgosto

(fig.)

Persona-
gem que
salva a

"mocinha"

Assim,
em

espanhol

Sinal
gráfico

colocado
sob o "c"

Rumava;
seguia

Móvel
numeroso
no restau-

rante

Ataque car-
díaco que 
pode levar

à morte

Texto que
resume o
assunto
do filme

Hábito da
pessoa

estudiosa

Evento
como a

Bienal do
Livro

Raiz arre-
dondada
e roxa

Herbert
de Souza,
sociólogo

Peça do
vestuário

Colocar
Recipien-
tes de jar-
dinagem

31 de
dezembro
Emitir (luz
ou calor) 

Consoantes
de "rena"
Fixador

de cabelo

É permi-
tido 

Capital 
do Egito

Religião
(abrev.)
Fita para
medições

Efeito do
engasgo

Bobo; 
ingênuo

Hiato de
"real"
Ritmo
baiano

(?)-
vindas:

recepção
cordial

"Tal (?), tal
filho" (dito)
Peça do
boliche

Instrumen-
to musical
de sopro

Abridor de
garrafas

(pl.)

Sódio
(símbolo)

Sílaba de
"risco"

3/así. 4/vodu. 5/acaju. 7/infarto — sinopse. 8/saxofone. 10/saca-rolhas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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to musical
de sopro

Abridor de
garrafas

(pl.)

Sódio
(símbolo)

Sílaba de
"risco"

3/así. 4/vodu. 5/acaju. 7/infarto — sinopse. 8/saxofone. 10/saca-rolhas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Senti-
mento
entre
rivais

Colisão
do carro 
com uma
pessoa

Sílaba de
"rocha"

Diminuir 
a tempe-

ratura

Como fica
o bebê ao

mamar

Tomar
alguma
atitude 

Tipo de
cerveja
inglesa

Árvore
tida como
símbolo 
nacional

Estou
(bras.
pop.)

Inter-
jeição para

chamar
alguém

Estilo 
da dança
de Ana

Botafogo

Grande
depósito

de merca-
dorias

Parte larga 
do chapéu 
do mexi-
cano (pl.)

Interjeição
de espanto

(MG)

Negócio
desonesto

(bras.)

Univer-
sidade de
Brasília
(sigla)

"Voz" carac-
terística
do pinto

(pl.)

Nascida no país da
capital Atenas

(?) x Flu, clássico
do RJ (fut.)

Saída de 
praia (RJ)
De + aí 
(Gram.)

Brado de
montaria
Arranjo; 

arrumação

O Rei da Jovem
Guarda (Mús.)

Visão, olfato, tato,
audição e paladar

Combina a
mistura
Vitamina
da laranja

Espírito

Número
de dígitos

do CPF

Lúcio Costa,
arquiteto
Tietê ou
Xingu

Sinais que
indicam
citações

Relativo ao
1o signo

Pão de (?),
espécie
de boloPorém;

todavia
Sucede 
ao "O"

Afia
(a faca) 
Marisa

Orth, atriz

3/ale — eia. 5/aspas — canga — grega. 6/mamata.

O prefeito Hermes Pimentel, o 
secretário municipal de Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano Lopes 
da Silva, e o gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros, visita-
ram as instalações do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) – 
onde também funciona a escola do 
Serviço Social da Indústria (Sesi) – na 
manhã de ontem (21).

Recebidos pelo gerente regional de 
Educação Profissional, Luiz Antônio 
Mendonça, e pela coordenadora de 
Educação, Sílvia Horwat, eles conhe-
ceram os laboratórios, equipamentos 

Parceria visa reforçar a qualificação profissional
e instalações da instituição, que conta 
hoje com quase 500 alunos em cursos 
técnicos, Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e Ensino Médio.

Além da visita de cortesia, o encon-
tro serviu para reforçar a parceria entre 
a Prefeitura de Umuarama e o Sesi/
Senai para a oferta de cursos de quali-
ficação, aperfeiçoamento profissional 
e educação básica, visando preparar 
mão de obra para o mercado de tra-
balho de forma gratuita. “Precisamos 
qualificar nossos trabalhadores, pois 
o mercado está mais exigente. Muitas 
contratações são dificultadas por falta 

de escolaridade, de experiência e de 
qualificação técnica e a parceria visa 
preencher essa lacuna”, disse Pimentel.

O gerente regional do Senai lem-
brou que a unidade de Umuarama é 
uma das mais novas e bem estrutu-
radas do Estado, com laboratórios 
modernos e bem equipados. “Nossos 
cursos facilitam o acesso dos jovens ao 
emprego. Muitos já saem daqui como 
estagiários ou contratados por empre-
sas que valorizam a qualificação”. 
Informou também que novas parcerias 
também estão sendo firmadas com a 
Secretaria de Estado da Educação.

A coordenadora de Educação, Sílvia 
Horwat, lembrou que mais dois cursos 
técnicos terão vagas ofertadas gratui-
tamente ao município – edificações e 
automação industrial. Os alunos pode-
rão trabalhar em indústrias com linha 
de produção automatizada, frigoríficos, 
usinas, metal, mecânicas e similares. 
Já o técnico em edificações será qua-
lificado para dirigir e ampliar obras de 
até dois pavimentos, atuar na regula-
rização de construções junto a órgãos 
públicos e projetar ou executar refor-
mas em quaisquer dimensões de edi-
ficações, entre outros atributos.
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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

Seu carro aumentou o consumo? O que fazer?
Devido a uma série de rea-

justes feitos pela Petrobras, 
impactando diretamente no 
preço médio da gasolina e do 
diesel, ficou cada vez mais 
difícil economizar. Logo, a 
solução adotada pela maio-
ria dos consumidores é a 
utilização de práticas que 
contribuam para redução do 
consumo de gasolina.

Afinal de contas, existem 
algumas medidas que, quando 
seguidas de forma correta, 
podem de fato diminuir os gas-
tos com o combustível. Todas 
estão diretamente relaciona-
das à forma certa de conduzir 
e cuidar do veículo. 

Guerda Tiziane Adão, 
palestrante, consultora e 
CEO da Lion Queen’s Garage 
e do Brazilian Cult Hostel, em 
Curitiba elenca algumas dicas. 
Ela é atualmente uma das úni-
cas mulheres a frente de uma 
funilaria e pintura no Paraná.

FIQUE ATENTO COM 
A DIREÇÃO

Uma das práticas que devem 
ser evitadas na hora de dirigir é 
a arrancada. Se você costuma 
pisar fundo toda vez que sai com 
o carro, repense esse hábito, 
pois ele pode pesar no bolso 
no final do mês. Acontece que, 
quando exageramos na pisada, 
o sistema entende que o veículo 
necessita de potência máxima 
e, consequentemente, consome 
mais combustível. 

Sendo assim, o modo em 
que o motorista conduz o veí-
culo é um fator que influencia 
diretamente no consumo. O 
motorista que conduz o veí-
culo suavemente, com acele-
rações e frenagens progressi-
vas, gasta menos combustível 
- e quem tem a tocada baseada 
em acelerações e frenagens 
vigorosas, gasta mais.

Também é importante ficar 
atento à velocidade. Quando 
muito próximo de outro carro, 

é preciso frear e, logo após, 
recuperar a velocidade. Nesse 
vai e vem frequente, o veículo 
exige um consumo maior, por-
tanto, mantenha sempre uma 
distância adequada e velocida-
des constantes.

Outro fator importante é 
utilizar de maneira correta a 
caixa de marchas do automó-
vel. Dessa forma, evite fazer 
trocas de marcha com a rota-
ção elevada demais. Além 
disso, não ande com o veí-
culo desengatado, diferente 
do que muitos pensam, andar 
na “banguela” consome mais 
combustível do que se o veí-
culo estiver engrenado na mar-
cha adequada.

A IMPORTÂNCIA 
DOS PNEUS

Eles são o único ponto 
de contato do veículo com o 
solo. Os pneus, portanto, tem 
um papel crucial em qual-
quer questão de consumo de 
combustível - mais especifi-
camente, devido à sua resis-
tência ao rolamento. Pneus 
murchos, além de contribuir 
para o aumento no consumo 
de combustível, força o sis-
tema de direção e suspensão 
do carro, bem como diminui a 
vida útil dos pneus.

O desalinhamento das 
rodas também provoca maior 
resistência ao rolamento dos 
pneus - e, por consequên-
cia, aumento no consumo de 
combustível. Por isso, o alinha-
mento deve ser feito a cada 10 
mil quilômetros - ou sempre 
que você pegar algum buraco 
de forma mais brusca. Fique 
atento, também, a esses sin-
tomas: pneu “cantando” em 
curvas de baixa velocidade, 
Se você sentir o carro puxando 
mais para um lado do que para 
outro, além de estar aumen-
tando o consumo de combus-
tível, também está diminuindo 
a vida útil dos pneus. 

JANELAS ABERTAS
Mesmo sendo tentador nos 

dias mais quentes, o ar-condi-
cionado na potência máxima 
também influencia no con-
sumo de combustível. Se pos-
sível, aproveite as entradas 
de ar do carro para ventilar e 
evite utilizar o ar-condicionado 
nos trajetos longos. Você pode 
aliar a isso à procura por esta-
cionamentos sombreados, o 
que diminui a necessidade da 
climatização forçada.

Embora deixar o ar-con-
dicionado no máximo exija 
mais do veículo, abrir os vidros 
enquanto dirige nem sempre 
pode ser uma alternativa viável, 
principalmente se você estiver 
andando em alta velocidade. 
Exceto em passeios dentro da 
cidade, andar com as janelas 
abertas pode aumentar a resis-
tência do ar e fazer o seu carro 
consumir mais combustível. 

Sendo assim, o ideal, em 
viagens longas, em veloci-
dade de estrada é manter o 
carro fechado, com o ar-con-
dicionado em funcionamento 
moderado. E dentro da cidade 
em percursos curtos, manter 

os vidros abertos.

QUALIDADE DO 
COMBUSTÍVEL

A adulteração de combustível 
é um grave problema no Brasil e 
que pode provocar graves danos 
no motor - ou, na hipótese menos 
grave, aumentar o consumo de 
combustível do veículo. 

A escolha de um combustí-
vel de baixa qualidade influen-
cia na capacidade de tráfego 
do veículo, por isso, você deve 
estar atento à condição dos 
postos frequentados. Para 
quem tem carro flex, a dica é 
encher o tanque com um só 
tipo, ou seja, somente gasolina 
ou etanol. Quando misturados, 
os líquidos precisam ser pro-
cessados pelo sistema de inje-
ção, o que demanda um certo 
tempo e, consequentemente, 
mais consumo de recursos 
para definir a relação ideal 
entre ar e consumo de com-
bustível. Importante dizer que, 
nos casos dos veículos flex, 
para melhor avaliação da per-
formance do veículo, devemos 
abastecer de tanque a tanque, 
ou seja, esperar esvaziar para 

repor com outro combustível.

EXCESSO DE PESO
Não é por acaso que todas 

as fabricantes de veículos tra-
balham intensamente para 
reduzir o peso dos seus car-
ros. Em todos os grandes mer-
cados mundiais, as empresas 
precisam atender à metas de 
redução de consumo de com-
bustível que estão cada vez 
mais rígidas. “Quanto maior a 
massa a ser deslocada, maior 
o consumo de combustível”, 
afirma Guerda. Mas o moto-
rista também precisa fazer a 
sua parte: não utilize o por-
ta-malas do veículo como um 
guarda-volumes, transpor-
tando itens desnecessários.

REVISÃO E MANUTENÇÃO
Por fim, e considerado por 

muitos como maior vilão de con-
sumo de combustível, a baixa 
frequência de revisão e manu-
tenção. No momento de levar 
o carro para revisão, os princi-
pais fatores no qual se deve ficar 
atentos são: filtros de ar; velas 
sujas e defeitos nas bobinas; fil-
tro de óleo; catalizador; e óleo. 

A situação de momento, cada vez que vai ao posto é mais dinheiro que sai do bolso e menos combustível entra no tanque
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
ECOSPORT 2.0AT TITANIUM 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX 1.0T PREMIER 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00
ONIX 1.0T LTZ 20/20 PRATA COMPLETO R$ 84.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

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

Com 01 suíte + 02
quartos, sala, copa,

cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem.

Área Total de 212,25 m², Área
Construída com 84,00 m²

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Zona II
Sobrado para Venda, 
1 dormitório, 2 suítes,

 2 banheiros, 3 vagas de
garagem, mobiliado, área

total 243,00 m², área
construída 245,00 m²

R$ R$ 1.250.000,00

R$ 1.500,00 + seguro anual

VENDAVENDA

LOCAÇÃOLOCAÇÃO

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
JULIANA ROMAGNOLLI LESKI 
DE ARAÚJO, inscrita sob nº 
CPF 884.814.179-04, estabe-
lecido na Rua Iroi, 3616, Zona 
7, CEP 87503-560, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
20.406/1997. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

      EXTRAVIO DE ALVARÁ
NOBUKI E YAMANAKA LTDA 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
08.721.302/0001-60, estabele-
cido na Avenida Paraná, 5447, 
Zona III, CEP 87502-000, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
26.784/2007. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Lago Aratimbó centraliza atividades do aniversário
A começar pela tradicio-

nal Festa das Nações, o Lago 
Aratimbó será palco de uma 
infinidade de ações em come-
moração dos 67 anos de 
Umuarama. O prefeito Hermes 
Pimentel faz a abertura oficial 
às 19h de hoje (quarta-feira, 

22) e o encerramento do 
evento está previsto para 
o final da noite do próximo 
domingo (26).

Trazendo flores e plantas 
diretamente de Holambra, 
a Expoflor já inicia o atendi-
mento ao público às 10h, assim 
como a Feira de Artesanato, 
que reúne trabalhos e pro-
duções exclusivas de artistas 
plásticos e artesãos locais. A 
partir das 19h o ‘festerê’ se 
inicia com o Arraiá do Lago, 
com danças e comidas típicas 
e distribuição de pipoca para 
a criançada. As atrações musi-
cais desta quarta-feira ficam 
por conta do violeiro Gabriel 

Paixão, da dupla JB e Sylvinho 
Tecladista, do cantor André 
Barsil e do Grupo de Viola.

Também às 19h o festival de 
sabores da Festa das Nações 
abre suas portas tendo a culiná-
ria japonesa como atração prin-
cipal – yakissoba, frango xadrez 
e o sushi Hot Philadelphia –, 
com ingressos sendo vendidos 
tanto por representantes das 12 
entidades beneficentes partici-
pantes, como podem ser adqui-
ridos no local.

SAÚDE E AÇÃO
Para facilitar a vida dos 

visitantes do Lago Aratimbó, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
vai disponibilizar vacinação 
contra a covid-19, das 18h às 

22h, com doses 1 e 2, além de 
1º, 2º e 3° reforço, tanto para 

crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos.

A abertura oficial às 19h de hoje (quarta-feira, 22) e o encerramento do evento está previsto 
para o final da noite do próximo domingo (26)
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
VO

LA
R

E
Vós, que sofreis, porque amais, 

amas ainda mais. Morrer de 
amor é viver dele.

Victor Hugo

REDE SOCIAL
Goiânia está na segunda posição entre as cidades mais infiéis do país. Pelo menos é o que aponta o site de relacionamento 
para casados, o Ashley Madison. O portal divulgou um ranking que aponta a capital goianiense como o segundo município 
com mais traições, atrás somente de Brasília, que está na primeira posição há três anos.  

WORKSHOP
A Câmara da Mulher agenda para 
o dia 29 (quarta-feira)  no Sesc 
-, das 19h às 22h um curso de 
redes sociais com pauta em: 

técnicas de vendas, definição de 
público alvo, divulgação de pro-
dutos, planejamento de publica-
ções e promoções. Entre outros 
tópicos. Inscrições gratuitas 

pelo Whatsapp (44) 98409-7022.

FESTA DAS NAÇÕES!
Lembrando os leitores que dia 24, 

sexta-feira, a Festa das Nações 
destaca os pratos americanos com 

costelinha suína barbecue, jambalaya 
(‘risoto’ à base de frango e camarões) 
e o tradicional frango frito america-
no. Dia 25, sábado, a gastronomia 
italiana faz a festa, com espaguete 
com almôndegas, nhoque e conchi-
glioni. E ainda no sábado tem Feijo-
ada & Pagode: imperdível. No dia do 
aniversário da cidade, domingo 26,o 
cardápio é   Comida de Boteco: da-
dinho de tapioca, caldo de mocotó, 
espetinhos de xixo e o trio frango-
-batata-mandioca. Festa das boas 

que você não pode perder... 

VINHOS
Noite de vinhos Chianti , orga-

nizada pelos confrades Alessan-
dra e Rodrigo Ziliotto, Carlos 

Calixto e Claúdia Oliveira, Jose-
ane Rahal e Esmeraldo Tavares  

encantou e coloriu o Rancho do 
Cavalo ( com as cores da Itália) 
na Confraria Parceiros do Vinho. 

O anfitrião Calixto e a chef 
Cláudia comandaram a gastro-

nomia italianaíssima.

 ACERVO PESSOAL

ZOOM
De férias e apaixonados pelos 
passeios em Maldivas e Dubai, o 
brinde de hoje vai para o ca-
sal Francielly Amaral e Ivanildo 
Coutinho que curtem período de 
muito relax, sol & mar.

ARQUIVO PESSOAL
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