
 

Cinquenta dias após o início das atividades de campo, os agentes da autoridade de trânsito vêm proporcionando 
mudanças de comportamento importantes nos condutores de Umuarama. Contratados mediante concurso 
público, eles foram para as ruas em 2 de maio e, desde então, têm se empenhado em ações de educação e 
orientação, além de fiscalizar o respeito às normas de trânsito e notificar condutores infratores.
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Região de Umuarama é inserida no
pacotão de investimentos do Estado
Os recursos liberados ontem pelo Governo do Estado alcançam todas as 
regiões do Paraná. O governador Ratinho Junior autorizou o repasse de 
R$ 664,5 milhões para 353 cidades. É parte de um pacote mais amplo que 

alcança R$ 1,1 bilhão em pouco mais de três meses. A região de Umua-
rama recebeu um investimento de R$ 35 milhões, para realizar 24 ações 
que melhoram a infraestrutura dos municípios do Noroeste. l 6

Desenvolvimento
da mandiocultura

l 8

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Combate à
violência

doméstica
avança na Alep

l 2

Coligados para
o governo não
podem se aliar
para o Senado

l 3

Prisão de Ribeiro
‘respinga’ na
campanha

de Bolsonaro
l 4

Mais 200 vagas
abertas para
concurso de

Pesca no Lago
l 6 l 11

Vereadores começa-
ram ontem a investigar 
denúncias feitas contra 

o vereador Ronaldo Cruz 
Cardoso. Um pedido de 

cassação foi protocolado 
na Câmara Municipal 

sob acusação de que o 
parlamentar teria pedido 
propina para manipular a 

aprovação de um pro-
jeto de lei. Duas oitivas 

foram realizadas com as 
portas fechadas. l 5
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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 -0,30% 26,99 
Vale ON -0,86% 75,35 
ItauUnibanco PN -0,74% 24,03 
Magazine Luiza ON -2,79% 2,44 
IRB Brasil ON -10,60% 2,53 
Meliuz ON +7,69% 1,26

IBOVESPA: -0,16% 99.522 pontos

Iene 136,06
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 123,86

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,1760 5,1770 +8,9%

PTAX  (BC) +0,1% 5,1503 5,1509 +8,9%

PARALELO +1,1% 5,0800 5,5200 +9,7%

TURISMO +1,1% 5,0800 5,5000 +9,8%

EURO +0,4% 5,4490 5,4507 +7,4%

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 22/06

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 6,32
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.337,26 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/06 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 1.652,75 -28,25 -3,1%
FARELO jul/22 432,40 1,10 0,6%
MILHO jul/22 768,00 7,25 -1,4%
TRIGO jul/22 976,50 1,25 -16,4%

SOJA 176,96 -1,4% -1,7% 175,00
MILHO 80,56 -2,8% -2,2% 80,00
TRIGO 110,46 0,0% 9,8% 115,00
BOI GORDO 298,44 0,2% -1,1% 297,00
SUINO 5,62 0,7% 5,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/06 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 22/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 187,00 -2,6% -1,6%
SOJA Paranaguá 199,00 -1,0% 1,3%
MILHO Cascavel 88,00 -1,1% 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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Estratégica para o Brasil,
Nova Ferroeste lançou 
consulta pública do edital
Maior projeto ferroviário do Brasil, a Nova Ferroeste será 
estratégica para o desenvolvimento do País, afirmou o 
governador Ratinho Junior, ontem (21), no lançamento do 
processo de consulta pública do edital da ferrovia, que vai 
ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ao Porto de Parana-
guá e terá mais de 1,5 mil quilômetros de extensão, incluindo 
os ramais até Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e Chapecó, 
em Santa Catarina. A Nova Ferroeste também é estratégica 

na consolidação de uma ferrovia bioceânica ligando os por-
tos de Paranaguá e Antofagasta, no Chile, conectando os 
oceanos Atlântico e Pacífico. “Esse corredor será um novo 
Canal do Panamá, vai trazer uma grande transformação 
à América do Sul”, completou. “Todo o processo, até este 
lançamento do edital para a consulta pública, foi feito em 
tempo recorde”, garantiu o coordenador do Plano de Ferro-
viário do Paraná, Luiz Henrique Fagundes.

l Pág. 2

NOVIDADE
Vale-gás maior e 
auxílio de R$ 400
para caminheiros

em discussão
l Economia 8

l Geral 6

CASCAVEL
Novos radares

mais ‘inteligentes’
já estão em fase

de instalação
l Geral 5
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 259C O L U N A S
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concurso: 2328Lotomania
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21/06 - 00h11
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max 30
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min 16

max 27
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max 26
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Sexta 24/6/2022

Sol
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Lotofácil concurso: 2552

COPA DO BRASIL
Noite de clássicos

na disputa por
uma vaga na

quartas-de-final

SÉRIE OURO
Cascavel Futsal
em quadra para

defender a ponta
e manter boa fase

l Esportes 12
ASSESSORIA

NubladoSol Nublado

Projeto que combate a violência
doméstica avança na Assembleia

Deputados estaduais do 
Paraná aprovaram a proposta 
que trata do combate à violên-
cia contra mulheres no âmbito 
doméstico e familiar em todo o 
estado. O projeto de lei avan-
çou em primeira e em segunda 
votações em duas sessões ple-
nárias, sendo uma ordinária do 
dia e outra, também ordinária.

A proposta passou na forma 
de um substitutivo geral da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). De acordo com 
o novo texto, para garantir 
segurança às mulheres para-
naenses, poderão ser adota-
das medidas como fomentar 
a conscientização da popu-
lação sobre a necessidade de 
denunciar, socorrer, tomar as 
providências acerca de qual-
quer informação ou mesmo 
suspeita de violência domés-
tica e familiar.

A matéria também visa 
incentivar a realização de 
palestras, eventos, encontros 
e debates ministrados para 
disseminar essas informa-
ções para toda a sociedade. 
Segundo o texto, essas ações 
serão realizadas prioritaria-
mente nas localidades que 
concentrem altos índices de 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

Os parlamentares ressalta-
ram que existe a necessidade 

de um conjunto de medidas 
e de ações do governo para 
prevenir a violência contra a 
mulher. Foi apontado ainda 
que, quando esse tipo de 

Casa da Mulher
O projeto também prevê incentivar, de forma regular, o acompanha-

mento das vítimas junto à Casa da Mulher Brasileira ou em outros 
pontos de atendimento, como os Centros de Referência de Atendi-

mento à Mulher (CRAM), com o objetivo de monitorar a situação de 
violência denunciada. A matéria ainda visa estimular a capacitação de 
profissionais da área de saúde, segurança pública, beleza, estética e de 
todo e qualquer profissional que atue em qualquer um dos Poderes, 

para que se qualifiquem como agentes multiplicadores de informação 
no combate à violência doméstica e familiar.

Violência obstétrica
Na mesma sessão, os deputados também aprovaram em primeira dis-
cussão, a alteração à legislação estadual que dispõe sobre a violência 
obstétrica e dos direitos da gestante e da parturiente. De acordo com 
a matéria, o inciso III do artigo 3º da lei passa a vigorar com a seguinte 
redação: “acompanhamento por uma pessoa por ela indicada durante 
o período pré-parto, parto e pós-parto, entendendo por pós-parto até 

o momento de alta hospitalar da puérpera”.

A proposta passou na CCJ com garantia de segurança às mulheres, medidas de conscientiza-
ção e reforço nas denúncias em caso de suspeita
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violência já está instalado, as 
mulheres precisam de prote-
ção. Transformando em dever 
do Estado, punir os algozes 
das vítimas. 
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Partidos coligados para
o governo não podem
se aliar para o Senado

O Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) deci-
diu que partidos coligados 
para concorrer ao governo do 
Estado não podem fazer outra 
aliança para o cargo de sena-
dor. Por maioria de votos, os 
ministros mantiveram a juris-
prudência da Corte no sen-
tido de vedar a possibilidade 
de que as agremiações que se 
uniram para disputar a vaga de 
governador formem coligações 
distintas com o intuito de con-
correr ao Senado Federal.

No entanto, caso a coliga-
ção não abranja as duas vagas 
(governador e senador), o 
Tribunal autorizou os partidos 
a lançarem candidaturas pró-
prias – fora da aliança – para 
o cargo remanescente. Assim, 
também foi confirmada a pos-
sibilidade de uma agremiação, 
sem integrar qualquer coliga-
ção, lançar candidata ou can-
didato ao cargo de senador 
individualmente.

A decisão foi tomada 
durante a análise de questio-
namento feito ao TSE se, em 
uma situação hipotética, con-
siderando que os partidos A, B, 
C e D façam parte da coligação 
majoritária para governador 
do Estado X, existiria obriga-
toriedade que essas agremia-
ções participassem da mesma 
coligação majoritária para o 
cargo de senador; se os par-
tidos coligados ao cargo de 
governador poderiam lançar 
individualmente candidatos 
para senador; e se o partido 
A, sem integrar qualquer 

R$ 733 mil neste mês
Matéria publicada ontem 
(22) pelo jornal Folha de S. 
Paulo sobre os 353 juízes que 
receberam mais de R$ 100 mil 
em ao menos um mês deste 
ano, informa que a ministra do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) Morgana de Almeida Richa, 
cunhada do ex-governador Beto 
Richa (PSDB), recebeu de uma 
só vez “quase R$ 733 mil no 
contracheque referente ao mês 
de abril. A quantia foi paga pelo 
seu tribunal de origem, Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª 
Região (Paraná)”. A assessoria do 
TST, explicou que, para assumir o 
cargo de ministra, em dezembro, 
Morgana foi exonerada do 
TRT-PR, ‘auferindo em 2022 
as parcelas decorrentes de lei, 
inclusive a indenização de vários 
períodos de férias que não foram 
usufruídos durante o período 
trabalhado no tribunal regional’”.

coligação, poderia lançar 
individualmente candidato 
ao Senado Federal.

O julgamento foi iniciado na 
sessão de 14 de junho, com o 
voto do relator, ministro Ricardo 
Lewandowski, que defendeu 
a autonomia para estabele-
cer as regras das coligações 
majoritárias pelas legendas 
formadas. Um pedido de vista 
do ministro Mauro Campbell 
Marques suspendeu a análise 
do caso pelo Colegiado.

VOTO-VISTA
Ao divergir do relator, o 

ministro Mauro Campbell 
Marques argumentou que a 
legislação e a jurisprudên-
cia do TSE “nunca admitiram 
que, na mesma circunscrição, 
partidos rivais em uma eleição 
viessem a se coligar em outra”.

Para o ministro, há uma 
estreita ligação entre os car-
gos em disputa, uma vez que 
o governador e o vice são auto-
ridades máximas do Poder 
Executivo Estadual, enquanto 
os senadores representam 
os interesses dos estados no 
Poder Legislativo.

Ele enfatizou que os arran-
jos partidários devem demons-
trar coerência ideológica para 
o eleitorado, e que cabe ao 
Congresso Nacional avaliar se 
o atual texto legal está ade-
quado ao sistema representa-
tivo partidário.

O vice-presidente da Corte 
Eleitoral, ministro Alexandre de 
Moraes, acompanhou a diver-
gência aberta por Campbell 

Marques e afirmou que os par-
tidos têm liberdade para deli-
berar sobre questões internas, 
mas devem observar aos parâ-
metros constitucionais.

“As alterações legislativas 
sucessivas – seja por emenda 
constitucional, seja pela minir-
reforma política – não modifi-
caram, a meu ver, o regime 
jurídico aplicável às coligações 
majoritárias, mantendo a uni-
cidade das coligações majori-
tárias, vedando as coligações 
cruzadas”, disse.

Além do ministro Alexandre 
de Moraes, votaram com a 
divergência os ministros Carlos 
Horbach e Benedito Gonçalves. 
Ficaram vencidos o relator e 
os ministros Sérgio Banhos e 
Edson Fachin.

MINISTROS vedaram a possibilidade de que as agremiações que se uniram para o governo formem coligações distintas com o intuito de 
concorrer ao Senado

DIVULGAÇÃO

Combate à desinformação

O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, lançou o Sistema 
de Alerta de Desinformação Contra as Eleições. Por meio da 
ferramenta, cidadãs e cidadãos poderão comunicar à Justiça 

Eleitoral o recebimento de notícias falsas, descontextualizadas 
ou manipuladas sobre o processo eleitoral brasileiro. “A partir 
de agora, qualquer pessoa poderá acessar esse sistema, que já 
está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, e reportar 
episódios envolvendo a circulação de notícias falsas, portadoras 
de inverdades sobre o sistema eleitoral brasileiro, que atentem 

contra a imagem de segurança e integridade do processo de 
votação e que possam afetar a normalidade do pleito eleitoral”, 

anunciou o ministro.

Disparos em massa
Segundo Fachin, nas 
Eleições de 2020, o canal 
exclusivo da Justiça Eleitoral 
com o WhatsApp recebeu 
mais de 5.229 denúncias 
de comportamentos 
inautênticos. Por meio 
da iniciativa, o aplicativo 
baniu 1.042 contas que 
fizeram disparos em massa 
naquele pleito. “Se em 2020 
a parceria foi com apenas 
uma plataforma e obtivemos 
resultados tão expressivos, 
não podemos deixar de 
ressaltar o importante avanço 
que representa a criação 
deste sistema, que conta com 
todas as plataformas parceiras 
da Justiça Eleitoral”, analisou 
o presidente do TSE.

Cassado em 1º turno
Os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) 
concluíram a primeira das duas sessões especiais convocadas 
para o julgamento do Processo Ético Disciplinar (PED) pelo 
Legislativo. O resultado foi 25 a 7 votos pela perda do 
mandato do vereador Renato Freitas (PT), cumprindo o 
requisito da maioria absoluta e sinalizando positivamente 
pela aplicação da pena. A cassação depende de nova 
submissão ao plenário do projeto de resolução que declara a 
perda do mandato parlamentar. Se não for atingido o mínimo 
de 20 votos favoráveis pela cassação na segunda votação, o 
caso será arquivado.

Caravana do Cidadania
O Cidadania se mobiliza no Paraná para fortalecer a pré-
candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da 
República. O presidente estadual da sigla, deputado federal 
Rubens Bueno, está percorrendo todo o Estado para reforçar 
junto aos prefeitos, vereadores, lideranças da agremiação e 
representantes da comunidade a importância de uma terceira 
via nessa disputa pelo Palácio do Planalto. Nos últimos dias, 
visitou 22 municípios. Ao todo, desde março já foram 172 
cidades que receberam a Caravana do Cidadania.

Cooperação
Atualmente, o TSE mantém 
acordos de cooperação com 
as plataformas digitais Google 
Brasil, YouTube, Facebook, 
Instagram, WhatsApp, 
Telegram, Kwai, TikTok, 
LinkedIn, Twitter e Spotify. 
O ministro agradeceu as 
empresas pela contribuição 
à democracia brasileira e 
enfatizou que o protagonismo 
no combate à propagação 
de narrativas falsas é das 
cidadãs e dos cidadãos 
brasileiros. “Com isso, reitero 
que a Justiça Eleitoral está 
preparada para conduzir as 
Eleições de 2022 de forma 
limpa e transparente, como 
tem feito nos últimos 90 
anos”, disse.

DIVULGAÇÃO
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Prisão de Milton Ribeiro
deve respingar direto na
campanha de Bolsonaro

Ex-ministro da Educação, 
Milton Ribeiro foi preso pela 
Polícia Federal ontem (22) de 
manhã, em Santos, no âmbito 
da operação, batizada de 
Acesso Pago, que investiga a 
prática de tráfico de influên-
cia e corrupção na liberação de 
verbas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), órgão ligado ao MEC. A 
prisão de Ribeiro foi determi-
nada pela Justiça por causa de 
um suposto envolvimento em 
um esquema para liberação de 
verbas do Ministério.

O ex-ministro é investigado 
por suspeita de corrupção pas-
siva; prevaricação (quando um 
funcionário público ‘retarda 
ou deixa de praticar, indevi-
damente, ato de ofício’, ou se 
o pratica ‘contra disposição 
expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pes-
soal’); advocacia administrativa 
(quando um servidor público 
defende interesses particulares 
junto ao órgão da administra-
ção pública onde exerce suas 
funções); e tráfico de influência.

A investigação envolve um 
áudio no qual Ribeiro dizia 
liberar verbas da pasta por 
indicação de dois pastores, 
Gilmar Santos e Arilton Moura, 
a pedido de Bolsonaro.

“Foi um pedido especial 
que o presidente da República 
fez para mim sobre a questão 
do [pastor] Gilmar”, disse o 
ministro no áudio.

Alguns prefeitos também 
denunciaram pedidos de pro-
pina – em dinheiro e em ouro 
– em troca da liberação de 

‘Cano quente’
Numa entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte (MG), o presidente 

Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem (quarta-feira, 22), que a prisão do 
ex-ministro da Educação Milton Ribeiro mostra que ele não interfere na 
Polícia Federal, ao contrário do que dizem seus opositores. Bolsonaro 
admitiu que as acusações contra o ex-ministro “vão respingar” nele. 
Também ressaltou que não pode ser responsabilizado por atos de 

ministros, secretários e ocupantes de cargos de confiança do governo. 
“Nós temos em cada ministério um sistema de compliance pra você 

realmente, se for enganado por alguém, não vai conseguir. Tanto é que 
é corrupção zero no nosso governo”.

Haja confiança
O presidente Jair Bolsonaro disse também: “No caso do Milton, 

pelo que estou sabendo, é aquela questão de que ele estaria com 
conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança 

dele. Houve denúncia de que ele teria buscado prefeitos e gente 
dele para negociar, liberar recursos, isso e aquilo. O que acontece? 
Nós afastamos ele”. Bolsonaro acrescentou: “Se tem prisão, é Polí-
cia Federal. É sinal de que a PF está agindo, que ele responda pelos 
atos dele. Peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas a PF 

está agindo, investigando, é sinal que não interfiro na PF, porque 
isso vai respingar em mim obviamente”.

Líder do governo defende
a inocência de ex-ministro

O líder do governo na 
Câmara dos Deputados, o 
deputado federal Ricardo 
Barros (PP-PR), disse ontem 
(22) esperar que o ex-mi-
nistro da Educação Milton 
Ribeiro seja inocentado ao 
final das acusações que o 
levaram à prisão.

“Muitos que foram presos 
hoje estão inocentados após 

conclusão das investigações”, 
escreveu Barros em seu Twitter. 
“Espero que seja esse o caso do 
reverendo Milton Ribeiro”.

O líder do governo na 
Casa já indicou confiança 
na postura de Ribeiro em 
o u t r o s  m o m e n t o s .  E m 
março, quando o escândalo 
do “Bolsolão do MEC” estou-
rou, Barros saiu em defesa do 

então chefe da pasta.
“Eu não vejo dificuldade 

nenhuma para o ministro fazer 
as explicações que deva fazer. 
Os fatos vão se sucedendo, e 
nós teremos, ao final, um des-
fecho, se houve ou não con-
duta inadequada”, disse Barros 
àquela época. “Eu confio muito 
na conduta do ministro Milton 
Ribeiro”, acrescentou.

recursos para os municípios. 
Milton Ribeiro disse que pediu 
apuração dessas denúncias à 
Controladoria-Geral da União.

Ribeiro já havia prestado 
depoimento à PF no final de 

março, quando confirmou 
que recebeu o pastor Gilmar 
a pedido de Bolsonaro. 
No entanto, ele negou que 
tenha ocorrido qualquer tipo 
favorecimento.

O ex-ministro é investigado por suspeita de corrupção passiva; prevaricação; advocacia ad-
ministrativa e tráfico de influência

DIVULGAÇÃO

Isenção
Apesar do reajuste, o Programa Energia Solidária 

permanece. Ele prevê a isenção de tarifa para famílias 
de baixa renda, inscritas no Cadastro Único do governo 

federal, e com consumo de até 150 kWh por mês. De 
acordo com a Copel, no mês de maio, cerca de 380 mil 

famílias no Paraná estavam ligadas ao programa.

Eficiência energética
Vinte e oito indústrias 
paranaenses receberão 
consultorias para 
identificação de práticas de 
eficiência energética que 
podem ser implantadas em 
seus processos produtivos, 
visando reduções de 
custos e aumento de 
competitividade. Elas são 
associadas a sindicatos 
empresariais filiados à 
Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep) que tiveram 
projetos voltados a essa 
área contemplados no Edital 
Fiep de Apoio às Indústrias 
Sindicalizadas.

Eficiência energética II
As consultorias nas 
indústrias selecionadas 
devem começar ainda neste 
mês. Para cada uma delas 
serão destinados R$ 15 
mil dos recursos obtidos 
pelo edital da Fiep, com 
uma contrapartida de R$ 3 
mil de cada empresa. Para 
participar do programa, 
as empresas precisavam 
cumprir quatro pré-
requisitos: ser associadas 
aos respectivos sindicatos; 
ter um gasto mínimo de 
R$ 30 mil na fatura mensal 
de insumos energéticos 
(incluindo energia elétrica 
e combustíveis); ter dois 
turnos de produção ou no 
mínimo 12 horas por dia de 
operação; e disponibilizar 
as últimas 12 faturas de 
insumos energéticos.

Tempo recorde
O Paraná foi o segundo 
estado mais rápido do País 
no tempo médio de abertura 
de empresas neste primeiro 
quadrimestre de 2022. 
O Paraná leva em média 
18 horas para abrir uma 
empresa, mesmo tempo 
registrado pelo Distrito 
Federal. Sergipe ficou em 
primeiro lugar no ranking, 
com 15 horas. Já a média 
brasileira está em 1 dia e 
16 horas.

Saldo de empresas
Neste primeiro 
quadrimestre, no Paraná, 
foram abertas 93.620 
empresas e 38.572 foram 
fechadas, com um saldo de 
55.048. Assim, o Estado é o 
quarto no Brasil com maior 
saldo de empresas abertas, 
ficando atrás de São Paulo 
(237.878), Minas Gerais 
(80.192) e Rio de Janeiro 
(71.422).

Candidato ao Senado
O ex-ministro da Saúde 
do governo Bolsonaro, 
Luiz Henrique Mandetta, 
confirmou que será 
candidato ao Senado pelo 
estado do Mato Grosso do 
Sul. Ele terá como uma das 
adversárias a ex-ministra 
da Agricultura Tereza 
Cristina (PP), que também é 
cotada como vice na chapa 
presidencial de Bolsonaro. 
A candidatura de Mandetta 
será pelo União Brasil.

Programa de governo
Lula e Alckmin apresentaram 
as diretrizes do programa 
de governo. Um dos pontos 
que abre discordância na 
campanha é a revogação da 
reforma trabalhista. Nele, 
o petista sinalizou recuo, 
mas manteve a intenção de 
criar uma nova legislação. O 
ex-presidente também falou 
em ‘abrasileirar’ os preços 
dos combustíveis e se opôs 
à privatização de Petrobras 
e Eletrobras. No evento, 
a cúpula petista passou 
por uma saia justa com o 
vereador Eduardo Suplicy, 
que sentiu-se ignorado 
pela campanha.

Vacinação infantil
Os EUA começaram a vacinar 
crianças de 6 meses até 5 
anos contra a Covid-19. Com 
isso, cerca de 19 milhões 
de pessoas da faixa etária 
estão aptas a receber algum 
dos imunizantes aprovados: 
Pfizer e Moderna.
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Vereador Ronaldo Cruz
foi interrogado pela
Comissão que o investiga

A Comissão de Exame de 
Denúncia (CED), composta 
pelos vereadores Mateus 
Barreto (Presidente), Ana 
Novais e Cris das frutas na 
condição de membras, sere-
uniu na manhã de ontem 
(quarta-feira, 22), e deu início 
às investigações, realizando 
duas oitivas. Uma delas foi 
com o vereador denunciado, 
Ronaldo Cruz Cardoso.

O presidente da CED, 
Mateus Barreto, ressaltou que 
o teor das respostas do verea-
dor não pode ser divulgado, 
ao menos por enquanto, 
pelos membros da comissão, 
mas que, no final dos traba-
lhos tudo será apresentado 
em plenário e se tornará ofi-
cialmente público.

Do outro lado, está o 
denunciante, o médico veteri-
nário Estefano Demczuk, que 

Mais de R$ 113 milhões chegaram
à Umuarama através de parlamentar

O deputado estadual 
Delegado Fernando Martins, 
fez um balanço dos recursos 
e investimentos viabilizados 
por ele na semana de come-
moração do 67º aniversário 
de Umuarama. Fernando foi o 
parlamentar mais votado da 
história da Capital da Amizade, 
com 25.607 votos.

São mais de R$ 113 milhões 
em investimentos intermedia-
dos por ele nas mais diversas 
áreas. Os recursos foram con-
quistados através de uma arti-
culação junto ao Governo do 
Estado e em parceria com o 
prefeito Hermes Pimentel.

RECURSOS
Foram R$ 67 milhões para 

a duplicação da PR-323, no 
trecho urbano de Umuarama. 
Para a Saúde, o deputado indi-
cou mais de R$ 6 milhões e via-
bilizou a reabertura de 10 lei-
tos de UTI durante a pandemia 
da Covid-19.

Conseguiu também recur-
sos na casa de R$ 1 milhão 

representou pelo pedido de 
cassação do vereador Ronaldo, 
o acusando de um suposto 
pedido de propina para trami-
tação de projeto que permi-
tiria alteração de nomencla-
tura em área de zoneamento 
do município através de vota-
ção na Câmara. Tal alteração 
deixaria liberada a instalação 
de um loteamento na região 
situada na saída para o muni-
cípio Xambrê.

Os depoimentos começa-
ram por volta das 9h e se esten-
deram até o final da manhã. O 
presidente dos trabalhos res-
saltou que pretende concluir 
o parecer até semana que vem.

O documento pode ser 
confeccionado na forma de 
Decreto Legislativo a ser sub-
metido para votação plenária 
caso defina a gravidade da 
denúncia como passível de 

penas em conformidade com 
os níveis I, II e III do artigo 2º 
do Código de Ética da Câmara 
Municipal de Umuarama.

A legislação municipal 
prevê advertência pública oral, 
advertência pública escrita e 
advertência pública com noti-
ficação ao partido político ao 
qual pertence o vereador.

Em outra conjuntura, o pare-
cer pode considerar a gravidade 
como passível de penalidades 
que incidem nos níveis IV, V e IV 
artigo 2º do Código de Ética.

Segundo a assessoria jurí-
dica, por esse viés, deve ser 
desenvolvido um Projeto de 
Resolução, a ser submetido à 
votação plenária, carecendo 
de maioria absoluta para 
sua aprovação. Neste caso, a 
Comissão pode deliberar sus-
pensão temporária ou a perda 
do mandato do vereador.

para reforma, ampliação e 
construção das UBSs 26 de 
Julho, Jardim União e Parque 
Bonfim e intermediou a libe-
ração de R$ 900 mil para a 
aquisição de dois ônibus, pos-
sibilitando o transporte de 
pacientes que necessitam de 

tratamento fora de Umuarama.
Foram 8 ambulâncias no 

(R$170 mil cada), destinadas 
aos distritos e bairros, além de 
R$ 600 mil em equipamentos 
para as UTIs, R$1 milhão para a 
UOPECCAN e R$1 milhão para 
o Hospital Cemil.

Segurança e educação
Como delegado de polícia há 19 anos, a segurança pública 
sempre foi sua bandeira. Para esta área, Fernando indicou 

mais de R$2,3 milhões em recursos. Foram adquiridos 7 
automóveis para as Polícias Civil e Militar, um caminhão auto 

bomba, um desencarcerador elétrico e uma moto aquática 
para o Corpo de Bombeiros; e um caminhão guincho para a 
PM. O deputado indicou mais de R$ 400 mil para a Educa-

ção e Esporte de Umuarama, envolvendo a aquisição de kits 
robótica, kits Educatron (compostos por smat TV, computado-
res, webcam, microfones, teclado com mouse pad e pedestal 

regulável) e kits esportivos.

Casas populares
Entre outras iniciativas, Martins viabilizou R$ 16,5 milhões 
para o Projeto Casa Fácil Paraná da Cohapar. Mais de mil 

famílias serão beneficiadas com o programa, que garantirá 
moradia própria. Entre o montante, está sendo viabilizado 
pelo deputado a doação de um terreno para a construção 
da Delegacia Cidadã, e já foi feita a doação pelo Estado de 
uma área para construção de um centro administrativo da 

prefeitura. Também foi destinado veículos para agricultura no 
valor de R$ 150 mil e R$ 200 mil em custeio para a Associação 

Assistencial Casa da Paz.

Damares e Tereza 
Os palacianos acordaram 
com uma bomba no colo 
ontem, mas foram dormir 
com um problema para 
resolver. O satff presidencial 
que cuida da campanha dá 
como incerta a indicação do 
general Braga Netto para 
vice de Bolsonaro. Cresceu a 
cotação de Damares Alves, 
apadrinhada pela bancada 
evangélica, e a deputada federal 
Tereza Cristina, ex-ministra da 
Agricultura, apadrinhada pela 
bancada do agro. Bolsonaro já 
acredita que ter uma mulher 
de vice pode chamar o voto 
feminino - público com o qual 
está em baixa - e abrir front 
contra eventual crescimento de 
Simone Tebet (MDB).

Corre-corre
O nome de Caio Paes de Andrade 
já subiu no telhado da Petrobras. 
Se passar, será um dos milagres 
deste Governo. Embora a 
petroleira tenha informado 
que só na sexta o comitê de 
elegibilidade vai avaliar seu 
nome, a Coluna antecipou que há 
duas semanas o clima é ruim. Ele 
não teria concluído um curso de 
pós-graduação no exterior e não 
cumpre exigências da Lei 13.303, 
das Estatais, para experiência em 
gestão. Há uma orientação na 
empresa para blindá-lo. Mas o 
Governo já corre com plano B, de 
dentro da própria petroleira, que 
tenha um aceite rápido e acalme 
o mercado e acionistas. 

Sobre viver mais
As mortes violentas de crianças 
e adolescentes paulistas de 

Surpresa até na PF 
A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi festejada 

discretamente por toda a cúpula do PT e Lula da Silva, e mobilizou, 
de outro lado, o staff do marketing do presidente Jair Bolsonaro 
durante todo o dia. A operação da Polícia Federal é considerada 
pelas duas campanhas um divisor de águas para a eleição. Caiu 

todo o discurso de Bolsonaro de que não há corrupção no Governo, 
enquanto o PT mandou reforçar nas redes sociais e nas próximas 
inserções de TV a chamada de que a corrupção voltou. Até na PF, 

segundo fontes ouvidas pela Coluna, a prisão do pastor ex-ministro 
caiu como uma bomba, porque a praxe dos juízes federais desde o 
início do Governo de Bolsonaro (a exemplo de gestões anteriores) 

era autorizar apenas apreensões contra ex-inquilinos da Esplanada. 
E tem mais ministros com medo de deixar o Governo. 

ESPLANADEIRA
# Óticas Diniz já conta com 13 unidades no Rio de Janeiro. # Bank 

Pay oferece serviços de TEF e Gateway de pagamentos. # NEO lança 
Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG). # Veus Saúde 

lança SAÚDECHECK-IN Vasco. # Shopping Metropolitano Barra, no Rio, 
lança programa ECO Met.  # Rede Não Bata, Eduque, que incentiva 
tramitação do PL Menino Bernardo (proíbe castigos físicos contra 

crianças e adolescentes) lança cartilha com foco na legislação.

até 19 anos apresentaram 
redução de 22% em 2021, em 
comparação com o ano anterior. 
A informação está no estudo 
lançado pelo Comitê Paulista 
pela Prevenção de Homicídios na 
Adolescência, parceria da ALESP 
com a UNICEF e o Governo do 
Estado. O relatório traz dados 
a partir de informações dos 
B.O.´s levantados pela Segurança 
Pública paulista.

Radiografia das 
pequenas
A busca das empresas por crédito 
registrou crescimento de 8,7% 
em maio deste ano, comparado 
com o mesmo mês de 2021, 
segundo o Indicador de Demanda 
das Empresas por Crédito da 
Serasa Experian. Foram as 
micro e pequenas empresas 
que impulsionaram: enquanto a 
procura por elas foi 9,2% maior, 
os negócios de médio porte 
registraram uma queda de 6,3% 
nas pesquisas, seguidos pelas 
grandes companhias, com 2,9% 
de retração.

Livros na mesa
O mercado de livros sofre um 
pequeno recuo em maio, mas 
continua em alta. Houve queda 
de 4,27% na venda das livrarias 
no mês passado, com um 
total de 4,16 milhões de livros 
vendidos, em relação a maio de 
2021. O Dia das Mães ajudou a 
elevar o ticket médio, e a receita 
chegou a R$ 169,23 milhões 
(alta de 2,06%). Os dados são 
do Painel do Varejo de Livros no 
Brasil, produzido pelo Nielsen 
Bookscan e pelo Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros.
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Região de Umuarama é inserida no
pacotão de investimentos do Estado

Os recursos liberados 
ontem (quarta-feira, 22) 
pelo Governo do Estado, via 
Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas 
(Sedu), alcançam todas as 
regiões do Paraná. O governa-
dor Ratinho Junior autorizou 
o repasse de R$ 664,5 milhões 
para 353 cidades. É parte de 
um pacote mais amplo que 
alcança R$ 1,1 bilhão em 
pouco mais de três meses.

A região de Umuarama 
recebeu um investimento de 
R$ 35 milhões, para realizar 24 
ações que melhoram a infraes-
trutura dos municípios do 
Nororeste. Desse total, R$ 16 
milhões serão investidos em 
pavimentação em Icaraíma, 

Prefeitura amplia as inscrições para o
Torneio de Pesca Capital da Amizade

Devido à grande procura, 
o prefeito Hermes Pimentel 
decidiu determinar a amplia-
ção no número de vagas para 
o 1º Torneio de Pesca Capital 
da Amizade, que acontece das 
9h às 16h do próximo domingo 
(26), no Lago Aratimbó. Mais 
200 pescadores poderão se ins-
crever, além dos 400 já inscri-
tos até a manhã desta quarta-
-feira. Os interessados devem 
procurar a Secretaria do Meio 
Ambiente na Prefeitura, a par-
tir das 8h desta quinta-feira, 
23, com documentos pessoais 
e comprovante de residên-
cia – apenas moradores de 
Umuarama podem participar.

O secretário municipal 
do Meio Ambiente, Rubens 
Sampaio, disse que mesmo 
com 600 inscritos será possí-
vel manter uma distância ade-
quada entre cada pescador – se 
necessário utilizando a parte 
superior do lago (acima da pas-
sarela). “Queremos oferecer 
conforto e boas condições aos 
participantes e após reavaliar-
mos o local, diante da grande 
procura, constatamos que é 
possível um número um pouco 
maior de pescadores. Estamos 
tomando todas as medidas 
para que a pesca ocorra com 
segurança”, afirmou.

O torneio de pesca é um 
dos eventos mais aguardados 
nas comemorações do 67º 

onde também foram libe-
rados R$ 480 mil para uma 
capela mortuária.

Foram autorizados, ainda, 
R$ 3 milhões para pavimen-
tação em Cruzeiro do Oeste e 
R$ 1,8 milhão para a moder-
nização de ruas de Cafezal 
do Sul. Umuarama e Nova 
Olímpia têm recursos para a 
licitação de uma praça cada 
e Nova Olímpia, Alto Piquiri 
e Pérola vão ter barracões 
industriais para fortalecer a 
economia local com a atra-
ção de mais empresas.

O pacote contempla 656 
ações diferentes e vai benefi-
ciar a população de todas as 
regiões. Dentre elas, 577 reali-
zadas a fundo perdido, no valor 

de R$ 480.450.075,71, por meio 
de transferência voluntária da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas 
(Sedu), ou seja, os valores não 
precisarão ser devolvidos aos 
cofres do Estado.

Os valores serão empre-
gados na construção de 
creches, Centros de Saúde 
Especializado, praças, qua-
dras de esportes, calçadas, 
Centros de Desenvolvimento 
E c o n ô m i c o ,  b a r r a c õ e s 
industriais, escolas munici-
pais, complexos esportivos, 
Centros de Referência de 
Ação Social (CRAS), Centros de 
Convivência, terminais rodo-
viários, terminais de trans-
porte urbano e campos de 

aniversário de Umuarama. 
Participantes de quatro cate-
gorias serão premiados com 
kits de pescaria com carretilha 
e vara para os primeiros luga-
res, caixa térmica de 56 litros 
com rodas para os segundos 
e cadeira dobrável articulada 
para os terceiros lugares.

“Teremos ainda prêmios 
para o pescador mais idoso 
(sênior), o mais jovem, o maior 
espécime capturado e a maior 
quantidade pescada de peixes. 
Só serão premiados competi-
dores devidamente inscritos 
e que participarem da pesca 
com, pelo menos, uma captura 
de peixe”, reforça o secretário. 
Ao final da premiação também 
haverá sorteio de prêmios aos 
participantes que efetivaram 
sua inscrição – inclusive um 
barco de alumínio de seis 
metros e borda alta.

Sampaio lembrou que o lago 
conta com cardumes de tilápias, 
piaus, lambaris e outros peixes 

exóticos que farão a festa dos 
pescadores. A inscrição ‘cus-
tou’ um quilo de ração para cães 
ou gatos, que será destinada 
à Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama (Saau). 
“Um pescador autorizado pela 
Prefeitura realizou um teste no 
lago, na última semana, e conse-
guiu fisgar várias tilápias e piaus. 
Creio que teremos muitos peixes 
na competição”, acrescentou o 
prefeito Hermes Pimentel, que 
sugeriu a realização do torneio.

A partir desta quarta, o 
Lago Aratimbó centralizará as 
comemorações do aniversário 
da cidade, com a tradicional 
Festa das Nações, a Expoflor, a 
Feira de Artesanato, o Arraiá do 
Lago e atrações musicais – hoje 
será a vez do violeiro Gabriel 
Paixão, dupla JB e Sylvinho 
Tecladista, cantor André Barsil 
e o Grupo de Viola. O prefeito 
Hermes Pimentel fará a aber-
tura oficial às 19h e as atrações 
seguem até o domingo (26).

futebol, além de pavimentação 
de centenas de ruas e avenidas 

e a implantação de iluminação 
pública e ciclovias.

OBRAS na rodovia PR-323 receberem parte destes recursos, além de investimentos feitos 
em outras áreas do município

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

O sorriso no rosto de Sonyangela Rossi, ao lado da parça, Karina Farah, não foi 
em vão. Na foto elas estão no lugar mais alto do pódio depois de vencerem o 
Grand Slam de Beach Tênis, disputado na categoria 35+ em Curitiba, na Are-
na Win. A disputa aconteceu no último final de semana.     A dupla representa 
a ABTU Esportes de Areia, uma associação desportiva de Umuarama e, somente 
neste ano, já abraçaram 4 torneios no Estado. Além de Curitiba, trouxeram 
premiações de Maringá, Cianorte e Cascavel. As vitórias levaram Sony e Ká, a 
despontar no ranking entre as 10 melhores do Paraná.

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

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

 “Trabalho voluntário não é coisa de 
gente santa”. 

Logo, o trabalho voluntário não é para 
quem quer mudar o mundo ou ser bem 
visto, mas é para quem quer mudar a si 
mesmo e está disposto a aprender por 
meio do contato com novos mundos. 

É uma excelente ferramenta de empatia, 
onde o aprendiz ensina mais que o pro-

fessor. 
Voluntariar é transbordar de tanto 

aprendizado e gratidão, é superar dores 
e desafios inimagináveis, porque vê na 
história do outro as bênçãos da própria 

vida. 
A nossa maior ligação é humana, 

feita de respeito e gentileza. 
Onde existem voluntários, existe a mis-
tura das cores, das classes, das cren-

ças e de passados. 
A curiosidade pelo outro alimenta a 

nossa alma sedenta por sentimentos 
reais! 

Voluntariar é doar amor para curar a dor 
do outro e, sem saber, descobre que 
esse é o remédio para curar a nossa 

própria dor. 

VOLUNTARIAR É DOAR 
AMOR PARA CURAR A DOR 

Município procura parceria para o 
desenvolvimento da mandiocultura

Para estimular e desen-
volver a mandiocultura, 
uma das atividades agríco-
las mais significativas de 
Umuarama, o secretário muni-
cipal da Agricultura, Cleverson 
Alvarenga, realizou visita 
técnica à sede da Podium 
Alimentos, em Tamboara – 
região de Paranavaí –, que 
industrializa boa parte da 
produção regional e processa 
diversos alimentos.

A intenção é buscar parce-
rias e novos canais de comer-
cialização para a mandioca 
produzida em Umuarama, 
que envolve um número 

considerável de produtores. 
A safra 21/22 teve uma área 
plantada de 8.955 hectares, 
com 6.305 ainda a colher no 
município, enquanto na região 
foram plantados 67.544 hecta-
res e há ainda 46.929 a colher.

“A  área plantada de 
Umuarama é quase a mesma 
de Paranavaí, o maior produtor 
do Noroeste. Com o estímulo e 
o acompanhamento adequado 
poderemos ampliar o cultivo e 
a rentabilidade dos produto-
res”, destacou o secretário.

Em 2020, conforme dados 
do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e 

Social (Ipardes) a área colhida 
em Umuarama (5.950 hectares) 
gerou produção de 141.100 
toneladas e rendimento médio 
de 23.714 kg por ha. “A produ-
ção atingiu R$ 58,4 milhões, 
tornando a mandioca a cultura 
temporária de maior valor na 
economia agrícola, à frente 
da cana (R$ 51,4 milhões) e da 
soja (R$ 9,9 milhões)”, explicou 
Cleverson Alvarenga.

O secretário viajou acom-
panhado do agrônomo Paulo 
Henrique Gaiarin, que será 
o canal de contato entre os 
produtores e a empresa. 
Na Podium, os dois foram 

recebidos pelo sócio-proprie-
tário Maurício Gehlen, e pelo 
gerente de campo Marcos 
André Garrido Campos. A 
empresa tem entrepostos 
pelo Estado e uma filial em 
Laje (BA).

“ O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pimentel apoiou a iniciativa 
e vê grandes perspectivas 
para desenvolver a cultura em 
Umuarama, inclusive com a 
possibilidade de futuramente 
contarmos com uma filial da 
empresa na cidade”, apontou. 
A Podium Alimentos que é a 
7ª maior do país em produção 
de massas e farinhas e detém 
quase 30% do mercado na 
industrialização de mandioca.

O agrônomo deverá iniciar 

um trabalho de orientação e 
acompanhamento aos produ-
tores de Umuarama e região 
para estabelecer uma ponte 
com a empresa, que tem 31 
anos de atuação no mer-
cado. Em 1995 houve uma 
grande reestruturação, com 
destaque para o PME-10 
(amido especial), que trouxe 
padronização e otimização 
de processo às indústrias de 
pão de queijo.

Amidos especiais, pré mis-
turas e outros produtos inova-
dores são desenvolvidos pela 
Podium Alimentos, que atua 
desde de as pesquisas de novas 
variedades de mandioca, tec-
nologias de plantio e colheita 
e toda a cadeia produtiva.Perigos da depressão pós-parto

são abordados em Umuarama
As gestantes podem ter 

uma série de aborrecimentos 
mentais, que influenciam e 
prejudicam a vida da mulher. 
Diante desta realidade, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama possui a Divisão 
de Saúde Mental, que oferece 
amparo em todas fases da ges-
tação. Ontem (22) as pacientes 
da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Parque Industrial parti-
ciparam da roda de conversa 
‘Saúde Mental Materna’, com 
as psicólogas Nathalia Ynae 
Marrique Giroldo e Ana Paula 
Alcântara.

Coordenadora da Divisão 
de Saúde Mental, Nathalia 
explica que puerpério é o 
período de cerca de 40 dias 
depois do parto, quando os 
órgãos genitais e o corpo da 
mulher retornam a seu estado 
normal, de antes da gestação. 
“A gestação, o parto e o puer-
pério são períodos da vida da 
mulher que precisam ser ava-
liados com especial atenção 
devido a alterações físicas, 
hormonais, psíquicas e até de 
inserção social, que podem 
refletir diretamente na saúde 
mental dessas pacientes”, 
detalha, acrescentando que 
outras UBS da cidade devem 
receber o evento.

Ela ressalta que cuidar da 
saúde mental de quem está 
gestando é também uma 
forma de cuidar do desen-
volvimento integral do bebê. 

“Infelizmente temos acompa-
nhado casos alarmantes de 
depressão pós-parto, depres-
são, ansiedade e até tentativas 
de suicídio relacionados à gra-
videz e ao puerpério”, informa.

A psicóloga pontua que 
a gestação é um período de 
transição que faz parte do 
desenvolvimento humano. “Há 
transformações no organismo 
da mulher e em seu bem-es-
tar, alterando seu psiquismo 
e o seu papel sócio-familiar, 
podendo desta forma ser um 
período em que se observam 
aumentos de sintomas ou até 

mesmo o desenvolvimento 
de transtornos psiquiátricos”, 
explica.

Nathalia indica que os 
Transtornos Mentais Comuns 
(TMC) incluem sintomas 
depressivos não-psicóticos, 
ansiedades e queixas somá-
ticas que afetam o desempe-
nho das atividades diárias. 
“Entre os sintomas dessa 
categoria estão a dificuldade 
de concentração, esqueci-
mento, insônia, fadiga, irri-
tabilidade, sensação de inu-
tilidade e queixas somáticas, 
entre outros”, especifica.

Pós-parto
A psicóloga acrescenta que a maioria das depressões pós-parto aconte-
ce dos três a seis meses após o nascimento do bebê. “Os três primeiros 
meses após o parto é quando a mulher apresenta a maior taxa de risco 

em relação a qualquer outra etapa de sua vida, de vir a sofrer uma 
internação decorrente de um transtorno psiquiátrico. Sendo que, cerca 
de 70% das mulheres com tais distúrbios, não possuem história prévia 
de doença mental”, observa Nathalia, recomendando que as gestantes 

devem sempre buscar apoio em suas UBS.

SECRETARIA Municipal de Saúde possui a Divisão de Saúde Mental, que oferece amparo 
em todas fases da gestação
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Palavras cruzadas

Hoje a Lua migra para o seu inferno astral e pode 
baixar sua bola, geminianas e geminianos. Um 
clima de desânimo talvez domine o seu corpi-
nho, e aí você vai precisar de estímulos pra não 
se acomodar. No trabalho, tudo indica que será 
mais produtivo se puder se afastar e fazer suas 
tarefas longe dos outros.

Tudo indica que irá começar o dia com a ambi-
ção lá em cima. Em busca de reconhecimento 
e por uma vida mais confortável, você tende a 
focar na carreira. Há boas chances de mudar de 
profissão ou sua situação atual, conquistando 
segurança material. 

Quintou e tudo indica que seu signo estará 
menos crítico, já que deve pensar melhor de si 
e ficar menos exigente. A Lua favorece o apren-
dizado, o conhecimento e os estudos, sobretudo 
de faculdade. À tarde, os astros devem impul-
sionar os seus sonhos. 

A Lua inicia o rolê no seu paraíso astral hoje e 
levanta a sua bola, cabrinhas. Além de atrair mais 
conforto, tudo indica que ficará menos exigente 
consigo e com os outros, tende a pensar melhor 
sobre si e pode dar tchau para coisas complica-
das. É bem possível que alcance uma vida boa, 
só não dá pra se acomodar.

Tudo indica que as coisas vão correr bem no 
serviço e você deve terminar suas tarefas com 
calma, sobretudo se trabalha da sua casa. Os 
astros estão numa vibe gostosa e equilibram sua 
mente e corpo. Se está na pista, um parente pode 
te dar uma mãozinha e te apresentar alguém per-
feitinho, descomplicado e que te apoie.

Quintou com promessas de muitas emoções. 
Você tende a esbanjar afeto, honestidade e pra-
ticidade, além de se mostrar pouco exigente, o 
que deve agradar todo mundo. Tudo indica que 
será um ombro amigo para as pessoas, inclusive 
para os colegas de serviço.

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 23 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 23 de junho

Se depender do céu, você deve ter facilidade pra 
fazer contatos pessoais ou profissionais nesta 
quinta. Afinal, seu lado sincero e menos exigente 
com os outros pode ficar mais forte e agradar 
todo mundo. De quebra, tudo indica que não 
vai querer saber de complicações ou dores de 
cabeça.

Câncer, meu consagrado, a Lua entra na sua 
Casa das Esperanças e tudo indica que você 
irá sonhar com segurança material. Há boas 
chances de atrair conforto e as coisas boas da 
vida, mas precisará correr atrás e se esforçar. 
Nas amizades, tende a esbanjar afeto, ajudar 
e agradar todo mundo. 

Quintou com a Lua embarcando no seu signo 
e deixando seus sentidos mais apurados. Tudo 
indica que a vontade de aproveitar as coisas boas 
da vida vai ficar forte. O clima promete ser agra-
dável e de muito conforto e se puder curtir essas 
delícias com quem gosta, aí zerou a vida! 

O dia inicia com a Lua migrando pra sua Casa 
da Fortuna e despertando a necessidade de 
ter segurança material, arianos. Aí tudo indica 
que irá agir de forma prática pra atrair grana e 
conseguir uma vida mais confortável. Os astros 
enchem o seu astral de magia e acendem seu 
poder de comunicação. 

A Lua migra pra sua Casa das Transformações 
e traz boas chances de sucesso na profissão, 
sobretudo se lida com os negócios ou finanças 
de outras pessoas. Suas reações emocionais 
devem ficar mais lentas, porém prometem ser 
fortes e duradouras. A dica do céu é resolver 
logo qualquer diferença!

Sagitarianos, a Lua destaca o seu lado prá-
tico, honesto e agradável no trabalho logo pela 
manhã. Fugindo de coisas complicadas, tem 
tudo pra encontrar formas eficientes e rápidas 
de realizar suas tarefas. Pra fortalecer o corpo 
e a saúde, não deixe a preguiça te dominar e 
mexa-se! 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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GCVA

CHERNOBYL
BALEAREIA

BGLSOM
PEROLATSE
SAFRATEAR

SIMPARI
COBDOC

CONDENSADA
ARTETOYL

PMAISDIA
CURAPILOT

SETANRI
UOSECAN

MASSORETICA

O maior
acidente

nuclear da
História

O Boca do
Inferno da

poesia
brasileira

A safira,
pela im-
portância 
no mercado

Material
de artesa-
nato em
garrafas

Saboreia
(o picolé)

Máquina
para

fabricar
tecidos

Época de 
comercia-
lização do
boi-gordo 

Caráter de
todo núme-
ro primo,
exceto o 2 

Letra
símbolo

do itálico

Resumida
(obra

literária)

Formato
da Lua no

quarto
crescente

Variante
coloquial
de "estou"

Peça para
imprimir o

brasão

Introduziu
o "new 

look" na al-
ta-costura

Legado
cultural

de âmbito
universal

Período
de funcio-
namento 

de creches

Piloto, em
inglês

A última
fase da 

fabricação
do queijo

Grande
serpente
morta por

Apolo

"Um Corpo
Que (?)",
filme de

Hitchcock 
Elemento
mais abun-
dante no ar
(símbolo)

Região do
mundo
em que 

predomi-
nou a co-
lonização

luso-
espanhola

Marsupial 
australiano
Sucesso

dos Beatles

Christian
(?), ator
Conta de
colares

Estímulo
auditivo 

Aprovou o
uso da as-
sinatura di-
gital para 
criação de
partidos 

Recurso que garante
a liberdade do
indivíduo até o

julgamento

Grama
(símbolo)
"Bruto",
em PIB 

Boletim de
Ocorrência (abrev.)

Extensão dos
arquivos do Word

Variedade
de milho
Acusados
de crimes

Projétil do arco e 
da besta

Relativa aos textos
de exegetas judaicos

Falta de
chuva

Conjunção
alternativa

4/maís. 5/pilot — píton. 6/sinete. 9/yesterday. 11/massorética.
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P A U C
V O C A L I S T A

V A R A T R A I R
S J A I R R N

V O D U M A G O A
A S I P O D E V

D C E D I L H A
M E S A I A R

E L
P I N

F A R T O
L E R D R I S

S A X O F O N E I
N

N A E A N
A B O

T P I N O O P
S A C A R O L H A S

S A I A T
O S S E

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.

Inscrições para nova etapa do Longão vão até dia 29
Umuarama terá no próximo dia 3 mais 

uma edição do Longão da Smel, uma cor-
rida com percursos variados promovida 
pela Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, com a finalidade de movimentar a 
população. As distâncias variam entre 5 
km, 8 km e 14 km e a meta não é chegar 
em primeiro lugar. “O grande sentido do 
Longão é mobilizar a comunidade para 
praticar atividade física. Todos que parti-
ciparem e conseguirem concluir o trajeto 
serão considerados vencedores e receberão 
uma medalha especial”, explicou o secretá-
rio Jeferson Ferreira (Esporte e Lazer).

A competição vem sendo realizada 
a cada período de dois meses, na área 
rural de Umuarama. A próxima etapa, 
prevista 3/07 (um domingo) terá lar-
gada no distrito de Lovat, em frente 
ao colégio estadual (avenida Paraná, 
151). “A 10 dias da prova já temos 156 
inscritos, mas com certeza reuniremos 
muito mais pessoas preocupadas com 
a saúde”, espera o secretário.

As inscrições serão aceitas até 29 
de junho pelo Google Forms e cada 
participante deverá doar duas caixas 
de leite longa vida para distribuição a 

entidades, a serem entregues no dia 
do evento. A retirada do numeral do 
atleta – para identificação da catego-
ria em que ele vai correr – será no dia, 
instantes antes do início da prova.

Haverá pontos de hidratação ao longo 
do trajeto e a previsão da meteorologia é 
de tempo bom. O percurso de 14 km terá 
largada às 6h30; o de 8 km começará às 
6h45; e o trajeto menor (5 km) terá iní-
cio às 7h. “Os participantes vão ter de 
acordar cedo, mas valerá a pena. Além 
dos benefícios físicos, o Longão oferece 
um passeio por bonitas paisagens e a 

possibilidade de conviver com pessoas 
que se preocupam com a saúde e a qua-
lidade de vida. Atividade física é saúde”, 
completou o secretário Jefinho.

Mais informações podem ser solicitadas 
pessoalmente na Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Smel) ou pelos telefones 
(44) 3906-1090 e 9-8457-1825. A promo-
ção é da Prefeitura de Umuarama/ Smel, 
com apoio da Fecomércio-PR, Sesc, gru-
pos Amigos que Correm e Esquadrão da 
Corrida, Martinha Assessoria Esportiva, 
Outliers Corrida e Caminhada, Viva + 
Assessoria Esportiva e Furious Fit.



10 Quinta-feira, 23 de junho de 2022 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

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

Peugeot apresenta novidades 
para linha 2023 do SUV 2008

A linha 2023 do Peugeot 
2008, chega com novidades 
no exterior e no pacote de itens 
de série de segurança e con-
forto, para todas as versões. 
O modelo passa a contar com 
a nova cor “Cinza Artense”, 
tampa traseira black-out com 
lettering Peugeot, além do 
inédito teto pintado em Black 
Diamond e os retrovisores em 
preto com detalhes cromados.

A Peugeot apresenta duas 
novas versões para agregar as 
atualizações da gama 2008, 
junto às versões Allure e Griffe 
THP. A série Style chega para o 
modelo com opções de moto-
rização 1.6 Flex AT6 a partir de 
R$ 106.990 e 1.6 THP Turbo 
Flex AT6 a partir de R$ 119.990, 
com elementos exclusivos que 
dão um toque a mais de robus-
tez e sofisticação ao já encan-
tador design do Peugeot 2008.

Com a sedução e prazer de 
dirigir oferecido pelos modelos 
da Peugeot, o SUV conta agora 
com câmera de ré, cruise con-
trol, volante multifuncional 
e lanternas traseiras em LED 
entre os itens de série, a par-
tir da versão Style. Além de 
equipamentos consagrados 
da marca, como o teto pano-
râmico, a central multimídia 
All-In-One compatível com 
Apple Car Play e Android Auto. 
O Peugeot 2008 oferece ainda 
o i-Cockpit único da Peugeot 
e proposta de condução intui-
tiva, graças ao Grip Control 
que se adapta ao funciona-
mento do veículo em todos 
os tipos de terreno.

Em seu exterior, o Peugeot 
2008 Style, em ambas motori-
zações, apresenta uma iden-
tidade mais marcante, com 
exclusivo jogo de rodas de 
liga leve 16” com pintura Noir 
Onxy, nova grade com Dark 
Chrome, máscara negra nos 
faróis e novas lanternas trasei-
ras em LED que trazem um ar 
mais elegante ao modelo.

Por dentro, o Peugeot 2008 
Style chama a atenção logo 
ao primeiro olhar, equipado 
com o consagrado i-Cockpit, o 
volante de diâmetro reduzido 
(sport drive), multifuncional, 
em couro, posto de direção 

VERSÕES E PREÇOS
Veja abaixo os valores sugeridos da gama completa de versões 
do Peugeot 2008. Preços exclusivos de lançamento através do 
canal e-commerce, por tempo indeterminado:
Peugeot 2008 MY’23 Allure: R$ 99.990
Peugeot 2008 MY’23 Style: R$ 106.990
Peugeot 2008 MY’23 Style THP: R$ 119.990
Peugeot 2008 MY’23 Griffe THP: R$ 124.990

elevado que agrupa todas as 
funções no eixo do olhar do 
condutor permitindo uma 
maior concentração no tra-
jeto e multimídia touchscreen 
que agrupa de forma intuitiva 
todas as funções de conforto. 
Além dos novos bancos reves-
tidos com detalhes em couro, 
nova cor interna em dark gra-
fite e ar condicionado auto-
mático digital bi-zone com 
três modos de operação com-
põe demais destaques inter-
nos dos modelos.

A versão topo de gama da 
família 2008, denominada 
“Griffe”, caracteriza-se por 
apresentar bancos inteiros 
em couro, teto panorâmico, 6 
airbags (2 dianteiros, 2 laterais 
e 2 de cortina), além da nova 
cor interna dark titanium. O 
exterior apresenta uma grade 
preta com acabamento cro-
mado, enquanto o perfil tra-
seiro agora ostenta um novo 
emblema “THP”.

Sob do capô, o SUV da 
Peugeot embarca o motor flex 
1.6 acompanhado do câmbio 
automático sequencial de 6 
marchas que entrega 120 
cv com etanol e 113 cv com 

gasolina. Já as versões com 
motores turbo THP alcan-
çam 173 cv com etanol e 165 
cv com gasolina. As motori-
zações contam ainda com 
modo de condução ECO, ideal 
para ser utilizado no trânsito 
intenso das grandes metró-
poles, com principal fun-
cionalidade de economizar 
combustível e modo Sport, 
desenvolvido para obter res-
postas mais rápidas e poten-
tes do motor.

Todas as versões incor-
poram uma nova alterna-
tiva de cor, a “Cinza Artense”.  
Adicionado à paleta já dispo-
nível para o modelo, totali-
zam 06 opções de cores, sendo 
elas: Vermelho Rubi, Branco 
Banquise (sólido) ou Nacré 
(perolizado), Cinza Artense, 
Preto Perla Nera e Cinza 
Grafitto. E a partir de agora, 
uma combinação de dois tons 
com o novo teto preto, além 
de todas as versões receberem 
uma significativa atualização 
incorporada a nova tampa tra-
seira. O logótipo Peugeot pro-
tagoniza o perfil traseiro, jun-
tamente com os novos faróis 
com DRL em LED.

“Em um segmento extre-
mamente desejado pelos 
consumidores, a linha 2023 
da gama do Peugeot 2008 se 
torna ainda mais competi-
tiva. Trouxemos duas novas 
versões, além das atualiza-
ções disponibilizadas ao SUV. 
Estamos atentos às deman-
das de diferentes perfis de 
clientes e economia regional, 
buscamos manter nosso port-
fólio de acordo com o DNA e 
expertise da marca Peugeot 
alinhado ao que o mercado 
necessita,  mas também, 

sempre de olho nas possibi-
lidades para o futuro. Nossos 
bons resultados de vendas 
são reflexos da nossa sólida 
estratégia de crescimento”, 
comenta Felipe Daemon, 
Head da marca Peugeot na 
América do Sul.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
ECOSPORT 2.0AT TITANIUM 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX 1.0T PREMIER 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00
ONIX 1.0T LTZ 20/20 PRATA COMPLETO R$ 84.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

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

Agentes de trânsito focam na orientação dos condutores
Cinquenta dias após o iní-

cio das atividades de campo, 
os agentes da autoridade de 
trânsito vêm proporcionando 
mudanças de comportamento 
importantes nos condutores 
de Umuarama. Contratados 
mediante concurso público, 
eles foram para as ruas em 2 
de maio e desde então têm se 
empenhado em ações de edu-
cação e orientação, além de 
fiscalizar o respeito às normas 
de trânsito e notificar condu-
tores infratores.

Para a diretora de Trânsito 
do município, Dianês Maria 
Piffer, o trabalho tem produ-
zido resultados espetaculares, 
principalmente na parte edu-
cacional. “Nas portas das esco-
las eles têm mudado a atitude 

Furões
O avanço de sinal vermelho também é uma triste realidade em 

Umuarama. “É uma infração gravíssima e um grande desrespeito 
à vida dos cidadãos. Mas o grande objetivo dos agentes é a educa-
ção e a orientação quanto à importância do respeito às normas de 
trânsito, para a segurança de todos. A cada autuação, pelo menos 
três motoristas são orientados e informados sobre a necessidade 

do respeito às leis de trânsito”, completou Dianês.

dos condutores, que antes 
paravam em fila dupla de qual-
quer jeito à espera dos filhos. 
Além disso, orientam moto-
ristas sobre as regras para as 
vagas de curta duração, carga 
e descarga e especiais, notifi-
cando apenas em caso de des-
respeito flagrante”, avaliou.

Segundo Dianês, muito 
mais condutores são orienta-
dos do que multados, “pois a 
parte educativa é primordial 
nesse trabalho”, afirmou.

Os agentes já realizaram 
orientações em quase todas 
as escolas municipais, esta-
duais e particulares da cidade, 
sobre a formação de fila dupla, 
respeito às normas de circula-
ção, embarque e desembarque 
de alunos de forma segura. O 

acompanhamento é diário, 
na entrada e saída, e a cada 
dia uma escola diferente é 
visitada.

Quanto à fiscalização, no 
primeiro mês de trabalho dois 
automóveis e sete motocicle-
tas que circulavam pelas ruas 
da cidade com um total de 
110 multas foram retirados 
de circulação pelos agentes. 
Esses veículos acumulam 
débitos de R$ 36,5 mil – ape-
nas uma moto devia R$ 23,4 
mil em multas e taxas.

“Muitos donos de veículos 
‘B.O.’ avançam o sinal verme-
lho diariamente e a autoridade 
de trânsito não tem como lan-
çar as multas. “Esses condu-
tores colocam a população 
em risco a todo momento e o 
trabalho dos agentes tem sido 

efetivo para retirar esses veícu-
los de circulação”, afirmou.

A equipe de agentes é 
uma resposta aos anseios da 
população por um trânsito 
mais organizado e seguro. No 
dia a dia, presenciam inúmeras 
situações, atendem ocorrências, 

auxiliam cidadãos e principal-
mente orientam motoristas para 
um trânsito mais tranquilo. Em 
maio, mais de 60 condutores 
foram autuados manuseando 
celular enquanto dirigiam e 
outros 70 realizando retorno em 
locais proibidos.

A atuação das equipes formadas por agentes de trânsito, é uma resposta aos anseios da 
população por um tráfego mais organizado e seguro
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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Seja com Deus como o passarinho que 
sente tremer o ramo, mas continua a 
cantar, porque sabe que tem asas.”

São João Bosco

BRINCAR 
O Sesc Umuarama abre seu espaço para mais uma Colônia de Férias, de 4 a 15 de julho, para crianças de 4 a 
12 anos. Inscreva seu filho pelo 3623-8050 e proporcione dias de brincadeiras, divertimento, aprendizado e 
convívio social. 

SIGILO
E o WhatsApp agora permite ocultar 
opções de perfil para contatos espe-
cíficos da agenda. As melhorias am-

pliam o leque de privacidade do apli-
cativo de mensagens. Com o update, 
é possível esconder recursos como 

“Foto do perfil”, “Visto por último”, 
“Recado” e “Status”. Outro novo 

recurso possibilita silenciar usuários 
individuais durante as chamadas em 
grupo. As melhorias, que estavam em 
testes no beta desde o início do ano, 
foram anunciadas oficialmente nesta 
quarta-feira (15) e ampliam o leque 
de privacidade no mensageiro. Isso 
porque, até então, existiam apenas 
três opções de privacidade: “Todos”, 
“Meus contatos” ou “Ninguém”. Com 
o update, veio a opção “Meus con-
tatos, exceto...”, que garante mais 
autonomia aos usuários. Vale men-
cionar que a função está disponível 
para iPhone (iOS) e Android. Saiba a 
seguir todos os detalhes e como uti-
lizá-los. Acesse trchtudo.com e veja 

o passo-a-passo.

MAIS FESTA!
A semana de aniversário de  Umuarama, 

além da programação festiva  vai ter 
a  Feira de Construção de Umuarama – a 
Fecoum que começa nesta quinta-feira 

(23) e vai até  domingo (26) em uma área 
de aproximadamente 3 mil m² no Shopping 

Palladium. A visitação da  2ª Fecoum 
acontece de quinta a sábado das 14h às 

22h; e no domingo das 14h às 20h. 

*** 

E no Lago Aratimbó tem Festa das Nações 
-, nesta quinta-feira, é a vez dos pratos 

brasileiros:  escondidinho, vaca atolada e 
arroz carreteiro. Vá prestigiar a Expoflor e 

também o artesanato umuaramense. 

JUNHO DA ALEGRIA, NA UVEL!
 O mês de junho continua quente na Concessionária UVEL. Não perca tempo, vá curtir o arraiá de ofertas e  aproveite as 

condições especiais para a compra de um Chevrolet zero km ou então aproveite para conferir o Feirão de Seminovos 
(mais de 200 opções)  que se inicia nesta  quarta-feira, dia 23, e segue até sábado (25) com plantão até às 17h. Está na 
hora de levar mais alegria para a sua garagem e mais segurança e performance. Também aproveite as diversas promoções 

que os clientes Chevrolet merecem. Vá conhecer os novos modelos, fazer um test drive, e sair de Chevrolet Zero.

UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

ZOOM
Denise Constante e Sirley Batatinha foram 
prestigiar em Foz do Iguaçu, no último 
sábado, a entrega do Prêmio Mulher Em-
preendedora 2022 à empresária Andreia 
Secco ( ao centro). Denise e Sirley fazem 
parte da diretoria da CMEG / Câmara da 
Mulher Empreendedora e Gestora. 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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