
 

As comemorações do aniversário de 67 anos de Umuarama, iniciadas oficialmente no Lago Aratimbó, foram um 
sucesso: a começar pela quantidade de pratos da culinária japonesa vendidos – foram mais de 1.500 – e de vaci-
nas contra Covid aplicadas – mais de 420 pessoas imunizadas em três horas. O prefeito Pimentel não escondeu 
a alegria diante do grande público e participou da dança de ‘quadrilha’ organizada pela Smel. As comemorações 
seguem até o domingo com shows ao vivo, Festa das Nações e parque de diversões, entre outros atrativos.
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Município e Viação discutem a
retomada de horários de ônibus
A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana reto-
mou as negociações com a Viação Umuarama, concessionária dos serviços 
de transporte coletivo, para reativação dos horários de ônibus que foram 
suprimidos com a queda no número de usuários, em consequência do período 

de pandemia. A discussão tem o objetivo de fazer com que o serviço volte à 
normalidade ou o mais próximo disso. O retorno dos horários suprimidos é um 
pedido do prefeito Hermes Pimentel, que busca atender melhor à população 
dos bairros, diante de muitas reclamações que o Município tem recebido. l 8

Investimentos na Saúde

l 9
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OAB inicia
debate sobre
a violência
no futebol

l 2

TRF revoga
a prisão de
ex-ministro

da Educação
l 3

MP recomenda
suspensão de
licenças às

hidrelétricas
l 4

Diretora do
Procon-PR em
Umuarama para

Aula Magna
l 11 l 6

A obra da nova Ponte da 
Integração Brasil-Para-

guai, entre Foz do Iguaçu 
e Presidente Franco, 

atingiu 86% de execu-
ção em junho. O inves-

timento até o momento 
é de R$ 205 milhões. 

A nova ligação entre os 
países é resultado da 
parceria entre Estado, 

governo federal e a Itaipu 
Binacional, com a hidrelé-

trica responsável pelos 
recursos empregados. l5

‘Festerê’
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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 -1,85% 26,49 
Vale ON -3,65% 72,60 
ItauUnibanco PN -2,29% 23,48 
Bradesco PN -2,64% 18,07 
Magazine Luiza ON +4,51% 2,55 
BRF ON +7,80% 14,09 

IBOVESPA: -1,45% 98.080 pontos

Iene 134,72
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 124,03

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,0% 5,2290 5,2300 +10,0%

PTAX  (BC) +0,6% 5,1827 5,1833 +9,6%

PARALELO +0,9% 5,1200 5,5700 +10,7%

TURISMO +0,9% 5,1200 5,5500 +10,8%

EURO -0,1% 5,4424 5,4440 +7,3%

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

DÓLAR 23/06

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 6,34
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.323,45 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/06 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 1.593,25 -59,50 -5,6%
FARELO jul/22 426,70 -5,70 1,0%
MILHO jul/22 746,75 -21,25 -5,0%
TRIGO jul/22 937,25 -39,25 -21,2%

SOJA 174,02 -1,7% -3,3% 172,00
MILHO 79,78 -1,0% -1,3% 80,00
TRIGO 110,46 0,0% 9,4% 115,00
BOI GORDO 299,27 0,3% -0,9% 297,00
SUINO 5,69 1,2% 8,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/06 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 23/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 183,00 -4,7% -2,7%
SOJA Paranaguá 193,00 -4,0% -1,3%
MILHO Cascavel 86,00 -3,4% -2,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO
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   Loterias
Megasena

01 02 04 05 07 08 09 11 
13 14 17 18 19 21 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sexta 24/6/2022
concurso: 2493Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

06 06 00 09 04 04 02

Super Sete concurso: 260C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2329Lotomania

88.753
03.700
45.050
48.121
22.662

03 16 21 25 60 66 71 
JUAZEIRENSE/BA

46 56 65 69 76

SETEMBRO

02 05 11 13 19 25 27

concurso: 5880

04 09 37 43 44 56

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 21
min 16

max 30
min 18

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 23
min 15

max 28
min 14

Curitiba
max 25
min 16

FASES 
DA LUA

Sábado 25/6/2022

Sol
Domingo 26/6/2022

Nublado

05 14 16 18 21 24 29 31 35 37
45 46 53 64 70 85 87 88 99 00 

Lotofácil concurso: 2553

Porto Alegre - A barca pas-
sou e muitos jogadores já não 
fazem mais parte do elenco 
do Internacional. O plano da 
diretoria de reduzir o elenco 
vai sendo colocado em prática 
seja com dispensas, seja com 
negociações. Bruno Méndez, 
Rodrigo Dourado, Tiago Bar-
bosa e Marcos Guilherme já 
deixaram o clube, o que obriga 

o técnico Mano Menezes a rein-
ventar o time que entra em 
campo nesta sexta-feira, con-
tra o Coritiba, pela 14ª rodada 
do Brasileirão.

Se não bastassem as saí-
das, ainda tem os desfalques 
do artilheiro Wanderson, lesio-
nado e que deve ficar fora de 
jogo por mais 30 dias; e Renê, 
além de Moisés, Mercado e 

David, suspensos.
Por outro lado, o Coritiba 

também está cheio de des-
falques. O técnico Gustavo 
Morínigo não contará com o 
lateral-esquerdo Diego Por-
fírio, o lateral-direito Warley 
e o atacante Adrián Martí-
nez. O trio está suspenso e 
desfalca a equipe. Guilherme 
Biro e Léo Gamalho devem 

ser os substitutos. Egídio e 
Clayton são as outras opções 
para a lateral e o ataque, 
respectivamente.

Internacional ‘reinventado’ 
enfrenta o desfalcado Coxa

CASCAVELENSES EM PALMA

A cidade de Palmas, no Tocantins, está recebendo as pro-
vas do Campeonato Brasileiro de Ciclismo. A equipe de Cas-
cavel está representada por sete atletas das categorias de 

base e dois da classe Elite. Ontem, eles disputaram o Contra-
-Relógio Individual. Hoje, acontece a prova de resistência em 
estrada para as categorias de base e amanhã, para a elite. 

 DIVUGALÇÃO

Cascavel - O Parque de Expo-
sições Celso Garcia Cid, local 
da Expovel, sedia neste fim 
de semana (sábado à tarde e 
domingo o dia todo), a última 
etapa do 10º Campeonato 
Expovel Prova Três Tambores, 
reunindo mais de 500 cava-
leiros e amazonas. A compe-
tição teve início em julho do 
ano passado. Depois de um 
período longo de restrições 
por conta da pandemia do 

novo coronavírus, as provas 
voltam a ter a presença de 
público. As provas dos Três 
Tambores contam com várias 
categorias, reunindo crianças, 
jovens e adultos. Os vencedo-
res conquistam vaga na Copa 
dos Campeões, que ocorrerá 
em São Paulo, provavelmente 
no mês de julho. A 11ª edição 
do Campeonato Expovel será 
no mês seguinte, nos dias 30 
e 31 de julho, no mesmo local. 

Rio de Janeiro - A seleção 
feminina entra em campo hoje 
para o primeiro amistoso em 
terras europeias aproveitando 
a data Fifa. O time enfrenta a 
Dinamarca no Estádio Par-
ken, em Cpenhague, a partir 
de 14h (de Brasília). A técnica 
Pia Sundhage aposta na dupla 
Debinha e Bia Zaneratto para 
balançar as redes adversárias. 
A treinadora fez questão de 
enaltecer a boa fase de ambas, 

mas alertou que não basta as 
duas atletas estarem em boa 
fase. É preciso que elas rece-
bam a bola em boas condições 
das companheiras.

O duelo diante da Dina-
marca será o penúltimo antes 
da disputa da Copa América e, 
por isso, o forte teste pode indi-
car já a escalação para a estreia 
diante da Argentina, dia 9 de 
julho, em Armênia, na Colôm-
bia. Além do setor ofensivo, 

Lorena começará como titular 
no gol além de Rafaelle e Tai-
nara como dupla de zaga.

Na lateral esquerda, uma 
dúvida de última hora. Tami-
res levou um pisão no trabalho 
e fará exame para saber se há 
algum problema maior. O prová-
vel time terá Lorena; Letícia San-
tos, Tainara, Rafaelle e Tamires 
(ou Fe Palermo); Adriana, Luana, 
Duda Santos e Kerolin; Bia Zane-
ratto e Debinha.  

Rio de Janeiro – Mesmo 
sem mostrar seu melhor 

voleibol, a Seleção Brasileira 
Masculina reagiu na Liga 

das Nações com uma vitória 
sobre a Sérvia, por 3 sets 

a 0, parciais 25/18, 26/24 e 
25/17. A seleção vinha de três 

derrotas seguidas, contra 
Estados Unidos, China e 

Polônia. Com o resultado, 
volta à zona de classificação 

à fase final da Liga das 
Nações. Nesta sexta, tem 

a chance de confirmar sua 
reação contra o Irã, às 10h30.
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JOGAM HOJE  BRASILEIRÃO – 14ª RODADA
21h00 Internacional  x  Coritiba

SÉRIE B – 14ª RODADA
19h00  Londrina  x  Guarani
19h00 Vasco  x  Operário

AMISTOSO FEMININO
14h00 Dinamarca  x  Brasil

Seleção feminina faz testes na Europa

Mano Menezes quer trabalhar 
com elenco reduzido

Prova Três Tambores 
movimentam ‘Expovel’
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Vôlei recupera 
na Liga 

das Nações

NubladoSol Sol

OAB Paraná promove audiência
pública sobre violência no futebol

A OAB Paraná promove 
na quarta-feira (29), a partir 
das 14 horas, uma audiência 
pública sobre violência no fute-
bol. Organizado pelas comis-
sões de Direito Desportivo, 
das Mulheres Advogadas, de 
Esportes, de Igualdade Racial 
e de Defesa dos Direitos 
Humanos, o debate, para o 
qual estão sendo convida-
dos clubes de futebol, torci-
das organizadas e autorida-
des policiais, transcorrerá na 
sede da seccional, na Sala 
Democracia, com transmissão 
pelo Youtube.

Para a seccional, a esca-
lada de violência que vem 
assolando o futebol bra-
si leiro,  destacadamente 
nos jogos dos clubes para-
naenses, é preocupante. “A 
audiência é um evento com 
grande apelo neste momento 
crítico da violência entre as 
torcidas dos clubes de fute-
bol; não só no Paraná, mas 
em todo o país. Cumprindo 
seu papel de promover a jus-
tiça e a cidadania em nossa 
sociedade a OAB Paraná abre 
esse debate. Esperamos que 
dele surjam caminhos efeti-
vos que permitam dar con-
tinuidade à atividade des-
portiva, com o respeito a 
todos os envolvidos”, afirma 
a presidente da OAB Paraná, 

Marilena Winter.
Eduardo Vargas Neto, 

presidente da Comissão de 
Direito Desportivo da OAB 
Paraná, lembra que o fute-
bol move paixões em todo 
o Brasil. O esporte tem, por-
tanto, notável relevância 
para a sociedade. “A violên-
cia e a selvageria vistas nos 

Chamado
Foram oficiados o Tribunal de Justiça do Paraná, o Ministério 
Público do Paraná, a Secretaria de Segurança Pública do Para-
ná, os clubes de futebol de Curitiba, as torcidas organizadas, a 

Federação Paranaense de Futebol, a Confederação Brasileira de 
Futebol, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Tribunal de 
Justiça Desportiva do Paraná e representantes da sociedade civil 

para essa audiência pública.

arredores dos estádios são 
inadmissíveis e não podem 
ser combatidas com medidas 
paliativas ou penas excessi-
vamente brandas. A questão 
exige um debate intenso e pre-
mente com todos os setores da 
sociedade. Por isso, oficiamos 
diversas instituições para a 
audiência pública”, explica.

PARA a seccional, a escalada de violência que vem assolando o futebol brasileiro, destaca-
damente nos jogos dos clubes paranaenses, é preocupante

DIVULGAÇÃO
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Tribunal Regional  
Federal revoga a  
prisão de ex-ministro

O  Tr i b u n a l  R e g i o n a l 
Federal da 1ª Região (TRF-1), 
com sede em Brasília (DF), 
decidiu no início da tarde de 
ontem (quinta-feira, 23) revo-
gar a prisão do ex-ministro 
da Educação Milton Ribeiro, 
detido na última quarta-feira 
(22) após uma operação da 
Polícia Federal (PF) o acusar de 
suposto envolvimento em um 
esquema de desvios de recur-
sos na pasta. 

Uma nova decisão foi assi-
nada por Ney Bello, desembar-
gador responsável pelo caso. 
Mais cedo, o mesmo magistrado 
negou um primeiro pedido de 
habeas corpus, garantindo no 
entanto, o acesso aos autos 
pelos advogados.

No segundo despacho, 
porém, Bello diz que os cri-
mes imputados a Ribeiro não 
foram cometidos com violên-
cia ou grave ameaça à pessoa. 
O desembargador também 
ressaltou que o juiz Renato 
Borelli, da 15ª Vara Federal de 
Brasília, que determinou a pri-
são do ex-ministro poderia ter 
decretado medidas cautelares 
menos graves.

“Medidas cautelares não 
são censuras prévias ou con-
denações antecipadas, menos 

Vereador que invadiu igreja tem
o mandato cassado na Câmara

Com a aprovação do projeto 
de resolução elaborado pelo 
Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar (CEDP) da Câmara 
Municipal de Curitiba (CMC), 
em dois turnos, pela maioria 
absoluta dos vereadores do 
Legislativo, o vereador Renato 
Freitas (PT), nesta quarta-feira 
(22), teve o mandato cassado. 
O projeto de resolução é a con-
solidação do entendimento do 
CEDP a respeito do Processo 
Ético Disciplinar, acompa-
nhando o parecer do relator 
Sidnei Toaldo (Patriota), que 
Freitas perturbou o culto reli-
gioso e realizou ato político den-
tro da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos.

Nesta quarta, no segundo 

turno, o placar da votação repe-
tiu o da véspera, de 25 a 5 votos 
pela cassação do mandato, 
com duas abstenções. Agora o 
projeto de resolução será pro-
mulgado pela Mesa Diretora 
da CMC e publicado no Diário 
Oficial do Município, passando 
a valer. Cumprida essa etapa, 
a Câmara de Curitiba, em novo 
ato formal, irá declarar vago 
o posto então ocupado por 
Renato Freitas, abrindo o prazo 
de cinco dias úteis para a con-
vocação do suplente e, ato con-
tínuo, cinco dias para a posse. 
O chamamento do suplente 
seguirá a lista oficial da Justiça 
Eleitoral para o Partido dos 
Trabalhadores.

“A Câmara de Curitiba é uma 

das únicas no país que trata da 
votação da quebra de decoro 
em dois turnos. Normalmente, é 
em um turno só. Aqui, conforme 
o nosso Regimento Interno, a 
votação se dá em dois turnos. 
Isso possibilita uma maior dis-
cussão e amadurecimento por 
parte dos vereadores sobre 
a quebra, ou não, do decoro. 
Também oportuniza à defesa 
duas sessões [para sua mani-
festação]”, comentou o pre-
sidente da CMC, Tico Kuzma 
(Pros), durante a sessão. Hoje, 
novamente, nem Renato Freitas, 
nem os advogados da sua 
defesa compareceram ao ple-
nário, abdicando dos espaços 
de fala garantidos pelas regras 
da deliberação.

ainda são eventos midiáticos 
que tenham por efeito a provo-
cação de catarses políticas ou 
sensações de aplicação do justo 
direito ao cidadão comum”, afir-
mou Bello. “Deve prevalecer a 
regra geral relativa à privação 
da liberdade pessoal com fina-
lidade processual, segundo a 
qual o alcance do resultado 
se dá com o menor dano pos-
sível aos direitos individuais“, 
acrescentou o desembargador 
do TRF-1.

Ele também ressaltou que a 
defesa do ex-ministro Ribeiro 
foi afetada pela ação da Polícia 
Federal, que não teria conce-
dido acesso aos autos.

“Assim, a defesa – para ser 

ampla – precisa ser efetiva 
durante a instrução processual 
e isto só é possível se ela tiver 
conhecimento daquilo que já 
conhece o órgão acusador e 
foi utilizado na construção da 
própria imputação penal”, con-
tinuou Ney Bello.

Com a soltura do ex-minis-
tro, a audiência de custódia 
marcada para esta quinta-feira 
foi cancelada.

A defesa do ex-MEC disse 
que “nesta decisão, feliz-
mente, a ilegalidade foi reco-
nhecida e a prisão revogada”. 
O advogado Daniel Bialski, que 
representa Ribeiro, disse que a 
inocência de Ribeiro será com-
provada ao final do caso.

PT por PT

Com a cassação do vereador Renato Freitas, ocorrida na tarde 
da última quarta-feira (22), quem assume a vaga na Câmara 
Municipal de Curitiba é a suplente Ana Júlia Ribeiro (PT). A 
parlamentar que tem apenas 21anos, recebeu 4.538 votos 
nas eleições de 2020. A Ana Júlia ficou conhecida em 2016 
quando, ainda adolescente, participou das ocupações das 

escolas secundárias em Curitiba. À época, ela fez um discurso 
emocionado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) que 

acabou impulsionando sua carreira política.

Cota única
Tramita na Câmara dos 
Deputados, um projeto de lei 
que busca diminuir o preço 
do pedágio para os usuários. 
A proposta pretende alterar 
a legislação atual e criar 
uma cota única de tributos 
às concessionárias. Dessa 
forma, as operadoras podem 
diminuir os seus custos e 
cobrar um valor mais acessível 
a quem precisa circular 
pelas rodovias pedagiadas. 
O texto do projeto aponta 
que a concessionária poderia 
optar em fazer o pagamento 
unificado de tributos 
equivalentes a 4% da receita 
mensal, medida por meio do 
contrato de concessão.

Meio Ambiente
A Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos 
Animais da Alep promove na próxima terça-feira (28) uma 
audiência pública para debater a participação dos estados 
na redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), 
chamadas de Contribuição Nacionalmente Determinada 
(NDC, na sigla em inglês). A NDC brasileira de 2015 
estabelece que o Brasil deve reduzir as suas emissões em 
37% até 2025 e 43% até 2030, em relação às emissões 
de 2005. A audiência terá transmissão ao vivo pela TV 
Assembleia, site e redes sociais do Legislativo.

A audiência
A Rodada de Debate Estaduais “A Contribuição dos Estados para 
a Implementação da NDC Brasileira”, é promovida pela Frente 
Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, com o apoio 
do Instituto Clima e Sociedade e nesta edição pela comissão 
parlamentar e objetiva promover maior entendimento 
referente aos desafios e oportunidades apresentados pelas 
mudanças climáticas, estimular pensamento crítico e inovador 
para a implementação de ações de adaptação e mitigação, 
aproveitando as oportunidades disponíveis para transição a 
uma economia de baixo carbono e mobilizar atores locais para 
ações que contribuam para a implementação da NDC.

Preço justo
Os impostos incluídos seriam 
o IRPJ (Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Jurídicas), PIS/
PASEP, CSLL (Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido) 
e Cofins. Na justificativa, 
consta que preciso derrubar 
os entraves que atrapalham a 
logística e o desenvolvimento 
da infraestrutura do país. 
“É urgente debater políticas 
de incentivos fiscais para 
garantir dinamismo à 
economia. As rodovias 
pedagiadas são a nossa 
realidade. Mas, precisamos 
dar às concessionárias 
condições de oferecer um 
bom serviço, com um preço 
justo ao usuário”.

DIVULGAÇÃO

O desembargador ressaltou que os crimes imputados à ribeiro não foram cometidos com 
violência ou grave ameaça à pessoa

DIVULGAÇÃO
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MP recomenda que IAT
suspenda licenças para
hidrelétricas no Noroeste

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR) emitiu reco-
mendação administrativa em 
Cianorte, para que o Instituto 
Água e Terra (IAT) suspenda 
as licenças prévias de insta-
lação de dois empreendimen-
tos hidrelétricos na bacia do 
Rio Ligeiro. De acordo com a 
4ª Promotoria de Justiça de 
Cianorte, que assina o docu-
mento, as autorizações já con-
cedidas para a implantação da 
Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH) Cianorte e da Central 
Geradora Hidrelétrica (CGH) 
Nossa Senhora de Fátima 
estão vencidas desde 2019.

Apuração demonstrou 
a necessidade de atualiza-
ção das permissões, uma 
vez que, segundo a sustenta 
a Promotoria de Justiça na 
medida extrajudicial, há a 
intenção do órgão ambiental 
estadual de autorizar o pros-
seguimento das instalações 
das duas hidrelétricas, ainda 
que haja risco de “notória frag-
mentação do referido corpo 
hídrico (Rio Ligeiro) e a quebra 
da conectividade deste com o 
rio principal (Rio Ivaí)”, afirma 
o MPPR. A recomendação 

Adapar intensifica a campanha de
atualização do rebanho no Paraná

Para marcar a reta final da 
Campanha de Atualização do 
Rebanho, que termina em 30 
de junho, a Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná 
(Adapar) realizou um webiná-
rio no início da semana, com 
o objetivo de estimular prin-
cipalmente as regiões com os 
menores índices de adesão e 
esclarecer dúvidas. 

A campanha de atualiza-
ção foi criada para substituir a 
campanha de vacinação contra 
febre aftosa no Paraná, já que 
o Estado recebeu, em maio 
do ano passado, o certificado 
internacional de área livre de 
febre aftosa sem vacinação, 
concedido pela Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE). 
Com a atualização, a Adapar 
pode reunir informações 

Estratégia
Para o diretor técnico da Seab, Benno Doetzer, essa é uma ação 

estratégica para todo o Paraná que ajuda a qualificar a produção 
agropecuária do Estado. “É importante em termos de abertura 
de mercados e de perspectivas para os produtores. O sucesso 

dessa ação está em cada um cumprir sua responsabilidade para 
que o Estado continue no caminho de desenvolvimento da nossa 

agropecuária”, disse.

A recomendação decorre de procedimento administrativo instaurado pela Promotoria com o 
objetivo de averiguar os possíveis impactos ambientais das construções

DIVULGAÇÃO

consistentes para qualificar o 
trabalho de vigilância.

A atualização é exigida para 
todas as espécies animais exis-
tentes na propriedade (bovinos, 
búfalos, equinos, asininos, mua-
res, suínos, ovinos e caprinos). A 
partir de 1º de julho, as proprie-
dades que não estiverem atua-
lizadas no cadastro da Adapar 
ficam impedidas de retirar GTA 
(Guia de Trânsito Animal). 

No webinário, foram apre-
sentados os índices de atua-
lização em todo o Estado. Os 

números mais recentes mos-
tram que 58,4% das proprieda-
des rurais tiveram seus reba-
nhos atualizados.

Em relação aos núcleos 
regionais, a pior situação é a 
dos municípios na região de 
Curitiba, com 41,7% de atuali-
zação até agora. A seguir vem a 
região de União da Vitória, com 
42,9%, e Irati, com 51,4%. Os 
melhores percentuais estão 
nas regiões de Toledo, com 
76,3%, Paranavaí, 69,1%, e 
Umuarama, com 66,7%.

decorre de procedimento 
administrativo instaurado pela 
Promotoria de Justiça com o 
objetivo de averiguar os pos-
síveis impactos ambientais das 
construções.

N o  d o c u m e n t o ,  a 
Promotoria de Justiça orienta 
que, caso haja interesse do 
órgão ambiental em prosse-
guir com os licenciamentos, 
os atuais procedimentos sejam 
encerrados – pois se encon-
tram com prazo de validade 
expirado – e iniciado novo 
trâmite, com a realização de 

novas pesquisas e levantamen-
tos que embasem o Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental 
e o Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/Rima) de cada 
empreendimento.

Além disso, deverá ser asse-
gurada em todas as etapas do 
processo de licenciamento a 
participação da população 
dos municípios de Cianorte e 
Jussara, diretamente impac-
tada com as possíveis mudan-
ças ambientais provocadas 
pela instalação das duas 
centrais.

Obras na orla
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) dá início neste sábado, 
25, às obras de engorda na 
orla de Matinhos, no litoral 
do Paraná. A revitalização 
será em duas etapas, 
num valor total de R$ 500 
milhões. A primeira, de 
R$ 314,9 milhões, prevê a 
engorda da faixa de areia, 
canais de macrodrenagem 
e microdrenagem, e 
revitalização urbanística 
da orla com o plantio de 
árvores nativas.

Xadrez
Estão fervendo as conversas 
políticas para as eleições de 
outubro. Na última delas se 
especula uma chapa com a 
candidatura à reeleição de 
Ratinho Junior (PSD), Alvaro 
Dias (Podemos) para senador, 
e o ex-juiz Sérgio Moro (União 
Brasil) para deputado federal. 
Nesse caso, conta-se com a 
desistência do ex-procurador 
Deltan Dallagnol (Podemos), 
pré-candidato a deputado 
federal. A vereadora Flávia 
Francischini (União Brasil) 
poderia compor a chapa de 
Ratinho Júnior como vice-
governadora.

Eleição ao TCE
O próximo conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado, 
que deve ser escolhido 
no segundo semestre, já 
tem dois candidatos: o 
deputado Artagão Júnior 
(PSD) e o chefe da Casa 
Civil, João Carlos Ortega.  
O conselheiro Artagão 
de Mattos Leão deve se 

É o agro
“E se o agro move a economia 
do Brasil, é com tranquilidade 
que podemos afirmar que 
o Paraná é uma de suas 
principais engrenagens, 
sendo a produção rural e a 
agropecuária responsáveis 
por mais de 30% do PIB do 
estado, conforme estudos 
do Ipardes. Além disso, 
cinco cidades estão entre 
as mais ricas do agronegócio brasileiro: Guarapuava (maior 
produtora nacional de cevada), Cascavel (líder estadual na 
soja), Tibagi (capital nacional do trigo), Toledo (destaque na 
produção pecuária e de pescados) e Castrolanda (referência 
nacional na produção de leite)” – da deputada Aline Sleutjes 
(Pros), ex-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

aposentar compulsoriamente 
ao completar 75 anos.

Evento estadual
A filiação do prefeito de 
Curitiba, Rafael Greca, ao PSD 
deve ter um caráter estadual. 
Prefeitos, vereadores 
e deputados de vários 
partidos já confirmaram 
presença neste sábado, 
25, na Sociedade Thalia. O 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) estará presente.

Já foi resolvido
“Essa questão já foi resolvida. 
Só para os professores em 
início de carreira foi dado 
41% de readequação, para 
os policiais a mesma coisa, 
em especial os praças, onde 
havia uma diferença de 60% 
em relação ao salário dos 
oficiais, e hoje ela está em 
45%. Também garantimos 
o vale-alimentação aos 
policiais, um pedido antigo. 
O que há hoje é um interesse 
sindical, que na verdade 
é uma briga política”, do 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) no portal Nosso Dia.

Capacitação
O Ministério da Saúde vai 
investir R$ 388 milhões para 
capacitar 200 mil agentes 
de saúde em todo o país. 
Os cursos vão começar em 
agosto. O Programa Saúde 
com Agente é, segundo a 
pasta, a maior iniciativa de 
formação técnica do país na 
área da saúde. A capacitação 
será realizada no modelo 
semipresencial e terá duração 
mínima de 10 meses.

ASSESSORIA
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Ponte da Integração
Brasil-Paraguai chega
a 86% de execução

A obra da nova Ponte da 
Integração Brasil-Paraguai, 
entre Foz do Iguaçu, na região 
Oeste do Estado, e Presidente 
Franco, atingiu 86% de execu-
ção em junho – o investimento 
até o momento é de R$ 205 
milhões. A nova ligação entre 
os países é resultado da parce-
ria entre Governo do Paraná, 
governo federal e a Itaipu 
Binacional, com a hidrelétrica 
responsável pelos recursos 
empregados. O Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) executa a 
obra, em ambas as margens.

No lado brasileiro estão 
em pré-montagem as aduelas 
6.17, 6.18 e a aduela de fecha-
mento, que fará a união do vão 
central da ponte. No tabuleiro 
foram posicionadas e concre-
tadas as lajes sobre a aduela 
6.15 e lançada a aduela 6.16, 
além de ser realizado o tensio-
namento do 15º par de estais 
em direção ao Rio Paraná.

As aduelas são estruturas 
que compõem parte do tabu-
leiro da ponte (pista de rola-
mento), onde são concretadas 
lajes pré-moldadas.

No lado paraguaio acontece 
a colocação das lajes e concre-
tagem sobre a aduela 5.13, lan-
çamento da aduela 5.14 no vão 
central da ponte, e tensiona-
mento do 13º par de estais na 
direção do rio. No canteiro da 
obra estão em pré-montagem 

Adapar emite nota alertando
sobre suspensão do carbendazin

A Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná 
(Adapar) emitiu uma Nota 
Técnica ontem (quinta-feira, 23) 
em razão da suspensão cautelar 
da importação, produção, dis-
tribuição e comercialização do 
ingrediente ativo carbendazin e 
seus produtos técnicos, deter-
minada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
em 22 de junho.

A suspensão vale até a con-
clusão do processo de reava-
liação toxicológica feito pela 
própria agência. A análise 
pode levar ao banimento do 
produto ou à sua manutenção 
no mercado, com a adoção de 
medidas para reduzir os riscos 

FALTAM 76 metros para a conclusão da ponte que tem 760 metros de comprimento, com 
duas pistas simples de 3,6 metros de largura, acostamento e calçada

DER

Acesso
Nas obras da futura rodovia de acesso à ponte, o viaduto que leva a Por-
to Iguaçu chegou a 28,36% de conclusão, enquanto o viaduto no acesso 

à Ponte Tancredo Neves está 94,7% pronto. No terceiro viaduto em 
andamento, no entroncamento com a BR-469, foi concluída a mesoes-
trutura e iniciada a execução da superestrutura. O trânsito neste ponto 
passa por desvios, para permitir a continuidade da obra. Continua em 
execução a terraplenagem nos terrenos das novas aduanas e nos aces-

sos dos viadutos da Tancredo Neves e da BR-469. Até o momento foram 
investidos R$ 12,7 milhões na obra, que está 12,21% concluída.

as aduelas 5.15 e 5.16.
Em ambos os lados estão 

em construção os guarda-ro-
das e bases do guarda-corpo 
na lateral da obra. Faltam 
76,80 metros para unir os dois 
lados do tabuleiro da ponte.

EXTENSÃO
A ponte terá 760 metros de 

comprimento e um vão-livre 
de 470 metros – o maior da 

América Latina. Serão duas 
pistas simples com 3,6 metros 
de largura, acostamento de 
três metros e calçada de 1,7 
metro nas laterais.

O andamento da Ponte da 
Integração é detalhado men-
salmente em informativo digi-
tal, disponível no portal do DER/
PR. O informativo traz também 
as atividades desempenhadas 
pela gestão ambiental da obra.

decorrentes do seu uso.
Os aspectos toxicológicos 

que motivaram a reavaliação do 
carbendazim são as suspeitas de 
mutagenicidade, carcinogenici-
dade, toxicidade para o desen-
volvimento e toxicidade repro-
dutiva. “Diante da decisão da 
Anvisa, está proibida a comer-
cialização de agrotóxicos com 
ingrediente ativo Carbendazin a 
partir da data de 22 de junho de 
2022 em todo território nacio-
nal”, diz a nota da Adapar.

O documento esclarece 
que o despacho da Anvisa 
não aponta restrição de uso 
para os produtos comerciali-
zados antes dessa data e que 
já se encontram em poder 

dos agricultores. No entanto, 
a nota reforça o alerta de que 
os profissionais de agronomia 
não deverão emitir receitas 
agronômicas recomendando 
o uso de produtos que conte-
nham o ingrediente ativo car-
bendazin em sua formulação.

O uso deste ativo vem 
caindo desde 2018 no Paraná, 
quando chegou a 1.293 tonela-
das. Em 2021, foram 821 tone-
ladas, representando 0,71% 
de todo o agrotóxico utili-
zado naquele ano, que foi de 
pouco mais de 115 mil tonela-
das. A cultura da soja recebeu 
73,12% do total, seguido do 
trigo, com 15,95%, feijão, com 
8%, e milho, com 2,64%.

Casa própria em alta 
O seguro habitacional – um raio x do mercado de imóveis, 
por se tratar de taxa obrigatória para financiamento da casa 
própria – arrecadou R$ 1,8 bilhão de janeiro a abril deste ano, 
um avanço de 13,3% sobre o mesmo período do ano passado 
(percentual superior ao de 2021 inteiro, que ficou em 
12,8%). Já o volume 
de indenizações 
acionadas ficou em 
R$ 473 milhões, 
segundo dados da 
Federação Nacional 
de Seguros Gerais 
(FenSeg). Não ficam 
atrás os consórcios. 
Uma das maiores do 
País, a Multimarcas 
registrou crescimento 
de 38,6% nas 
contemplações 
de imóveis no 1º 
quadrimestre deste 
ano, em relação ao mesmo período de 2021.

Raio x da floresta
O INPE já registrou este ano 
para o primeiro semestre 
o maior desmatamento na 
Amazônia em sete anos. 
O bioma teve 900 km² 
desmatados só no mês de 
maio. Na contramão do 
desmatamento está um 
levantamento da Fundação 
Amazônia Sustentável, com 
base nos dados divulgados 
pelo INPE: mostra que, nas 
Unidades de Conservação, os 
alertas de desmatamento do 
Deter foram zerados entre 
janeiro e maio deste ano.

Afrouxamento é risco
Um grupo de 14 entidades, 
incluindo ONGs em 
defesa da causa animal, 
de consumidores e 
representações dos 
sindicatos enviaram carta 
ao presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, alertando 
sobre riscos para a saúde 
animal e humana caso seja 
aprovado o PL 1.293/2021, 
que flexibiliza a fiscalização 
agropecuária por meio de 
programas de autocontrole 
geridos pelas empresas 
do setor. 

Terror em sala 
Alunos do Colégio PH, 
frequentado pela elite 
de Icaraí, bairro nobre de 
Niterói (RJ), estão sendo 
aterrorizados por um colega 
que ataca e destrói mochilas 
deixadas em sala nos 
intervalos de aulas, a golpes 

de estilete. A direção da 
escola foi advertida por 
pais assustados com a 
violência, mas não conseguiu 
identificar ele ou ela. Tem 
pais que já querem ir à 
Polícia. Procurada, a escola 
não se manifestou até o 
fechamento da Coluna.

Alerta no jornalismo
Com 18 anos de existência, o 
Portal “Congresso em Foco” 
convive com ameaças por 
causa de reportagem sobre 
esquema de fake news em 
favor de Bolsonaro em fórum 
anônimo. Dois jornalistas 
do site foram ameaçados de 
morte e o portal foi atacado. 
O veículo está cobrindo 
gastos exorbitantese, que 
decidiu abrir campanha para 
arrecadar recursos para ajudar 
a bancar despesas com a 
equipe, o site e advogados:  
acessa: https://www.catarse.
me/soscongressoemfoco

PIX no e-commerce
O PIX no e-commerce 
cresce em ritmo acelerado. 
Em abril, o número de 
pedidos pagos via PIX 
atingiu índice histórico 
desde a estreia do meio de 
pagamento instantâneo, com 
11,5% de participação. O 
crescimento em faturamento 
também segue em alta 
no varejo digital, segundo 
levantamento da Neotrust. 
Em abril, o PIX representou 
4% do total do e-commerce, 
o maior índice de 2022.



6 LOCAL   Sexta-feira, 24 de junho de 2022

Festa do aniversário começa
com números surpreendentes

As comemorações do 
aniversário de 67 anos de 
Umuarama, iniciadas oficial-
mente na noite da quarta-
-feira (22) no Lago Aratimbó, 
foram um sucesso: a começar 
pela quantidade de pratos da 
culinária japonesa vendidos 
– foram mais de 1.500 – e de 
vacinas contra Covid aplicadas 
– mais de 420 pessoas foram 
imunizadas em três horas.

O prefeito Hermes Pimentel 
não escondeu seu contenta-
mento diante do grande público 
que compareceu ao evento para 
apreciar as diversas atividades 
artísticas e culturais programa-
das. “A minha alegria é muito 
grande em encontrar tantas 
famílias, tantas pessoas que 
vieram para que pudéssemos 
passar momentos de muita 
alegria nessa festa linda. Essa 
é nossa cidade: de gente feliz, 
de pessoas que lutam e que 
querem só o melhor para 
Umuarama”, afirmou.

A festa começou com shows 

Programação
Na sexta-feira será oferecida comida típica americana, com costeli-
nha suína barbecue, jambalaia e frango frito chicken-in. No sábado 
o almoço será feijoada e terá barraca de comida típica italiana (es-
paguete com almôndegas, nhoque e conchiglione). Já no domingo 
desde as 11h da manhã haverá a comercialização de ‘comida típica 

de boteco’ (caldo de mocotó, dadinho de tapioca, espetinho de xixo 
e o trio com frango/batata/mandioca).

Palestra sobre tendências de mercado
lotou o teatro da Fundação Cultural

Mais de 600 pessoas assis-
tiram à palestra “Desafios das 
empresas diante das novas 
tendências de mercado”, com 
o renomado professor, con-
sultor empresarial e conferen-
cista gaúcho Waldez Ludwig, 
na noite da quarta-feira (23), no 
teatro da Fundação Cultural de 
Umuarama. O evento gratuito foi 
uma parceria entre a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio, e o 
Sebrae, em comemoração aos 
67 anos de fundação da Capital 
da Amizade.

“Foi um grande sucesso”, 
comemorou o secretário de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva. 
“São novos conhecimentos, 

conceitos, uma atualização 
importante para os nossos 
empresários e lideranças, diante 
de um mundo cada vez mais 
desafiador e um mercado a cada 
dia mais competitivo”, resumiu.

A palestra foi aberta pelo 
consultor do Sebrae, Adriano 
Pereira da Silva, que deu as boas 
vindas aos participantes e con-
vidados, entre os quais o pre-
feito Hermes Pimentel, o presi-
dente da Câmara de Vereadores, 
Fernando Galmassi, o deputado 
estadual Delegado Fernando, 
o presidente da Associação 
C o m e rc i a l ,  I n d u s t r i a l  e 
A g r í co l a  ( A c i u ) ,  M i g u e l 
Fuentes Romero Neto, secre-
tários municipais, servidores 
e dirigentes de entidades.

O secretário Marcelo Adriano 
destacou que a palestra é um 
presente para a população e 
fez um relato das obras e ações 
implementadas pelo município 
na área de indústria e comércio, 
como a conclusão e certificação 
do aeroporto e da nova rodoviá-
ria, a retomada das licitações de 
terrenos para indústrias, a finali-
zação do Centro de Eventos para 
desenvolver o turismo de eventos 
e negócios, criação do hub com o 
Parque Tecnológico e a Zona de 
Processamento de Exportações 
(ZPE) em fase de implantação, 
entre outros avanços.

CONHECIMENTO 
EMPRESARIAL

O  p re fe i to  P i m e n te l 

agradeceu a presença de todos, 
destacou a importância da 
palestra e convidou a população 
para prestigiar a programação 
dos 67 anos de Umuarama, que 
nesta semana está concentrada 
no Lago Aratimbó com uma 
série de atrações.

“Precisamos criar condi-
ções para o desenvolvimento 
de Umuarama e o Waldez traz 
um conhecimento privilegiado 
para os nossos empresários. A 

administração pública é com-
plexa, burocrática e os inves-
timentos exigem muito traba-
lho. Mas na iniciativa privada, 
mais flexível e dinâmica, a agi-
lidade deve ser convertida em 
inovação e avanços”, destacou, 
“especialmente neste período 
de retomada da economia, 
com a pandemia sob controle”.

musicais da Orquestra de Viola 
de Umuarama, André Barsil, JB 
& Sylvinho e do violeiro Gabriel 
Paixão, além do Arraiá no Lago. 
“O prefeito Pimentel não resis-
tiu ao ritmo do festerê e também 
entrou na dança da quadrilha 
junina. E o deputado estadual 
Delegado Fernando também 
caiu na dança, animando ainda 
mais a população”, comenta 
Jeferson Ferreira, secretário 
municipal de Esporte e Lazer.

A Fundação Cultural distri-
buiu algodão-doce e pipoca de 
graça para a criançada e equipes 
da Secretaria de Saúde disponi-
bilizaram vacinas contra a Covid 
para todos os públicos, além de 
levar informação sobre os cui-
dados com a dengue, que tem 
apresentado números expres-
sivos na cidade. “Esperávamos 
que a abertura da festa fosse 
um sucesso, pois há dois anos, 
devido à pandemia de corona-
vírus, as famílias estavam mais 
isoladas. Porém os resultados 
superaram todas as nossas 

expectativas, tanto que neste 
primeiro dia de Festa das 
Nações as vendas foram 50% 
maiores do que as entidades 
haviam projetado”, explicou 
Pimentel.

PRÓXIMOS DIAS
Principal atrativo das 

comemorações do aniversá-
rio de Umuarama, a Festa das 
Nações é realizada com o tra-
balho de 12 entidades benefi-
centes da cidade, em sugestão 
do próprio prefeito Hermes 
Pimentel. “Voluntários das 
entidades se juntaram para 
oferecer um tipo de prato dife-
rente entre quarta-feira (22) e o 
próximo domingo (26), assim, 
todo dinheiro arrecadado 
poderá ser dividido e será de 
grande importância para aju-
dar aquelas pessoas que mais 
precisam”, pontou.

Ontem (quinta-feira, 23), nova-
mente foi realizada uma etapa da 
vacinação contra a Covid (para 
todos os públicos), brinquedos 

PREFEITO Pimentel abriu a festa de 67 anos de Umuarama e dançou ‘quadrilha’

JOSÉ A. SABINO/SECOM

infláveis para a criançada, culi-
nária brasileira (Vaca Atolada, 
Escondidinho e Arroz Carreteiro) 
e shows musicais com o ser-
tanejo Lucca Júnior e com as 
bandas Benedictus e Dorallice. 
“Vale destacar que temos 

a Feira de Artesanato, com 
produção de artistas e arte-
sãos umuaramenses, além da 
Expoflor, que tem uma infini-
dade de mudas, frutíferas e flo-
res, tudo com preço realmente 
especial”, comenta o prefeito.

RENOMADO professor, consultor empresarial e conferencista Waldez Ludwig, palestrou 
para um teatro lotado na Fundação Cultural de Umuarama

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Dando a ‘deixa’
De saída para abrir os festejos do 
aniversário no lago, Pimentel dei-

xou duas perguntas ao palestrante. 
“O olho do dono realmente engor-
da o gado? E o freguês tem sempre 
a razão?”, questionou. Foi a deixa 

para Waldez Ludwig iniciar a pales-
tra, onde defendeu que hoje o que 
mais importa no mundo empresa-
rial é a inovação e o conhecimento, 

que levam à qualidade tanto nos 
produtos quanto no atendimento. 
A palestra se estendeu até por vol-
ta das 22h30 e foi encerrada uma 

efusiva salva de palmas.
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Município e Viação discutem a
retomada de horários de ônibus

A Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram) 
retomou as tratativas com 
a Viação Umuarama, con-
cessionária dos serviços de 
transporte coletivo, para rea-
tivação dos horários de ônibus 
que foram suprimidos com a 
queda no número de usuá-
rios, em consequência do 
período de pandemia. Um 
encontro com representan-
tes da empresa aconteceu na 
última quarta-feira, 22.

As discussões objetivam 
que o serviço volte à normali-
dade ou o mais próximo disso. 
O retorno dos horários supri-
midos é um pedido do prefeito 
Hermes Pimentel, que visa 
atender melhor à população 
dos bairros, diante de muitas 
reclamações que o município 
tem recebido.

Participaram da reunião, na 
sede da Sestram, o assessor 
especial Kenny Gonçalves e o 
chefe da Divisão de Transporte, 
Juracy Narcizo, bem como 
representantes da empresa 

Credenciada empresa para pagamentos
atrasados do IPVA no cartão de crédito

A Secretaria da Fazenda 
e Receita Estadual firmaram 
um novo credenciamento com 
uma empresa para operacio-
nalizar o processo de paga-
mento atrasado do Imposto 
sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
2022. O débito pendente pode 
ser parcelado em até 12 vezes 
no cartão de crédito.

O calendário do IPVA 2022 
encerrou em maio e o contri-
buinte que está com o imposto 
pendente pode escolher a 
melhor opção de parcela-
mento ofertado pelas empre-
sas PagPlan Pagamentos e pela 
instituição financeira Asteroide 
Tecnologia e Pagamentos. 

Para realizar o parce-
lamento basta verificar as 
empresas credenciadas pelo 
site da Secretaria da Fazenda 
e seguir as opções disponíveis.

Ao todo, desde o início 
da operação de pagamento 
por cartão de crédito, em 
abril, foram registrados 262 

Números da Covid
A Secretaria Municipal 
de Saúde informou 
ontem (23), que 17 novos 
casos de Covid-19 foram 
confirmados, sendo 12 
mulheres, quatro homens 
e uma criança de dois anos, 
que não foi vacinada. Um 
homem de 56 anos, que 
tomou três doses da vacina, 
permanecia internado na 
UTI do hospital Cemil e 
outro de 38 anos estava 
internado na enfermaria 
– ele também tomou as 
três doses da vacina. Há 
122 dias nenhuma morte 
pela doença é oficialmente 
registrada em Umuarama 
e o total de óbitos segue 
em 339. Os casos ativos 
são 140 e os suspeitos 13, 
indicando que 153 pessoas 
estão em isolamento 
domiciliar. Desde o início 
da pandemia, em março 
de 2020, 38.335 pessoas 
foram diagnosticadas com 
covid-19 e deste total 37.856 
se recuperaram. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa 
de positividade com o índice 
de internamentos classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

liderados pelo gerente-geral 
Wilton dos Santos Cardoso. 
Forma discutidas planilhas 
e custos, avaliado também 
o momento econômico do 
período de pós-pandemia e foi 
verificado ainda que houve um 
aumento da procura de usuá-
rios do transporte coletivo.

Segundo o gerente da 
empresa, porém, esse retorno 
ainda está lento e a movimen-
tação continua registrando 
saldo negativo, “não obstante 
os cortes que foram feitos por 
ocasião da pandemia”, alegou. 
Os técnicos da secretaria lem-
braram também que Prefeitura 
tem feito o repasse mensal de 
R$ 70 mil em subsídio, mais 
compensação tributária, para 
minimizar os efeitos, mas os 
representantes da viação sus-
tentam que o valor ainda não 
é suficiente para cobrir o defi-
cit operacional.

A equipe da Divisão de 
Transporte da Sestram e repre-
sentantes da concessionária 
do transporte coletivo urbano 
voltam a se reunir ainda nesta 

semana, para ajustar situações 
pontuais de foram levantadas 
e o atendimento ao usuá-
rio. O pedido de aumento no 

valor do subsídio, feito pela 
empresa, será levado ao setor 
financeiro da Prefeitura, mas 
o prefeito Hermes Pimentel já 

antecipou que o município não 
deve mexer no valor do subsí-
dio caso não haja benefícios 
diretos ao usuário.

pedidos para parcelamento 
do IPVA. O pagamento do 
imposto é requisito obrigató-
rio para emissão certificado de 
licenciamento de veículo pelo 
Detran/PR. O não pagamento 
do IPVA também impossibilita 
a transferência de propriedade 
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.

As empresas têm autono-
mia para definir as condições 
comerciais das transações; as 
bandeiras dos cartões utiliza-
das; número possível de par-
celas; juros aplicáveis; e outras 
taxas a serem cobradas, de 
acordo com o parcelamento. 
Ao contribuinte cabe avaliar as 

condições mais favoráveis para 
o pagamento do imposto e, 
caso opte por realizar o paga-
mento no cartão de crédito, 
deve exigir o comprovante de 
pagamento dos débitos fiscais 
recolhidos. 

CREDENCIAMENTO
Demais empresas inte-

ressadas podem fazer o cre-
denciamento pelo site da 
Secretaria da Fazenda. A pasta 
disponibiliza em seu portal o 
Edital de Credenciamento n° 

002/2021-SEFA para conheci-
mento das instituições finan-
ceiras que oferecem serviços 
online para recebimento de 
pagamentos eletrônicos por 
cartão de crédito.

O edital disponível na aba 
Transparência – no item Editais 
– objetiva o credenciamento 
de empresas prestadoras de 
serviços online de pagamen-
tos, com a finalidade de via-
bilizar a quitação de débitos 
do IPVA com o uso de cartão 
de crédito. 

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
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TÉCNICOS da Divisão de Transporte da Sestram avaliaram o momento econômico, os custos da empresa e o subsídio repassado pela prefeitura

ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

A Lua passeia pelo seu inferno astral e manda um 
alerta real, oficial: um clima de desânimo pode 
dominar o seu corpinho e talvez precise de estí-
mulos pra não se acomodar. No emprego, tentar 
se afastar dos colegas e fazer as suas tarefas sem 
os pitacos dos outros deve render muito mais. 

Sextou com a ambição nas alturas, meninos e 
meninas de Leão. Tudo indica que o desejo de 
ganhar reconhecimento dos chefes e ter uma 
vida com mais luxo vai ficar forte. E aí você 
tende a focar na carreira a fim de conquistar 
suas metas. Pra manter uma boa imagem na 
carreira, não se descuide! 

Virgem do céu, você deve sextar com a Lua favo-
recendo o aprendizado, o conhecimento e os 
estudos, principalmente se faz faculdade. Tudo 
indica que irá buscar coisas que abram seus hori-
zontes. E mais sociável, tende a se aproximar de 
gente com quem tenha afinidades. Viagem está 
favorecida. 

A Lua está arrasando no seu paraíso astral, 
levanta sua bola e te deixa na cara do gol – 
“haja coração”, como diz o Galvão Bueno. 
Além de ficar menos exigente consigo e com 
os outros, seu signo tende a pensar melhor 
sobre si. Tudo indica que irá atrair sorte e con-
forto. Energia estimulante hoje. 

Quer um dia perfeito sem defeitos? Temos! 
Seu lado prático está em destaque e o serviço 
deve render, principalmente se trabalha em 
casa ou num negócio familiar. O clima pro-
mete ser tranquilo e favorável com o pessoal. 
Momento excelente para arrumar a casa, doar 
o que não usa mais, jogar papéis e outras 
coisas inúteis fora. 

Sua sexta promete fortes emoções. Você tende a 
esbanjar afeto e praticidade, o que deve agradar 
todo mundo, sobretudo se trabalha com comér-
cio. Pode ser um ombro amigo para as pessoas 
conversarem e chorarem as pitangas. A Lua Min-
guante te encoraja a ter mais confiança.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos a 24 de junho são do signo de Câncer com a personalidade de Capricórnio. São 
geniosos, temperamentais e polêmicos. Seu número principal é o 28, cuja soma e redução 
dá o 10 e o 1 do sol, que confere brilho, liderança e sucesso, mas também solidão.  O anjo 
de hoje é Haheuiah, que confere reconciliação entre ofendidos e ofensores. Ele defende de 
assaltantes, ladrões e assassinos. Protege contra animais ferozes e nocivos.
   

Horóscopo nascido em 24 de junho

Escorpião, vejo aqui que você deve ter mais 
facilidade pra fazer contatos pessoais e profis-
sionais nesta sexta. Afinal, esbanjando charme 
e tranquilidade, tende a agradar todo mundo. O 
céu avisa que a energia do momento incentiva o 
autoconhecimento e entendimento.

Tudo indica que irá sonhar com segurança mate-
rial e as coisas boas da vida. Há chance de atrair 
mais conforto e realizar sonhos se arregaçar as 
mangas e se esforçar. De quebra, tende a ser um 
apoio para as pessoas, sobretudo os colegas e 
amigos próximos. 

Tudo indica que seus sentidos ficarão mais apu-
rados hoje e a vontade de ter segurança material 
pode te estimular a agir. Com praticidade e zero 
preguiça, tem tudo pra resolver qualquer parada 
e atrair mais estabilidade no trabalho. A energia 
dessa fase estimula o desapego, não só de coisas 
materiais, mas também de sentimentos ruins em 
suas relações.

Sextou com a Lua divando na sua Casa da Fortuna 
e acendendo o desejo de ter segurança material. 
Além de agir de maneira mais prática, pode ter 
ideias simples pra atrair mais grana e conseguir 
uma vida confortável. O momento é favorável para 
resolver pendências, pagar o que precisa e zerar 
os boletos. 

Se depender do céu, você vai sextar com 
mudanças. É que a Lua passeia pela sua Casa 
das Transformações e tende a aprofundar as 
suas relações, inclusive profissionais. Há 
chance de se envolver em negócios ou finanças 
de outras pessoas. A energia desta fase Lua te 
empurra a avaliar suas decisões, manter o foco 
e não empurrar nada com a barriga.

Sextou com foco no trabalho, coleguinha de Sagi-
tário. Tudo indica que você irá descomplicar as 
coisas e fazer o serviço com mais praticidade e 
seriedade. Boas chances de ir atrás do que deseja 
e ter sucesso. Na saúde, se precisa perder os 
quilinhos a mais, a dica é não deixar a dieta pra 
segunda-feira. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 17

ORR
CHARRETER
SEPTUAGINTA

LOIAD
CELEIROTI

NAPALAIO
ATILIBRA

TRIAGEMOT
IFIGPOLI

BAZUCAIVV
ZNNAURI

PRODUTOLAD
IENROLA

TOMOÇOAD
PUSILANIME

Ensina as
regras da 
boa pronún-
cia (Gram.)

Ação desa-
conselhada
em caso

de assalto

Versão da
Bíblia he-
braica pa-
ra o grego

Proprieda-
des-alvo 

da Reforma
Agrária

Mãe de
Alexandre

Magno
(Hist.)

Cifra do
acorde de
ré maior
(Mús.)

Região de
estações
de esqui,
na Áustria

A tartaru-
ga nativa
das ilhas 
Galápagos

Operação
feita em

detidos na
delegacia

A 21ª
letra do
alfabeto
grego

Trabalham
exausti-
vamente
(gíria)

Arma
portátil 

antitanque

Niklas 
Zennström,
criador do

Skype

Prepara o
fruto do

café para 
o consumo

Retarda a
execução
de um ser-
viço (gír.)

Formato
do palito
de dentes

Veículo de antigos
passeios
por Petró-
polis (RJ)

Chefe de
cozinha e uma das
mentoras do "The

Taste Brasil", do GNT

Ruminante que
fornece lã aos lapões

Pátria de
Abraão

Sufixo de
"cortesia"

Depósito
de cereais

Gaivota
(bras.)

(?) Valley,
polo viní-
cola da

Califórnia

Pai de Édi-
po (Mit.)

O 7º signo 
do Zodíaco

Ama-seca
(bras.)
Gameta
feminino

Rapaz, em
inglês

(?) Perl-
man, ator

Medida 
de venda
do ouro

"Ouro", em
"aurífero"

El. comp.
de "poli-
cromia"
Gestão 

da Infor-
mação
(sigla)

Resultado de
multiplicação (Mat.) 

O "você"
do gaúcho

Medroso;
covarde

Volume
de enci-

clopédias

Emanação detectada
pelo contador Geiger

Significa 
"rodagem"
em DNER

3/ati — lad. 8/ortoépia. 10/pusilânime. 11/helena rizzo — septuaginta.
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G C V A

C H E R N O B Y L
B A L E A R E I A

B G L S O M
P E R O L A T S E
S A F R A T E A R

S I M P A R I
C O B D O C

C O N D E N S A D A
A R T E T O Y L

P M A I S D I A
C U R A P I L O T

S E T A N R I
U O S E C A N

M A S S O R E T I C A

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.

Saúde recebe investimentos em custeio, obras e veículos
A saúde pública de Umuarama está 

recebendo investimentos expressivos 
graças a parcerias e ao trabalho da 
equipe, liderada pelo secretário Herison 
Cleik da Silva Lima. O prefeito Hermes 
Pimentel anunciou, nesta semana, a 
liberação de emendas parlamentares 
que asseguram mais de R$ 3,5 milhões 
em recursos diretos para o município e 
também para os hospitais locais. Além 
disso a cidade receberá várias ambu-
lâncias e o governo do Estado destinará 
recursos para reformas, ampliações e 
construções em unidades de saúde.

Através de emendas ao Orçamento 

Geral da União, o deputado federal 
Osmar Serraglio contemplou o muni-
cípio com R$ 1 milhão 588 mil para 
custeio dos procedimentos clínicos de 
média e alta complexidade. Os hospi-
tais Cemil, Norospar, Nossa Senhora 
Aparecida e Uopeccan receberão, cada 
um, R$ 500 mil para aquisição de medi-
camentos, oxigênio e outros insumos.

“Esses recursos são fundamentais 
neste momento em que os hospitais 
enfrentam sérias dificuldades em vir-
tude do aumento de gastos, causado 
pela pandemia, e da elevação nos 
preços dos medicamentos e insumos. 

A saúde necessita dessas emendas 
para cobrir a diferença entre o que os 
hospitais recebem do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e as despesas reali-
zadas para a prestação dos serviços”, 
destacou o secretário Herison Cleik, 
agradecendo o apoio do deputado em 
nome do prefeito.

Pimentel também destacou os 
recursos obtidos junto ao governo 
do Estado, com o apoio do deputado 
estadual Delegado Fernando. “É um 
dinheiro que permitirá melhorar as 
condições de atendimento à popula-
ção em várias unidades de saúde e até 

a construção de uma nova UBS”, disse, 
referindo-se ao Parque Bonfim, onde 
serão investidos R$ 650 mil do Estado e 
mais contrapartida do município.

O deputado estadual assegurou 
ainda R$ 150 mil para a reforma da UBS 
26 de Junho, R$ 250 mil para amplia-
ção da UBS Jardim União e R$ 50 mil 
para aquisição de kits de mobiliário. A 
Secretaria de Estado da Saúde também 
destinará oito ambulâncias, uma Van 
para transporte de passageiros, dois 
ônibus e no final do ano passado libe-
rou 13 carros para as UBS, reforçando 
a atenção primária em saúde.
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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
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A McLaren Motorsport lan-
çou seu novo carro de corrida, 
o Artura GT4, que fará sua estreia 
pública global no Festival de 
Velocidade de Goodwood, em 
Sussex, Inglaterra. O evento 
começou ontem e vai até 
domingo. Baseado no novo 
supercarro de luxo McLaren 
Artura, o Artura GT4 terá a mis-
são de ser tão bem sucedido 
quanto os modelos de com-
petição 570S GT4 e 720S GT3, 
vencedores de várias corridas 
e campeonatos.

O novo Artura GT4 compar-
tilha grande parte de sua tec-
nologia com o novo carro de 
rua McLaren Artura, que estreia 
a McLaren Carbon Lightweight 
Architecture (arquitetura leve 
de carbono) com um monoco-
que de fibra de carbono em seu 

núcleo. Este projeto e constru-
ção de chassi inspirado no auto-
mobilismo de competição é a 
plataforma ideal para um carro 
de corrida, uma vez que uma 
estrutura rígida permite uma 
configuração mais ampla para 
o piloto, além de proporcionar 
um ambiente de condução forte 
e extremamente seguro.

A minimização do peso é um 
elemento-chave do Artura de 
rua, e esta filosofia continua 
no carro de corrida. Com um 
motor V6 compacto e acessó-
rios como o sistema de escape 
com peso reduzido, o novo 
Artura GT4 é mais de 100 kg mais 
leve que o 570S GT4.

A potência é entregue por 
meio de uma caixa de sete 
velocidades com um con-
junto aprimorado de relações 

Seguindo o sucesso do 
conceito revelado há alguns 
meses, a Citroën apresentou 
na Europa a inédita e Edição 
Especial Ultra Limitada My 
Ami Buggy. Com design mar-
cante e proposta única, o My 
Ami Buggy será produzido em 
um lote de somente 50 unida-
des e é destinado a entusiastas 
que buscam uma solução de 
mobilidade que alia liberdade, 
prazer e espírito de aventura. 
Com motorização elétrica, o 
My Ami Buggy é ideal para o 
uso recreativo em diferentes 
ambientes, incluindo o campo 
e praias, especialmente no iní-
cio do verão europeu.

Baseado no modelo que 
conquistou o continente, o My 
Ami Buggy tem visual exclu-
sivo, com destaque para a 

cor Khaki da carroceria 100% 
reciclável, rodas de 14” de aço 
com pintura dourada e calotas 
exclusivas e portas compostas 
por aço tubular, que incremen-
tam a amplitude da cabine. O 
estilo ao ar livre é complemen-
tado pela exclusiva capota de 
lona removível, um recurso 
que já fez história em modelos 
icônicos com os Citroën 2CV e 
o Mehari. O visual é finalizado 
com proteções adicionais nos 
para-lamas e para-choques. 
Um marcante tom amarelo 
faz contraste na parte exterior 
e na cabine do My Ami Buggy, 
estando presente nas costu-
ras dos bancos, gancho para 
sacolas, puxadores das por-
tas e nos três compartimen-
tos do console.

“O público reagiu com 

entusiasmo quando apresen-
tamos o My Ami Buggy Concept 
e muitos os clientes pediram 
por ele. Hoje, temos o prazer 
de dar vida ao espírito deste 
conceito com a série exclusiva 
My Ami Buggy e para ilustrar 
mais uma vez o potencial para 
personalizar Ami. Sem portas e 
com teto conversível, o My Ami 
Buggy permite que motorista 
e passageiro se sintam mais 
livres e desfrutar de uma con-
dução silenciosa no modo elé-
trico”, disse Laurence Hansen, 
Diretor de Estratégia e Produ-
tos da Citroën.

Essa proposta única e exclu-
siva conquistou rapidamente 
os clientes na região. E bota 
rápido nisso: em somente 
17 minutos e 28 segundos as 
50 unidades do My Ami Buggy 

Citroën My Ami Buggy tem vendas
esgotadas em menos de 18 minutos

 DIVULGAÇÃO 

Novo McLaren Artura GT4 será lançado no Festival de Goodwood

se esgotaram, representando a 
média de uma venda a cada 21 
segundos. O primeiro cliente pre-
cisou de só 2 minutos e 53 segun-
dos após o início das vendas 
para efetivar a compra, feita 
de forma totalmente on-line.

As entregas do My Ami Buggy 
começam na segunda metade 
de agosto e acompanham a 

exclusividade do produto. 
Os proprietários poderão 

receber o modelo em sua 
própria casa e farão parte 
do grupo com mais de 21 mil 
clientes que o Ami conquis-
tou desde seu lançamento 
em 2020. Atualmente a linha 
Ami está à venda em nove paí-
ses da Europa. 

O My Ami 
Buggy é ideal 
para o uso 
recreativo em 
diferentes 
ambientes, 
incluindo o 
campo e praias

aprimoradas para maior desem-
penho. O sistema de transmis-
são possui software de diag-
nóstico integrado. Trata-se de 
uma unidade diferente da uti-
lizada no Artura de rua, já que 

o regulamento GT4 exige que 
o carro tenha marcha à ré. No 
modelo de rua, a caixa de câm-
bio sem costura de oito marchas 
não tem ré: esta é feita por meio 
da reversão do motor elétrico. 

O novo Artura GT4 
compartilha grande 
parte de sua tecnologia 
com o novo carro de rua 
McLaren Artura
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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

   CONTRATA – SE 
A  e m p r e s a  C U R T U M E 
PANORAMA, está contratando 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, oferecemos 
vale refeição, vale transporte, a 
empresa possui refeitório pró-
prio. Interessados entrar em 
contato pelo fone (44) 3621 -1600 
falar com Débora ou enviar cur-
riculum para debora@curtume-
panorama.com.br 
Contratação imediata! 

     EXTRAVIO DE ALVARÁ
S. A. G. Correia Aparecido 
Eletrônica – ME, inscrita sob 
nº CNPJ 01.813.777/0001-
38, estabelecido na Rua Tomé 
de Souza, nº s/nº, Zona 7, 
CEP 87500-000, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
27.747/2008. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Diretora do Procon vem à Umuarama para Aula Magna
Uma das mais importan-

tes representantes da defesa 
dos direitos do consumidor 
no Paraná, a advogada e 
pedagoga Claudia Silvano, 
diretora do Procon PR, 
vem a Umuarama participa 
como convidada especial 
da Aula Magna em Direito 

do Consumidor, em evento 
coordenado pelo Procon 
Umuarama em homenagem 
ao aniversário de 67 anos da 
cidade.

A aula é destinada a acadê-
micos de Direito da UniAlfa e 
da Unipar e será realizada no 
Teatro do Centro Cultural na 

quarta-feira, 29, às 19h. As ins-
crições podem ser feitas no site 
da prefeitura gratuitamente.

Além de Claudia Silvano, 
também vão participar da 
aula o diretor de Justiça e 
Cidadania da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 
e Trabalho do Governo do 
Paraná, Lucas Echeverria, e 
a advogada Valéria Bononi, 
conselheira estadual da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil no Paraná.

O secretário do Procon 
U m u a r a m a ,  D e y b s o n 
Bitencourt, informa que a rea-
lização da Aula Magna conta 
com o apoio da Comissão de 
Direito do Consumidor da OAB 
– Subseção de Umuarama. 
“Estamos realmente muito satis-
feitos em reunir, em um evento 
local, profissionais tão impor-
tantes quanto a doutora Valéria, 
o doutor Lucas e a Claudia 
Silvana, responsável por trans-
formar o Procon paranaense 

em uma dos mais respeitados 
do Brasil”, comenta.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
BR

IN
D

A
R

PESCA
O 1º Torneio de Pesca Capital da Amizade acontece das 9h às 16h do próximo domingo (26), no Lago Aratimbó. 
Mais 500 pescadores vão curtir o   belo domingo de aniversário. Bora lá ver?

“Não te digas filósofo nunca, nem fales em 
máximas na presença de ignorantes, mas age 
de acordo com essas máximas. Assim, num 

banquete, não ensines como é preciso comer, mas 
come de maneira conveniente.” Epicteto

INGREDIENTES
1 1/2 xícara (chá) de manteiga
3 1/4 xícaras (chá) de açúcar
14 ovos
3 1/2 xícaras (chá) de farinha de 
trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
250 g de ameixa seca
1 3/4 de xícara (chá) de água
8 gemas
200 g de chocolate amargo

MODO DE PREPARO
1Prepare a massa: bata bem a 
manteiga com 1 1/2 xícara (chá) de 
açúcar. Junte 6 ovos inteiros e bata 
até ficar homogêneo.  Acrescente a 
farinha peneirada com o fermento e 
misture.  Ponha numa forma de 30 
cm de diâmetro untada com manteiga 
e asse em forno, preaquecido, até 
dourar.  Deixe esfriar e desenfor-
me. Repita a receita mais uma vez.  
Prepare o recheio: retire o caroço 
das ameixas. Cozinhe-as com 1/4 
de xícara (chá) de açúcar e 3/4 de 
xícara (chá) de água até ficarem ma-

ZOOM
A festa dos 67 anos da Capital da Amizade tem o prefeito Hermes Pimentel no comando. Vamos prestigiar a pro-
gramação como ele prestigia os eventos da cidade. No clique: na posse de  Miguel Fuentes Romero Neto ( ACIU) 

acompanhado do deputado Delegado Fernando. 

VOCÊ SOUBE DISSO?
A Nestlé Brasil foi notificada pela 
Senacon (Secretaria Nacional do 

Consumidor) do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública a respei-
to de informações da publicidade 
dos produtos Aveia e Mel; Nesfit 
Leite e Mel; Nesfit Cookie Cacau, 
Aveia e Mel; e Nesfit Matinal Mel 

com Amêndoas. A denúncia partiu 
do IDEC (Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor), que iden-
tificou que os quatro produtos não 
contêm, de fato, mel na lista de 
ingredientes. Mas as imagens das 
embalagens destacam o produto; 
assim, vendem a ideia de um pro-

duto mais natural e saudável.

 ORIGEM
A partir de julho começa a chegar 
às prateleiras das lojas e supermer-
cados o primeiro açúcar mascavo 

dotado de um sistema de rastreabi-
lidade . A novidade faz parte do Sis-
tema Brasileiro de Agrorrastreabili-
dade (Sibraar), desenvolvido por um 
grupo de especialistas da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) Agricultura Digital. Por 
meio de um QR Code estampado na 
embalagem, qualquer pessoa pode-
rá verificar as informações sobre a 
origem e o processo de fabricação 

do açúcar. O açúcar mascavo é 
valorizado no segmento de produ-
tos naturais e saudáveis, mas ainda 

sofre com casos de adulteração. 
(via Embrapa)

LEONARDO EVENTOS/ RICARDO PEPELASCOV

 BOLO DE ANIVERSÁRIO!
    *Viva UMUARAMA 67 anos*

IMAGEM INTERNET MERAMENTE ILUSTRATIVA

cias.  Bata as ameixas no liquidificador 
aos poucos. Corte os bolos e recheie.  
Prepare a cobertura: cozinhe 1 1/2 
xícara (chá) de açúcar e 1 xícara (chá) 
de água até obter ponto de bala dura. 
Bata 8 gemas. Junte a calda quente e 
bata até esfriar. Junte o chocolate e 
misture.  Cubra o bolo e decore.
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