
A conquista do status de área livre de febre aftosa sem vacinação e, principalmente, a manutenção da 
chancela expedida pela Organização Internacional de Saúde Animal após um ano, data celebrada ontem, 
em cerimônia no Palácio Iguaçu, tem uma protagonista: a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 
(Adapar), que também comemora 10 anos de vigilância no Estado. A missão estratégica do Paraná é 
produzir e garantir a segurança alimentar.
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Passe livre para jovens estudantes e
estrangeiros é aprovado na Câmara
Vereadores de Umuarama aprovaram um Projeto de Lei que regula-
menta o passe livre de estudantes menores de 16 anos e de estran-
geiros. Atualmente, estes jovens, bem como os estrangeiros, não 
podem ser contemplados com o benefício, tendo que entre os requi-

sitos necessários para a concessão do passe livre, está a apresentação 
de título de eleitor. Este detalhe os impede que estas duas classes 
obtenham o passe livre e não conseguem ter acesso ao à gratuidade 
do transporte coletivo garantida aos demais estudantes. l 6

Rally dos 
Sertões

l 8

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Cadastro de
rebanhos já

regulariza 37%
das propriedades

l 5

Projeto inédito
pode gerar
centenas de

vagas para PCD
l 3

Parceria com
IFPR padroniza
mobília escolar

na cidade
l 9

Programas de
atendimento aos
moradores de rua

são discutidos
l 11

O presidente da República, junta-
mente com o governador Ratinho 
Junior estarão em Umuarama na 
manhã de sexta-feira (3), para 
uma vistoria nas obras da Estrada 
da Boiadeira. Um grande aparato 
policial está sendo preparado para 
a recepção. As obras de restau-
ração, implantação e pavimentação 
da BR-487, fazem parte das inter-
venções mais emblemáticas em 
andamento no Paraná e é fruto de 
um convênio entre o Governo do 
Estado com a Itaipu Binacional. 

Avanços na pecuária

l 4 e 5

Bolsonaro em Umuarama
DIVULGAÇÃO

GILSON DE ABREU/AEN
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

Ações % R$
Petrobras PN -0,27% 29,91 
Vale ON -0,51% 86,21 
ItauUnibanco PN +0,77% 26,12 
Bradesco PN -0,34% 20,31 
Marfrig ON +5,33% 15,60 
Magazine Luiza ON -3,39% 3,71

IBOVESPA: +0,29% 111.350 pontos

Iene 128,55
Libra est. 0,79
Euro 0,93
Peso arg. 120,17

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 4,7520 4,7530 -3,8%

PTAX  (BC) -0,2% 4,7283 4,7289 -3,9%

PARALELO -0,4% 4,6200 5,0300 -4,9%

TURISMO -0,4% 4,6200 5,0100 -4,9%

EURO -0,6% 5,0730 5,0755 -2,1%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 2.030,84 2.046,29 0,76 2,15 13,27
Norte 2.023,13 2.042,71 0,82 5,35 11,52
Oeste 2.074,11 2.093,58 0,94 2,58 13,87

DÓLAR 31/05

Iene R$ 0,0368
Libra est. R$ 5,97
Peso arg. R$ 0,039
R$1: 1.449,49 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/05 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. ABRIL

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

MMAARR AABBRR MMAAII
TJLP (%) 6,08 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 1.683,25 -49,00 -0,1%
FARELO jul/22 414,80 -17,50 -4,0%
MILHO jul/22 753,50 -23,75 -7,4%
TRIGO jul/22 1.087,50 -70,00 3,0%

SOJA 177,42 0,0% -3,0% 176,00
MILHO 79,76 -0,9% -3,1% 79,00
TRIGO 102,79 0,3% 8,9% 105,00
BOI GORDO 297,20 0,3% -3,2% 295,00
SUINO 5,07 -0,2% -6,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 31/05 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 31/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 31/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 184,50 -0,8% -4,4%
SOJA Paranaguá 189,00 -2,3% -4,5%
MILHO Cascavel 85,00 -3,4% -5,6%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua
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Nova
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Cheia
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PREVISÃO DO TEMPO

12 ESPORTE  Quarta-feira 1º de junho de 2022 @oparana hojenews

   Loterias
Megasena

07 08 10 11 12 14 15 16 
17 18 20 21 22 23 25 Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta 1º/6/2022
concurso: 2485Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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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.

Megasena

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:
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TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 250C O L U N A S
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concurso: 2319Lotomania

59.009
64.316
21.031
23.899
18.748

17 27 33 36 57 64 74 
BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO

14 16 30 48 63

AGOSTO

02 04 08 16 18 21 29 

concurso: 5866

05 12 32 38 47 60 

Chuva

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
30/05- 08h32

Paranaguá
max 16
min 14

max 25
min 16

Cascavel
max 16
min 12

Foz do Iguaçu
max 14
min 11

max 24
min 14

Curitiba
max 16
min 10

FASES 
DA LUA

Quinta 2/6/2022

Muitas nuvens
Sexta 3/6/2022

Chuva

01 07 19 23 26 28 31 33 35 43
53 65 67 71 75 77 80 84 94 97

Lotofácil concurso: 2534

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova CNH e placa
preta começam a ser
emitidas nesta quarta

A partir de hoje (1º), a 
nova Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e modelo 
mais moderno da placa preta 
padrão Mercosul para veículos 
de coleção começam a circular 
em todo o território nacional.

A nova CNH terá elementos 
gráficos para dificultar a falsi-
ficação e fraudes, como o uso 
de tinta que brilha no escuro, 
holograma e impressão reativa 
a luz ultravioleta. Ela tem pre-
dominância das cores verde e 
amarelo. A mudança foi publi-
cada na resolução nº 886/2021 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran).

Mas as novidades não são 
somente no layout. Há mudan-
ças também nas informações 
disponibilizadas. Agora o cida-
dão poderá contar com o nome 
social e registro de filiação afe-
tiva. Para isso, os condutores 
que desejarem a emissão com 
esses dados deverão ter seu 
documento de identificação 

oficial atualizado.
O novo padrão apresentará 

uma tabela para identificar os 
tipos de veículos que o moto-
rista está apto a conduzir. As 
categorias são apresentadas 
de acordo com a Convenção de 
Viena – são as mesmas ante-
riormente existentes, porém 
colocadas de forma diferente, 
ou seja, ACC, A, B, C, D e CE, 
que é a categoria E.

O condutor categoria AE, 
por exemplo, terá assinalado 
na tabela as categorias A, B, C, 
D e CE, com a data de validade. 
Além disso, a CNH tem um qua-
dro de observações com as res-
trições médicas e se o condutor 
exerce atividade remunerada.

O documento vai apontar 
se a CNH é temporária, sendo 
identificada com a letra P no 
canto superior direito, ou se 
é definitiva, com a letra D. A 
nova carteira de motorista 
brasileira também se aproxima 
do padrão internacional, com 
identificação impressa em por-
tuguês, inglês e francês.

O QR Code permanecerá 
impresso no verso do docu-
mento, permitindo também 
o aceso à Carteira Digital de 
Trânsito (CDT), via aplicativo. 
A troca não será obrigatória e 
as mudanças serão feitas ape-
nas para as novas emissões 
dos documentos, ocorrendo 
de forma gradativa.

Placa preta e Mercosul
Já a placa preta retorna com detalhes requisitados por colecionadores 
de veículos antigos e a Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), 
e que contou também com a participação, direcionamento e orienta-
ção do Detran-PR junto à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). 
O novo modelo da placa preta Mercosul para veículos de coleção foi 

definido por meio de uma consulta pública, com o objetivo de alterar a 
resolução do Contran que tratava das placas de identificação.
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Diplomatas recebem
informações sobre a
votação eletrônica

Após a abertura do evento 
“Sessão Informativa para 
Embaixadas: o sistema eleito-
ral brasileiro e as Eleições de 
2022”, os diplomatas estrangei-
ros ouviram exposições feitas 
por ministros e secretários da 
Corte sobre o calendário das 
eleições, estatísticas e voto no 
exterior, bem como o sistema 
eletrônico de votação.

O encontro ocorreu ontem 
(31) no edifício-sede do TSE, 
em Brasília. O objetivo foi 
proporcionar um diálogo 
qualificado entre os especia-
listas de diversos setores do 
TSE e os diplomatas estran-
geiros interessados em acom-
panhar as eleições brasileiras 
de outubro.

Na primeira mesa, o secre-
tário de Modernização, Gestão 
Estratégica e Socioambiental 
do TSE, Bruno Cezar Andrade, 
apresentou um panorama 
geral  da realização das 
Eleições 2022, com informa-
ções que marcam a realização 
do pleito. Entre elas, as novida-
des implantadas pelo TSE para 
este ano, como a antecipação 
do Boletim de Urna (BU), que 
será disponibilizado na inter-
net assim que for finalizada a 
votação, às 17h do horário de 

Projeto institui marco legal das 
atividades espaciais no Brasil

O Projeto de Lei 1006/22 ins-
titui a Lei Geral das Atividades 
Espaciais, o marco legal do 
setor, com regras gerais sobre 
o arcabouço institucional, o 
licenciamento de empresas e 
a autorização de lançamen-
tos espaciais.

A proposta em tramitação 
na Câmara dos Deputados 
é do deputado Pedro Lucas 
(União-MA). Ele afirma que o 
Brasil precisa de uma legisla-
ção “consistente, integrada e 
favorável” ao desenvolvimento 
das atividades espaciais.

“A exploração do espaço 
exterior representa um mer-
cado promissor em franca 

expansão que opera na fron-
teira tecnológica e apresenta 
grande capacidade de estí-
mulo a ramos de alto valor 
agregado e à disseminação de 
inovações”, disse Fernandes.

A elaboração de uma lei 
nacional das atividades espa-
ciais é uma recomendação do 
comitê das Nações Unidas que 
discute o uso pacífico do espaço, 
conhecido pela sigla em inglês 
Copuos, de Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space.

ARCABOUÇO
Pelo projeto em análise na 

Câmara, o marco legal regulará 
todas as atividades espaciais, 

com exceções das vinculadas 
à defesa nacional, ao uso das 
bandas de frequência e posições 
orbitais. As atividades espaciais 
no Brasil obedecerão a alguns 
princípios, como uso pacífico, 
cooperação internacional, res-
peito ao meio ambiente e incen-
tivo à participação privada.

O arcabouço institucio-
nal previsto inclui a Política 
Nacional de Desenvolvimento 
das Atividades Espaciais 
(Pndae), com as diretrizes para 
o setor; e o Programa Nacional 
de Atividades Espaciais (Pnae), 
instrumento de planejamento 
de longo prazo das atividades 
especiais.

Brasília, nos dias 2 de outubro 
(1º turno) e 30 do mesmo mês 
(2º turno).

Coube ao secretário de 
Assuntos Consulares do 
Ministério das Relações 
E x te r i o re s ,  e m ba i xa d o r 
Leonardo Gorgulho Fernandes, 
apresentar como funciona 
o voto de eleitoras e eleito-
res que moram no exterior. 
Na apresentação, ele expli-
cou que são mais de 657 mil 
votantes e que, para atender 
esse eleitorado, serão 153 
seções de votação (com 105 
delas utilizando urnas ele-
trônicas), em 137 cidades, de 
102 países. Leonardo falou 
também sobre os dez maiores 
colegiados no exterior e citou 
que algumas cidades, como 
Lisboa e Nagoya, têm tido um 
crescimento acima da média 
de eleitores.

REQUERIMENTOS
Ainda sobre voto no exte-

rior, Juliana Bandeira, chefe do 
Cartório da Zona Eleitoral do 
Exterior, vinculada ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Distrito 
Federal (TRE-DF), informou 
que há 82 mil requerimentos 
de eleitoras e eleitores, resi-
dentes no exterior, em fase de 
processamento e que dese-
jam votar para presidente da 
República em outubro.

Já o chefe da Assessoria 
de Assuntos Internacionais 
d o  TS E ,  J o s é  G i l b e r t o 
Scandiucci, lembrou aos par-
ticipantes do encontro que o 
voto no Brasil é 100% presen-
cial e ocorre, também na sua 
totalidade, somente no dia 
da eleição. Ou seja, no Brasil 
não há voto pela internet, 
pelo Correio e nem por qual-
quer outro dispositivo.

Votação simulada
Após as duas mesas de exposição, foi aberta uma votação si-

mulada, em duas urnas de seções eleitorais fictícias, para que 
os diplomatas estrangeiros possam eleger o seu time brasilei-
ro de futebol preferido, entre 18 “candidatos” apresentados.  

A votação seguiu até as 17h, com totalização imediata dos 
votos após o término. Antes de começarem a digitar o time 
brasileiro predileto na urna, os diplomatas puderam ver a 

extração da zerésima dos equipamentos. O documento serve 
para atestar que não há qualquer voto para candidata ou 

candidato na urna antes do início da votação.   

Só no segundo turno
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) afirmou que pretende 
participar dos debates 
eleitorais “no segundo 
turno”. “No segundo vou 
participar de debates. Se eu 
for para o segundo turno, 
devo ir. No primeiro turno, 
a gente pensa. Porque se 
eu for, os dez candidatos ali 
vão querer dar pancada em 
mim e não vou ter tempo 
de responder”, declarou. 
A mais recente pesquisa 
Datafolha mostrou o ex-
presidente Lula (PT) com 54% dos votos válidos ante 30% do 
presidente, o que poderia encerrar a disputa já no primeiro 
turno. “Vamos analisar isso aí. Debate tinha que ter pergunta 
pré-acertada antes com os encarregados para não abaixar o 
nível”, acrescentou Bolsonaro.

Voto jovem
Com a proximidade da 
disputa do primeiro turno das 
eleições de 2022, em 2 de 
outubro, cresce a expectativa 
em torno dos cinco cargos 
em disputa: presidente 
da República, governador, 
senador, deputados federais e 
deputados estaduais. Este ano, 
o voto de pessoas entre 16 e 
18 anos que, por lei, ainda não 
são obrigados a votar, foi alvo 
de uma série de campanhas de 
iniciativas individuais, populares 
e governamentais. O incentivo 
para que os jovens tirem o 
título eleitoral para participar 
do pleito ganhou a aderência 
de celebridades internacionais, 
como Leonardo DiCaprio, 
por exemplo.

Showmício
O vereador Fernando Holiday (Novo) entrou na última 
segunda-feira, 30, com uma ação popular contra a Prefeitura 
da cidade de São Paulo e a cantora Ludmilla para tentar 
suspender o pagamento do show realizado durante a Virada 
Cultural no último domingo (29). O parlamentar classificou 
o evento como um “showmício” em apoio ao pré-candidato 
do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que a 
cantora pediu ao público que fizesse o “L” com a mão, gesto 
utilizado em apoio à campanha do petista. Ontem (31), o 
vereador protocolou a denúncia no Ministério Público e um 
requerimento de abertura de CPI dos Showmícios foi enviado 
à Câmara Municipal.

Azeitona
Relacionado à polêmica contratação deum show do cantor 
sertanejo Gusttavo Lima por R$ 1,2 milhão, o prefeito de Conceição 
do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, figurava 
na lista de políticos beneficiados com recursos da Odebrecht. Zé 
Fernando foi citado no material entregue à Justiça por Benedicto 
Barbosa da Silva Júnior, ex-diretor da Odebrecht que virou delator 
durante a Operação Lava Jato. Seu codinome para transações 
era “Azeitona”. O prefeito se candidatou ao governo de Minas 
Gerais em 2010 pelo PV, e por isso recebeu R$ 50 mil da empresa 
e acabou em em terceiro. Zé Fernando disse que não mantinha 
nenhum cargo público ou relação com a empresa, e que não 
teria nenhum apoio oficial da companhia. O MPF não instaurou 
investigação contra o político. Com a repercussão negativa da 
contratação do show de Gusttavo Lima, a prefeitura cancelou a 
apresentação do cantor.

DIVULGAÇÃO

Marca histórica
O TSE celebrou em maio a 
marca histórica de jovens 
eleitores que devem participar 
das eleições. Entre janeiro e 
abril, o país ganhou 2.042.817 
novos eleitores entre 16 e 18 
anos, um aumento de 47,2% 
em relação ao mesmo período 
em 2018, conforme dados 
da instância jurídica. Foram 
registrados 522.471 novos 
eleitores de 16 a 18 anos em 
março. Em abril, esse número 
foi de 991.415 jovens com o 
primeiro título, uma alta de 
89,7% quando comparado ao 
mês precedente. Este ano, 
os interessados puderam 
registrar o título de forma 
presencial, nos cartórios, pelo 
sistema Elo e pelo Título Net.
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Adapar programa
avanços em defesa
sanitária no Estado

A conquista do status de 
área livre de febre aftosa 
sem vacinação e, princi-
palmente, a manutenção 
da chancela expedida pela 
Organização Internacional 
de Saúde Animal (OIE) após 
um ano, data celebrada nesta 
terça-feira (31), em cerimô-
nia no Palácio Iguaçu, tem 
uma protagonista: a Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar).

Órgão responsável pelo 
sistema estadual de defesa 
sanitária, a Adapar comple-
tou 10 anos em dezembro 
com a atenção voltada para o 
futuro, em um planejamento 
de médio e longo prazo que 
vai além da atuação direta 
na conservação do reco-
nhecimento que permite ao 
Paraná avançar sobre novos 
mercados na comercialização 
da proteína animal.

A agência prioriza a capa-
citação técnica, o avanço tec-
nológico, a digitalização e a 
automação como pilares da 
próxima década na expansão 
de um ambiente favorável de 

Pesquisadores do Laboratório de Bacteriologia Básica e Aplicada, do Centro de Ciências Biológicas da UEL, 
farão um estudo inédito que pretende monitorar bactérias multirresistentes a antimicrobianos presentes em alguns 
pontos da cadeia produtiva do frango de corte. Para a pesquisa eles foram contemplados com R$ 192 mil, 
liberados por meio do Edital Universal do CNPq.  O estudo pretende, também, propor alternativas ao uso de 
antibióticos no combate à colibacilose aviária. A doença provoca grandes perdas econômicas para a indústria 
avícola e é causada pela bactéria Escherichia coli. O setor representa um grande gerador de renda e emprego. 
O Brasil figura na terceira posição de maior produtor de frangos do mundo, sendo o maior exportador, atingin-
do mais de 40% do mercado internacional. A cadeia do frango de corte gera diretamente 150 mil postos de 
trabalho no País e 69 mil empregos diretos no Paraná.

negócios.
“O Paraná tem uma mis-

são estratégica, que é produ-
zir e também garantir a segu-
rança alimentar. E para isso a 
Adapar é fundamental. São 10 
anos de vigilância 24 horas por 
dia para garantir a sanidade e 
a qualidade de tudo o que é 
produzido aqui. É inevitável 
que quanto mais saudável 
for o ambiente, maior será a 
venda”, destacou o governa-
dor Ratinho Junior. 

“Queremos ir além de pro-
duzir o alimento, queremos 
industrializá-lo e entregá-lo 
para o mundo embalado e res-
friado. Algo que só é possível 
com o olhar atento da Adapar”, 
acrescentou.

Para ampliar o protago-
nismo, a agência investe na 
recomposição e ampliação do 
quadro funcional. Neste mês 
foram nomeados 25 médicos 
veterinários e 13 técnicos de 
manejo e meio ambiente, que 
começam a trabalhar hoje (1). 
Também foi divulgado o Edital 
001/2022, dando início ao 
Processo Seletivo Simplificado 

(PSS) para a contratação de 
mais 34 técnicos agrícolas.

Treze regionais da Adapar 
também receberam veículos 
novos que ajudarão no tra-
balho de vigilância sanitária 
realizado no Estado. Os car-
ros, adquiridos com recursos 
próprios da instituição, subs-
tituem outros que não aten-
dem mais as necessidades 
dos servidores.

“A Adapar é o braço respon-
sável por tudo isso que está 
acontecendo. Produzir sani-
dade é uma responsabilidade 
de todos, mas a condução do 
processo e o olhar técnico vêm 
da agência de defesa. Criamos 
a agência em 2011 para forta-
lecer a nossa capacidade de 
ação, agora queremos avan-
çar, ampliação nossa ação nas 
mais de 30 barreiras sanitárias 
que existem no Estado”, afir-
mou o secretário estadual da 
Agricultura e Abastecimento, 
Norberto Ortigara. “É muito 
relevante não relaxar na vigi-
lância, no monitoramento e na 
ação técnica para sustentar o 
conceito de área livre”.

ASSESSORIA/AEN

Vai quebrar geral
“Vão quebrar todos os estados, vão quebrar todas as 
prefeituras”, disse o governador Ratinho Junior (PSD) 
a respeito do projeto de lei aprovado na Câmara dos 

Deputados que prevê a redução da alíquota do ICMS de 
combustíveis, transportes, energia e telecomunicações 
para 17%. “São R$ 6,3 bilhões que o Paraná vai perder e 
não vai resolver o problema da gasolina. Os municípios 

paranaenses vão perder 1,8 bilhão”.

É mentira
“Estão mentindo para a 
população. É mentira. 
Isto é coisa de político 
que não está fazendo as 
coisas com seriedade”, 
afirmou Ratinho Junior 
que debitou a iniciativa ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL). O governador afirma 
que estados e municípios 
poderiam usar os recursos 
previstos na redução da 
alíquota dos impostos 
na reforma e construção 
de escola, creche e 
pavimentação. “E não vai 
resolver o problema do 
combustível. O problema 
do combustível se chama 
petróleo e dólar. Enquanto 
o petróleo subir e o dólar 
estiver nas alturas, vai subir 
o combustível”.

Santa Casa
A deputada estadual 
Maria Victoria (PP) e 
o governador Ratinho 
Jr (PSD) anunciaram o 
repasse de mais R$ 5 
milhões para a construção 
da nova sede da Santa 
Casa de Ubiratã. O recurso 
da Secretaria da Saúde vai 
completar os R$ 10 milhões 
do Governo Federal 
destinados pelo deputado 
federal e líder do governo 
Jair Bolsonaro, Ricardo 
Barros.  “É o momento de 
agradecer a sensibilidade 
do governador Ratinho 
Jr e do presidente Jair 
Bolsonaro”, disse 
Maria Victória.

Mais segurança
Fiscais do Ministério da 
Agricultura que atuam em 
portos secos no Paraguai 
pedem mais segurança 
para retornar ao trabalho. 
Os portos ficam a 10 km 
da fronteira com o Brasil. 

Há duas semanas um 
dos fiscais foi agredido 
por um motorista de 
caminhão, que teve a carga 
temporariamente retida, por 
problemas sanitários. Diante 
da agressão, a direção do 
Ministério da Agricultura em 
Foz do Iguaçu suspendeu 
o trabalho nos portos 
paraguaios.

Reforma tributária
Em linha oposta à da Frente 
Nacional de Prefeitos, a 
Confederação Nacional dos 
Municípios apoia a proposta 
de reforma tributária que 
está na pauta da Comissão 
de Constituição e Justiça 
do Senado. Para a CNM, o 
relatório do senador Roberto 
Rocha (PTB-MA) não causa 
prejuízo aos municípios, 
melhora o ambiente 
de negócios e amplia a 
segurança jurídica.

Mudança no ICMS
Prefeitos e governadores 
esperam que a proposta 
aprovada na Câmara dos 
Deputados, sobre o ICMS, 
tenha mudanças no Senado. 
Segundo o presidente 
da Frente Nacional 
dos Prefeitos, Edvaldo 
Nogueira, a expectativa 
é de que haja um debate 
mais “qualificado” entre 
os senadores. Para ele, 
o fato de 2/3 do Senado 
não estarem disputando a 
eleição deste ano fará com 
que, na Casa, a discussão 
do texto seja mais livre da 
“pressão pelo voto”.

Maior apoio
O ex-ministro Sérgio Moro 
(União Brasil) foi à Brasília 
e apoiou o presidente 
nacional do partido, Luciano 
Bivar, no lançamento de sua 
pré-candidatura ao cargo 
que o ex-juiz tanto almejou.
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A campanha de atuali-
zação cadastral do rebanho 
paranaense completa um mês 
com 37,1% das propriedades 
já registradas. O período come-
çou em 1º de maio e se estende 
até 30 de junho. Após essa 
data, o trânsito dos animais 
fora da propriedade ficará 
proibido, devido à impossi-
bilidade de se retirar a Guia 
de Trânsito Animal (GTA), e o 
produtor poderá ser multado. 
Meta é recadastrar 100% dos 
rebanhos no Estado.

A atualização é fundamen-
tal para que a vigilância sanitá-
ria saiba onde estão os animais 
e como eles se movimentam 
no Estado, ajudando a garantir 
a manutenção do status inter-
nacional de área livre de febre 
aftosa sem vacinação.

O Estado optou por não 
impor custo ao produtor com a 
colocação de brinco para iden-
tificar cada animal, exige que 
uma vez ao ano os produtores 
declarem seus rebanhos.

A atualização é obrigatória 
para todas as espécies de ani-
mais de produção existentes 
na propriedade (bovinos, búfa-
los, equinos, asininos, muares, 
suínos, ovinos, caprinos, aves, 

Qualidade sanitária aumenta a
competitividade da carne do PR

Após 50 anos de construção 
de um sistema sólido de sani-
dade agropecuária, que incluiu 
campanhas regulares de vaci-
nação, muito diálogo com pro-
dutores e a criação da Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), o Estado 
finalmente conquistou o sta-
tus de área livre de febre aftosa 
sem vacinação. A chancela da 
Organização Internacional de 
Saúde Animal (OIE) comple-
tou um ano no último dia 27 
de maio e já traz reflexos na 
agropecuária do Paraná, o 
maior produtor de proteína 
animal do País.

E m  e n t r e v i s t a  p a r a 
a  A gê n c i a  E s ta d u a l  d e 
Notícias (AEN), o secretário 

peixes e outros animais aquá-
ticos, colmeias de abelhas e 
bicho-da-seda).

Os produtores podem fazer 
o procedimento de forma 
online pelo site da Adapar 
ou em uma das unidades 
locais da Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná, sin-
dicatos rurais ou Escritório de 
Atendimento das prefeituras.

Segundo o balanço parcial 
de 30 de maio, o único municí-
pio com 100% de cadastro é São 
Manoel do Paraná, com 122 pro-
priedades. Na sequência estão 
Iguatu, com 80,9%, Pontal do 

Paraná (78,3%) e Paraíso do 
Norte (76,6%). Os três últimos 
são Sertaneja, com 10,4%, 
Almirante Tamandaré, com 
6,4%, e Lapa, com apenas 3,5%.

REGIONAIS
No caso das regionais, a 

dianteira está com Toledo, 
onde 47,7% das proprieda-
des já estão com seus reba-
nhos cadastrados. É seguida 
de Paranavaí, com 44,4%. O 
menor percentual está na 
região de União da Vitória, 
com 24,4% de atualização, e 
Curitiba, com 25%.

estadual da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, destaca o que o 
Estado tem feito atualmente 
para garantir a abertura de 
novos mercados para a carne 
e outros produtos de origem 
animal oriundos do Paraná. Já 
refletindo esse reconhecimento, 
o Estado conta com investimen-
tos bilionários de cooperativas 

e frigoríficos nos diferentes seg-
mentos pecuários.

“Todo o movimento para 
obter a certificação foi feito 
para vender os produtos para-
naenses. Temos produção, 
qualidade e, agora, condição 
sanitária reconhecida, o que 
amplia a capacidade compe-
titiva contra nossos concorren-
tes”, destaca Ortigara.

Frango
O Paraná é o maior produtor e exportador nacional de frango. A espé-

cie não é suscetível ao vírus, mas o produto que se origina de uma área 
livre da enfermidade mostra ao mundo uma cara limpa, organizada e 
sinaliza que o serviço sanitário funciona. O Estado é também líder na 
produção de peixe, é o segundo maior produtor de suínos – mercado 
em que temos espaço para crescer de 50% a 70% com novos investi-

mentos – e de laticínios, que era um espaço que não disputávamos no 
mercado mundial justamente por causa da vacinação. Com isso, mega 

empresas estão investindo no Paraná já de olho nesse mercado.

OS produtores podem fazer o procedimento online no site da Adapar ou em uma das unida-
des locais, sindicatos rurais ou Escritório de Atendimento das prefeituras

GILSON ABREU/AEN

Cadastro de rebanhos  
regulariza 37% das  
propriedades no PR

Salto  
E em 2021, os recursos públicos 
liberados para deputados e 
senadores saltaram para mais 
de R$ 25 bi. Os dados são do 
Siga Brasil, portal do orçamento 
do Senado Federal. 

Intocáveis 
Conforme registrado 
pela Coluna, as emendas 
parlamentares serão, por 
ora, poupadas dos cortes 
orçamentários. Ontem, o 
Governo anunciou a tesourada 
de R$ 8,2 bi. Dinheiro que 
iria para a saúde, educação e 
ciência e tecnologia.

“Lealdade” 
Presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães poderá ser 
recompensado pela lealdade 
bajulatória ao presidente 
Bolsonaro. É cotado para 
chefiar o Ministério do 
Desenvolvimento Regional no 
eventual segundo governo do 
ex-capitão. 

Mobilização 
A Federação Nacional dos 
Policiais Rodoviários Federais 
(FenaPRF) realiza hoje 
mobilização em Brasília. 
Até ontem, o tema era pela 
valorização dos policiais e pela 
reestruturação da carreira, mas 
com a repercussão negativa 
do caso Genivaldo Santos - 
morto após abordagem de 
três agentes -, foi modificado 
para valorização da vida e da 
sociedade.

Mobilização 2 
A corporação conta atualmente 
com cerca de 12 mil policiais 
rodoviários federais, entre 
aposentados e na ativa. Cerca 
de 1500, que estarão de folga, 
são esperados hoje para a 
mobilização. 

Auditagem 
Diante da dissonância dos 
números das últimas sondagens 
eleitorais, advogados do PL, 
partido do presidente Jair 
Bolsonaro, estudam pedir 

Unidos pelas emendas 
A liberação de emendas parlamentares cresceu consideravelmente 

depois que o governo de Jair Bolsonaro (PL) se associou ao 
Centrão. Durante a campanha de 2018, o mandatário chegou a 
classificar o bloco partidário – historicamente fisiológico – de “o 

que há de pior”. No primeiro ano de Governo, em 2019, Bolsonaro 
resistiu ao “toma lá, dá cá” e liberou pouco mais de R$ 9 bilhões 

em emendas. No ano seguinte - ameaçado por pedidos de 
impeachment e para “segurar a governabilidade” -, o presidente 

abriu o cofre: quase R$ 22 bilhões em emendas. 

auditagem das pesquisas 
registradas no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e divulgadas nos 
últimos dias. O assunto, por 
ora, é tratado com discrição. À 
Coluna, o partido diz que “não 
há, ainda, nada oficial sobre 
esse assunto”. 

Destino 
Esfriou a tentativa de 
aproximação entre os 
presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) 
e Simone Tebet (MDB). Eles 
chegaram a trocar elogios, afagos 
e até sinalizaram possibilidade de 
dobradinha. Mas a breve “lua de 
mel” acabou e Ciro tem dito que 
a senadora terá o mesmo destino 
dos escanteados pela terceira via, 
com Sergio Moro e João Doria. 

Plano$ 
O diretor-presidente da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), Paulo Rebello, é 
esperado nos próximos dias na 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado para dar 
explicações sobre o reajuste 
de 15,5% nos planos de saúde 
individuais e coletivos. 

Volks
O Ministério Público do 
Trabalho convocou a 
Volkswagen do Brasil para 
audiência, em 14 de junho, para 
discutir a responsabilização de 
trabalho escravo, ocorrido nas 
décadas de 70 e 80, em fazenda 
da empresa no Pará. A denúncia 
foi apresentada ao MPT pelo 
padre Ricardo Rezende Figueira, 
coordenador de grupo de 
pesquisa sobre trabalho escravo 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). 

Remoto 
Análise do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada mostra 
que cerca de 20,4 milhões 
de pessoas encontram-se em 
ocupações passíveis de serem 
realizadas de forma remota, 
o que representa 24,1% do 
total de pessoas ocupadas no 
mercado de trabalho brasileiro 
no horizonte da pesquisa.
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Passe livre para jovens estudantes e
estrangeiros é aprovado na Câmara

Vereadores de Umuarama 
discutiram e votaram dois 
projetos durante a sessão 
ordinária da última segunda-
-feira (30). Um deles tratou 
sobre a liberação do passe 
livre para jovens estudantes e 
estrangeiros.

O Projeto de Lei Ordinária 
28/2022, foi aprovado por una-
nimidade em primeira discus-
são. A proposta, que ainda será 
levada para um segundo turno 
de votações na próxima segun-
da-feira (6), tem o objetivo de 
alterar a Lei Municipal nº 4.011, 
de 18 de dezembro de 2013, 
que regulamenta o passe livre 
de estudantes. Com o texto 
atual, estudantes na faixa etá-
ria acima de 16 anos não pode-
riam ser contemplados com o 
benefício, tendo em vista os 
requisitos necessários para a 
concessão do passe livre, que 
determina a apresentação de 
título de eleitor.

Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Carcinoma
A Polícia Federal deflagrou 

ontem (31) a segunda fase da 
Operação Carcinoma, com o fim 
de descapitalizar organização 
criminosa responsável pelo con-
trabando de cigarros do Paraguai 
para os três estados da Região 
Sul. Na primeira fase foram cum-
pridos mandados em várias cida-
des, incluindo Umuarama.

Foram cumpridos 19 man-
dados de sequestro de auto-
móveis e caminhões nas cida-
des catarinenses de Chapecó e 
de Cordilheira Alta.

A investigação aponta que 
os líderes da organização man-
tinham uma revendedora de 

Na justificativa do projeto, foi 
exposto que “tal alteração legis-
lativa se faz necessária em razão 
de menores de 16 anos e estran-
geiros não poderem requerer o 
título eleitoral, o que hoje lhes 
impede de cumprir os requisitos 
para a obtenção do benefício 
do passe livre em Umuarama. 
Embora seja exceção, as duas 
classes citadas precisam ter 
o acesso ao ensino superior 
garantido, inclusive com a gra-
tuidade do transporte coletivo 
garantida aos demais”.

RESTAURANTE 
DO MARCÃO

O Restaurante Popular de 
Umuarama pode ser deno-
minado como Restaurante 
Popular “Marcos Aurelio 
Menegassi”, se o projeto de 
autoria do Poder Executivo 
que foi enviado à Câmara e 
aprovado por unanimidade na 
sessão ordinária da segunda 

passada foi novamente apro-
vado na próxima semana.

Marcão do Dogão, como era 
mais conhecido, foi pioneiro 
na confecção de lanches no 
município.

O texto é relativo ao Projeto 
de Lei nº 025/2022 prevê a 
denominação do

R e s ta u ra n t e  Po p u l a r 
situado no Parque Danielle.

C o n fo r m e  o  p re fe i to 
Hermes Pimentel, Marcos 
foi empreendedor durante 
muitos anos em Umuarama, 
ganhando notoriedade como 
“Dogão do Marcão”.

O prefeito também ressal-
tou que, em conformidade com 
a Lei Orgânica Municipal, não 
se deve homenagear cidadão 

que tenha falecido há menos 
de um ano. Marcos Menegassi 
morreu em 3 de junho de 2021. 
No entanto, a LOM apresenta 
dispositivo que traz hipótese 
de exceção, desde que a pes-
soa a quem se pretende home-
nagear seja personalidade 
cujos feitos em vida tenham 

sido de suma importância 
para o Município. Desta forma, 
o projeto se mostrou apto à 
votação tendo sido aprovado 
por unanimidade em primeira 
discussão, tendo em vista a 
importância do homenageado 
junto ao contexto social e eco-
nômico do município.

PROPOSTA será levada para segunda e definitiva rodada de votação na próxima semana 
e, se for novamente aprovada, aguardará a sanção do prefeito

ASSESSORIA

caminhões de fachada e coopta-
vam motoristas para realizarem 
o transporte dos cigarros contra-
bandeados com a promessa de 
repassar o caminhão após um 
determinado número de viagens, 
como uma espécie de premiação.

Contudo, esse modus ope-
randi tinha o objetivo de des-
vincular, da responsabilidade 
dos líderes, a carga eventual-
mente apreendida e a prisão 
em flagrante do motorista.

Ao longo das investiga-
ções, foram apreendidos doze 
milhões de maços de cigar-
ros estrangeiros, quarenta e 
um caminhões e presas em 

flagrante quarenta e quatro 
pessoas. O valor estimado 
dos cigarros apreendidos é de 
aproximadamente sessenta 
milhões de reais, com aproxi-
madamente trinta milhões de 

reais em tributos sonegados.
Na primeira fase, defla-

grada em 18 de novembro 
de 2021, foram cumpridos 10 
mandados de prisão e 19 de 
busca, nas cidades gaúchas de 

Tenente Portela e Três Passos, 
em Santa Catarina, nos municí-
pios de Chapecó, São Miguel do 
Oeste e Cordilheira Alta, e no 
Paraná, em Guaíra, Cascavel, 
Umuarama e Floresta.

BPFron apreende maconha
em ônibus em Umuarama

Militares do Batalhão de 
Fronteira apreenderam quase 
16 quilos de maconha e pren-
deram uma mulher durante 
operação de combate ao trá-
fico de drogas, em Umuarama, 
no início da noite da última 
segunda-feira (30).

Os policiais realizaram abor-
dagem em um ônibus de linha 
Dourados a São Paulo e com o 
apoio do cão de faro Nero foi 
identificado no bagageiro uma 
mala de cor preta. A dona da 
bagagem foi identificada por 
meio do ticket e acompanhou a 
abertura da mala.

No interior, foram encontra-
dos tabletes de maconha que 
totalizaram quase 16 quilos de 
maconha. A mulher recebeu 

Equipes do Corpo de 
Bombeiros e do Samu 
atenderam um acidente 
entre um veículo VW/
Gol com placas de 
Cruzeiro do Oeste e 
uma caminhonete Ford 
F-350, no início da 
noite da segunda-feira 

(30) na rodovia PR-323. Uma das vítimas, um jovem Leonardo Renan 
Pereira, de 24 anos, que dirigia o carro, ficou preso às ferragens e para 
retira-lo foi necessário que os bombeiros de Umuarama utilizassem o equipa-
mento de desencarceramento hidráulico. Segundo os socorristas, o motorista 
não apresentava sinais vitais e morreu no local da colisão. Foi verificado que 
o Gol seguia no sentido Cruzeiro do Oeste à Umuarama em faixa contínua 
e durante uma tentativa de ultrapassagem pela terceira faixa, acabou batendo 
contra a caminhonete. O motorista da caminhonete também sofreu ferimentos 
e foi atendido pelos socorristas. voz de prisão e foi encami-

nhada à Delegacia de Polícia 
Civil. O prejuízo com a apreen-
são chega a R$ 15.500,00.

DROGA seguia para São Paulo, mas foi apreendida durante abordagem e descoberta pelo 
cão farejador Nero
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Tenistas brasileiros perdem nas quartas
de final e se despedem de Roland Garros

As últimas duas duplas com 
brasileiros no Torneio de Tênis 
de Roland Garros se despedi-
ram da competição após serem 
superadas nas quartas de final. 
Na disputa mista, a paulista 
Bia Haddad e o mineiro Bruno 
Soares perderam por 2 sets a 
1 para a parceria do alemão 
Kevin Krawietz com a norte-
-americana Nicole Melichar-
Martine, com parciais de 6/4, 
6/7 e 12-10.  Na sequência, a 
dupla do gaúcho Rafael Matos 
com o argentino David Vega 
Hernández foi eliminada pelo 
salvadorenho Marcelo Arévalo 
e o holandês Jean-Julian Rojer 
por 2 sets a 0.

“Foi cruel, mas especial. 
Tem muito jogo que é decidido 
nesse detalhe final e você fica 

Sergio Pérez renova contrato
com a Red Bull até 2024

Ao ser retido em Portugal, ex-atacante 
descobriu que está sendo investigado 

chateado de chegar tão perto, 
mas acho que hoje foi além 
disso. A gente dominou o jogo 
inteiro, literalmente desde o 
primeiro game. Além disso, a 
quadra estava um show, com 
a torcida fazendo muito baru-
lho. Parecia que estávamos em 
casa. Isso é muito especial. Pra 
mim, em estágio final de car-
reira, e a Bia, que está recome-
çando a jornada dela, é muito 
bacana. São momentos como 
esse que me fizeram jogar até 
os 40 anos de idade”, disse 
Bruno Soares, de 40 anos. 

A paulista de 25 anos, 33ª 
no ranking mundial da WTA, 
fez coro com o parceiro.

“Todo jogo é pedreira aqui, 
não tem como. Todo mundo 
nas mistas tem ranking bom, 

muita experiência, muitos 
campeões de Grand Slam... 
Pra mim é um privilégio estar 
compartilhando tudo isso 
com o Bruno”. 

Apesar da eliminação na 
segunda (30), o gaúcho Rafael 
Matos fez uma campanha sur-
preendente em Roland Garros. 
O canhoto começou o torneio 

O ex-atacante do Grêmio 
e Benfica, Jonas, de 38 anos, 
foi retido em Lisboa, Portugal, 
ao desembarcar no aeroporto 
internacional da cidade, pelo 
Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras do governo por-
tuguês, após um alerta da 
Autoridade Tributária.

Jonas não foi formalmente 
detido, mas foi acompanhado 
por dois inspetores do órgão, 
e avisado de que seu antigo 
contrato com o Benfica está 
sob investigação da ‘Operação 
Fora de Jogo’. Ele foi liberado 
e deve ser intimado a pres-
tar mais informações sobre o 
assunto em breve.

Foi aplicada uma medida 
de coação mais leve a Jonas, 
o Termo de Identidade e 
Residência. De acordo com 
a constituição portuguesa, 
o recurso limita a liberdade 
do acusado obrigando-o a 
não mudar de residência ou 
comparecer perante as auto-
ridades se for notificado. A 
imprensa portuguesa aponta 
que 48 pessoas e 34 contratos 
de clubes da liga são investi-
gados. Além de Jonas, outro 

brasileiro está na mira da 
investigação: o meia Bruno 
César, por causa do vínculo 
firmado com o Sporting. 
Recentemente, o presidente 
do Benfica, Luís Felipe Vieira, 
foi detido, pela venda de Éder 

Militão ao Real Madrid. Jonas 
defendeu o Benfica por cinco 
temporadas. Ele disputou 183 
jogos, fez 137 gols e conquis-
tou quatro taças. O atacante 
pendurou as chuteiras em 
2019, aos 35 anos.

O vencedor do Grande 
Prêmio de Mônaco Sergio 
Pérez teve mais a comemorar 
ontem (terça-feira, 31), quando 
a Red Bull anunciou uma 
extensão de contrato, man-
tendo o mexicano ao lado do 
campeão mundial de Fórmula 
1 Max Verstappen até 2024.

O acordo do líder do cam-
peonato, Verstappen, vai até 
o final de 2028, depois que o 
piloto holandês assinou uma 
renovação de cinco anos em 
março.

Pérez, de 32 anos, ven-
ceu nas ruas de Mônaco no 
domingo (29), tornando-se o 
piloto mexicano de Fórmula 1 
mais bem-sucedido de todos 
os tempos e também o pri-
meiro vencedor de seu país na 

tradicional corrida.
Ele conquistou sua primeira 

pole position na F1 na Arábia 
Saudita em março e teve qua-
tro pódios em sete corridas até 
agora este ano.

“Para nós foi (uma deci-
são) óbvia, considerando seu 
ritmo, habilidade de corrida e 
experiência, e estamos muito 
satisfeitos que Checo conti-
nuará correndo pela equipe 
até 2024”, disse o chefe da 
equipe, Christian Horner, em 
comunicado.

A vitória no domingo (29) foi 
a terceira da carreira de Pérez 
na F1 e a segunda desde que 
ele ingressou na Red Bull para 
a temporada de 2021, e Horner 
disse que o mexicano fez um 
“trabalho fantástico”.

VITORIOSO em Mônaco no domingo, mexicano é o 3º na classificação geral

DIVULGAÇÃO

JONAS foi retido em Lisboa, Portugal, e descobriu que é alvo de uma investigação

DIVULGAÇÃO

na 52ª posição no ranking 
de duplas da ATP, e na pró-
xima edição da lista já apa-
recerá como o número 50 do 
mundo. Ao lado do espanhol 
Vega Hernández, o gaúcho de 
26 anos derrotou na estreia, 
por 2 sets a 0, a dupla favo-
rita formada pelo argentino 
Andres Molteni e o mexicano 

Santiago Gonzalez. Depois 
Matos e Hernández supera-
ram o polonês Lukasz Kubot 
e o francês Edouard Vasselin 
por 2 sets a 1. O placar foi 
o mesmo na terceira vitória, 
desta vez contra Sander Gille 
e Joran Vliegen, que assegurou 
a dupla Matos e Hernández nas 
quartas de final. 

O Governo do Estado enca-
minhou ontem (31) um pro-
jeto de lei para a Alep instituir 
o Sistema Esportivo Estadual, 
nos moldes do sistema fede-
ral, a fim de delimitar melhor 
as políticas públicas estaduais 
para esporte, lazer e qualidade 
de vida. A proposta legisla-
tiva prevê a criação do Fundo 
Estadual do Esporte e assegura 
a incorporação do programa 

Novo projeto moderniza a gestão e 
propõe fundo específico ao esporte

PROESPORTE às políticas per-
manentes da área.

A criação trará agilidade 
no financiamento das ações 
esportivas, permitindo a reali-
zação de transferências auto-
máticas, fundo a fundo, entre 
Estado e município, para que 
as ações passem a ser realiza-
das em conjunto.

Vão constituir as fon-
tes transferências da União, 

doações, dotação específica 
do orçamento e recursos de 
multa da Justiça Desportiva e 
patrocínios.

O Fundo será orientado pelo 
Conselho Estadual do Esporte, 
que também vai elaborar o 
Plano Decenal do Esporte, em 
conjunto com os legisladores, 
atletas e técnicos, traçando 
objetivos e metas para o esporte 
para os próximos dez anos.
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Projeto inédito pode gerar centenas 
de vagas para pessoas com deficiência

A contratação de pessoas 
com deficiência (PcD) é uma 
obrigação que todas as empre-
sas com mais de 100 funcioná-
rios têm – a cota varia de 2% 
a 5%. Como muitas delas têm 
dificuldade para preencher 
esse quadro de colaboradores, 
o procurador André Vinícius 
Melatti, do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), em parceria 
com a Agência do Trabalhador 
de Umuarama, prepara um 
projeto inédito no Brasil que 
pode gerar centenas de vagas 
de trabalho na cidade.

Melatti visitou o prefeito 
Hermes Pimentel e apresentou 
o projeto-piloto, detalhando a 
proposta. “Muitas empresas 
(indústrias principalmente) 
têm vagas consideradas ‘de 
risco’, com funções que seriam 
de alta periculosidade para 
PcD, desta forma, essas vagas 
jamais serão preenchidas. 
Nossa proposta é que esses 
estabelecimentos, em qual-
quer lugar do Brasil, repas-
sem o dinheiro que teriam 
de pagar de salário a esses 

Preparações para receber turistas e equipes do Rally dos Sertões
Empresários e gestores de 

segmentos ligados ao turismo 
– como hotéis, restaurantes e 
lanchonetes, eventos e o setor 
de serviços – conheceram um 
pouco mais sobre a 30ª edição 
do Rally dos Sertões, que tem 
Umuarama no roteiro, nos dias 
26 e 28 de agosto deste ano. A 
competição trará à cidade 
mais de duas mil pessoas, 
entre organizadores, equipes, 
estrutura médica e turistas 
que orbitam no universo do 
maior rally de regularidade 
do mundo.

Para aproveitar as oportu-
nidades e colher os frutos da 
realização, com impacto alta-
mente positivo na economia 
das cidades que sediam eta-
pas, entrou em cena a parce-
ria entre o município, a Aciu e 
o Sebrae, que possibilitam a 
preparação dos empreende-
dores para explorar todo esse 
potencial.

A programação contou 
com a palestra “Experiência 
do Cliente em Turismo”, com a 
consultora gaúcha Jacqueline 
Gomes, um dos principais 

trabalhadores PcD, para insti-
tuições que possam disponibi-
lizar vagas que não ofereçam 
risco. É uma espécie de ‘com-
pensação’”, resume.

Ele deu um exemplo prá-
tico ao prefeito: “Uma usina 
de energia de alta-tensão 
estabelecida em São Paulo 
tem vagas disponíveis para 
PcD, porém não pode contra-
tar devido ao grande risco de 
acidentes, então ela ficaria res-
ponsável por pagar o salário 
de um número X de trabalha-
dores PcD aqui de Umuarama. 
Essas vagas serão intermedia-
das pelo Ministério Público 
do Trabalho, com gestão da 
Agência do Trabalhador”, 
explicou.

Pimentel elogiou o projeto 
e afirmou que a Prefeitura 
pode ser a primeira a contra-
tar PcD para suas secretarias. 
“Tive uma reunião com alu-
nos da Apae e fiquei impres-
sionado com a garra e a von-
tade de trabalhar de muitos 
alunos”, pontuou.

O prefeito adiantou que 

pretende, dentro da lei, dis-
ponibilizar vagas em todas as 
secretarias municipais. “Temos 
quase 20 secretarias. Se con-
seguirmos encaixar ao menos 
um trabalhador PcD por pasta, 
já serão 20 vagas garantidas”, 
analisou Pimentel.

BENEFÍCIO
Muitas pessoas com defi-

ciência que conseguem 

conquistar um BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), no 
valor de um salário-mínimo 
(hoje R$ 1.212), muitas vezes 
deixa aceitar uma proposta 
de emprego para ‘não perder 
o benefício’. “Agora a legislação 
garante para este projeto que 
o trabalhador que tem um BPC 
ou auxílio-doença, por exem-
plo, vai ter apenas uma redu-
ção de 50%. Assim, ele vai ter o 

salário pago por uma empresa, 
mais a metade do benefí-
cio (R$ 606) todos os meses, 
sem se preocupar”, registra 
Marcelo Adriano, secretário de 
Indústria e Comércio.

O gerente da Agência do 
Trabalhador de Umuarama, 
Reginaldo Barros acrescenta 
que a partir de agora o MPT vai 
indicar as empresas interessa-
das em preencher suas cotas.

nomes do setor de atendimento 
ao cliente e especialista no cha-
mado Modelo Disney de serviço. 
“Após dois anos de pandemia, 
Umuarama foi presenteada 
com esse evento e os empresá-
rios terão a chance de aumen-
tar os ganhos atendendo bem 
às equipes e turistas de todo o 
país e do exterior”, disse o pre-
feito Hermes Pimentel.

Ele destacou a magnitude 
da caravana do Rally dos 
Sertões. “Só médicos são 180, 
alguns do tradicional Hospital 
Sírio Libanês. Teremos aqui em 
Umuarama atenção e cober-
tura das grandes redes nacio-
nais e internacionais de comu-
nicação. É uma novidade que 
vai projetar Umuarama para o 
mundo e poderemos ter mui-
tos frutos”, apontou.

A etapa do rally envolve 
o trabalho de várias secreta-
rias municipais. A estrutura 
será montada no Parque de 
Exposições Dario Pimenta 
Nobrega, mas a chagada será 
no lago Aratimbó, onde haverá 
uma grande festa de recepção 
às equipes e pilotos.

Treinamento
Nesse aspecto, estão previstos programas de treinamento para empresas em geral, do ramo de artesana-
to e indicação de empresas e serviços para o catálogo do guia turístico, a partir do próximo dia 6. Haverá 
workshops sobre presença digital, formação de preço de produtos e serviços, atendimento, pratos típicos 
com ingredientes locais, boas práticas na manipulação de alimentos, criatividade e desenvolvimento de 
produtos, com a indicação de empresas para o Programa Umuarama Acolhedora e o concurso gastronô-

mico, além de exposições de produtos na Villa Rally dos Sertões.

O presidente da Aciu, Miguel Fuentes Romero, o prefeito Pimentel, a consultora do Sebrae Jane Queiroz e o secretário Jefinho lançaram a 
etapa do Rally dos Sertões de Umuarama
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EM parceria com a Agência do Trabalhador, o MPT prepara um projeto inédito no Brasil que pode gerar centenas de vagas de 
trabalho na cidade

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Hoje você pode ter iniciativa e impulso para fazer 
as coisas, mas se não tiver planejamento para 
realizar as coisas que pretende, nada ou quase 
nada vai dar certo, pois é um dia cheio de altos 
e baixos, que tira você da sua zona de conforto. 
Dia em que você precisa ter calma, planejamento 
e muito diálogo. 

Dia de observar e agir conforme as situações. 
Não se precipite, pois toda a precipitação e a 
impulsividade vão trazer um resultado negativo. 
Dia em que é preciso ter calma, observação e 
muita intuição para perceber o movimento das 
coisas que estão acontecendo à sua volta. 

Tome cuidado com pessoas querendo te convencer. 
Podem surgir situações boas e propostas interes-
santes no seu dia, mas é essencial avaliar e refletir. 
Tenha muito cuidado com os seus gastos, pois o 
mês está só começando. Organize-se bem e saiba 
separar as coisas. Mês em que você precisa se 
administrar bem.

Tome cuidado com os excessos. É muito 
importante que você tenha equilíbrio e auto-
controle. Você pode ter que se desvencilhar 
de alguma situação do passado, tomando 
uma decisão para resolver e tirar da frente. A 
família também está potencializada, mas tome 
cuidado com brigas.

Tome cuidado com o pessimismo. É um dia em 
que você pode ter muita energia mental para 
resolver as coisas, só que essa energia tem 
que ser positiva, inteligente e estratégica. Fique 
atento a essa postura negativa para o dia não ficar 
ainda mais difícil.

Quanto mais você conseguir alinhar inteligência 
e criatividade, mais este dia avançará. Tome cui-
dado com gastos desnecessários ou o contrário: 
um excesso de retenção e de não querer gastar 
nada, ficando preocupado com muita coisa antes 
da hora. Cuide da alimentação.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos em 1º de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Caranguejo. São 
eles ativos e inteligentes e antenados em tudo o que se passa, não deixando nada despercebido. 
Seu número principal, do dia do nascimento, é o 4, formado de 1 do Sol e 3 de Júpiter. O 4 é 
número de Urano, que provoca irritabilidade fácil, impaciência e nervosismo. Provoca ações 
impulsivas e incompreendidas. O 4, rege a evolução cósmica do homem.

Horóscopo nascido em 1º de junho

O dia pode trazer notícias interessantes, princi-
palmente com relação ao trabalho. Novidades 
chegando na sua vida, trazendo mais responsa-
bilidade, mas é interessante perceber que sair da 
sua zona de conforto será muito bom neste mês 
de junho, que já começa com uma possibilidade 
de progresso.

O dia te desafia a agir, realizar e traz muita cora-
gem para você fazer algo por si, ainda que possa 
sofrer com obstáculos. Dia para começar o seu 
mês com o pé direito, com coragem e peito aberto, 
enfrentando seja lá o que for. Quando você adota 
essa postura corajosa diante da vida, você realiza 
muitas coisas.

Dia de facilidade para se relacionar com as 
pessoas. Capacidade de escuta e cooperação. 
Trocas positivas e sorte inesperada chegando. 
Algo no qual você nem acreditava vai se reali-
zar. O desafio deste dia é ter soltura e cabeça 
aberta, saber recepcionar, saber acolher, ainda 
que sejam ideias ou situações das quais a prin-
cípio você não gosta.

Dia em que você tem criatividade e planejamento 
para resolver as coisas, mas algumas podem sair 
do que já foi traçado. Tenha flexibilidade e acolha 
os desafios com jogo de cintura e bom humor. Você 
vai ter iniciativa e coragem, mas enfrentará alguns 
bloqueios e pessoas que vão contra as suas ideias.

Tome cuidado com a competitividade. Você pode 
e deve realizar as coisas que pretende, só que 
muitas dessas coisas precisam ser feitas em 
parceria. Tenha jogo de cintura e diplomacia. 
Se você passar por cima do outro e não tiver 
harmonia com as pessoas, este dia não vai ser 
legal e se tornará mais pesado.

Tome cuidado com disputas, brigas e com a pos-
tura de não conseguir se entender muito bem 
com as pessoas e querer assumir o controle, 
pois tudo isso pode ser ruim, principalmente 
nas relações amorosas. No geral, é um dia em 
que você pode receber muita ajuda das pessoas 
para resolver os seus problemas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/air. 4/gare — reco. 5/e-mail. 6/aramar — passos.
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K R I N R U N
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Incapaz 
de rece-
ber uma

pena

A Terra
dos Pi-
nheirais
(sigla)

Sua falta
motiva
o bócio

(símbolo)

Preto, na
escala de

cores
CMYK

Montes da
Rússia e
do Caza-
quistão

Motivo de
angústia

no dilema

Hidrelé-
trica de

Minas no
rio Novo

Trecho
raso de 

rio ou mar

Ler (texto)
para

corrigir 
os erros

Pedido 
da torcida

ao time
apático

Golf, no
alfabeto
fonético

Técnica
oriental

de digito-
pressão

Constru-
ção da ar-
quitetura
chinesa

Continente
onde se

localiza o
Catar

Rede cô-
nica para
a pesca 
de siris

Um (?): 
uma milha

náutica
por hora

Dificulta a 
falsifica-
ção do

dinheiro

Que perturba 
a razão (fem.)

Tem no Príncipe Charles e no
Príncipe William os nomes

seguintes à Rainha
Elizabeth II

Sucesso
de Raul
Destino
(pop.)

Bolsa,
em inglês

Raio
(abrev.)

Bairro 
paulistano

Necrotério

"Time", 
em GMT

O objetivo
de Hamlet

(?) cheia:
plenilúnio
Arco, em
francês

Cultivo japonês de
árvores anãs

Letra com o som de
"s" em "caça"

Cafonas
(pop.)
Função 
do píer

Dolorido, 
em inglês 

Setor mais movimen-
tado do hospital

Inventor da corrente
polifásica (Fís.)

Pedaço;
bocado
102, em
romanos

Sítio me-
sopotâmi-
co, a atual
cidade de
Tel Hariri

(Síria)

Ponto de encaixe das
lentes nos óculos  
O segundo lado do

disco de vinil

Meio de participação
popular nas sessões
do Con-
gresso

Correr,
em inglês
Natural
(abrev.)

Estado 
dos EUA

(?) acaso:
à toa

3/arc — bag — run. 4/mari — piau — sore — utah. 6/morgue.

Parceria com IFPR padroniza mobília escolar na cidade
A parceria entre a Secretaria 

Municipal de Educação e o curso de 
Arquitetura do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR), que prevê a padroni-
zação nos móveis das secretarias das 
escolas municipais – e futuramente nos 
centros de educação infantil (CMEIs) 
– já concluiu os projetos personaliza-
dos para cada unidade educacional. O 
resultado do trabalho será apresentado 
dia 9, no anfiteatro da Prefeitura, com 
a presença dos diretores e coordena-
dores das escolas, alunos do curso e a 

equipe da Secretaria de Educação.
O projeto foi iniciado em janeiro, 

após solicitação da coordenação do 
curso e pelo diretor do IFPR, professor 
Carlos José Dalla Nora. A professora 
Juliana Cavalaro Camilo conduziu o 
trabalho, com o acompanhamento 
da arquiteta Camila Gisele Piccolo, 
da Secretaria de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos da 
Prefeitura.

“Os alunos do 4º ano de Arquitetura 
aproveitaram o projeto como trabalho 

de conclusão de curso e capricharam. 
As propostas já foram adequadas e no 
dia 9 vamos apresentar o resultado 
final aos diretores e coordenação das 
escolas, inclusive com os descritivos 
– o que facilita o processo licitatório”, 
explicou a secretária Mauriza de Lima.

A opção pelas escolas municipais, 
nesta primeira etapa, se justifica pela 
quantidade de alunos – em compa-
ração com os CMEIs –, que significa 
maior volume de materiais a serem 
arquivados.

A educação municipal conta com 
cerca de 9,5 mil crianças matricula-
das nas diferentes modalidades de 
ensino. “Queremos concluir as refor-
mas em andamento, ampliar a oferta 
de vagas, transformar mais estabele-
cimentos em tempo integral e implan-
tar novas tecnologias para desenvol-
ver a educação, além de garantir um 
ambiente adequado aos servidores. 
Nesse contexto, a reforma das secre-
tarias tem grande importância”, com-
pletou Mauriza.
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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

 Modelo pioneiro na massi-
ficação dos veículos 100% elé-
tricos pelo mundo – e o mais 
vendido do segmento no Bra-
sil em 2021 –, o Nissan LEAF 
está eletrificando os estados 
do Nordeste. A comercializa-
ção na região é um dos pilares 
da 2ª Fase do Plano de Eletri-
ficação da Nissan no país, 
anunciada pela fabricante 

japonesa em 2021 para dar 
continuidade e consistência 
ao caminho que começou a 
percorrer em 2019, quando 
foi lançada a 1ª fase. A nova 
fase fez o número de conces-
sionárias homologadas para 
vencer o LEAF passar de 7 
para 44, incluindo lojas na 
região Nordeste.

No Nordeste, o Nissan 

Apesar de os veículos pesa-
dos (ônibus e caminhões) 
representarem apenas 5% da 
frota total brasileira, eles res-
pondem por 47% das mortes e 
por 31% dos feridos graves nas 
rodovias federais brasileiras. 
Em 2021, sinistros envolvendo 
ônibus e caminhões mataram 
2.853 pessoas e deixaram 
outras 5.453 gravemente 
feridas nas rodovias fede-
rais brasileiras. Os dados, do 
Anuário Estatístico da Polícia 
Rodoviária Federal, revelam a 
urgência de investir em políti-
cas públicas voltadas a esses 
motoristas profissionais. 

O transporte rodoviário 
está entre as cinco atividades 
com maior número de mortes 
por acidente de trabalho no 
Brasil. “A categoria dos moto-
ristas rodoviários é uma das 
classes de trabalhadores que 
mais se submetem a graves 
riscos e infortúnios em vir-
tude da natureza do trabalho e 
das particularidades das suas 
condições de trabalho: jorna-
das exaustivas, baixa remune-
ração, precarização da saúde 
física e mental, insalubridade e 
insegurança”, comenta o dire-
tor científico da Associação 
Mineira de Medicina do Tráfego 
(Ammetra), Alysson Coimbra.

Esse cenário fica ainda mais 
delicado quando se considera 
exclusivamente as condições 
de trabalho e os custos fixos 
e variáveis dessa atividade. 
“Nos últimos 12 meses, o die-
sel teve um aumento de 49% 
e o valor do frete seguiu estag-
nado. Essa desproporcionali-
dade entre despesa e receita é 
o início de um círculo vicioso 
que envolve o não cumpri-
mento dos períodos de pausas 

Veículos pesados respondem por 47% 
das mortes nas rodovias brasileiras

estabelecidos pela Lei do Des-
canso, excesso de velocidade, 
uso de substâncias psicoativas 
para cumprir os prazos e ainda 
buscar alguma bonificação 
pela entrega do frete em prazo 
mais curto, ou seja, a inflação 
no setor é compensada com o 
aumento do risco”, conta.

Segundo o diretor da 
Ammetra, reduzir os sinis-
tros e mortes dessa catego-
ria requer ações interinstitu-
cionais capazes de promover 
a segurança viária por meio 
do cumprimento de medi-
das que já existem em lei. A 
Lei 9602/1998 determina que 
parte do valor arrecadado com 
multas aplicadas pelos muni-
cípios, estados e União seja 
usada para custear despe-
sas com a operacionalização 
da segurança e educação de 
Trânsito, porém, nos últimos 
16 anos, apenas 19,7% do 
Fundo Nacional de Segurança 
e Educação de Trânsito (Fun-
set) foi aplicado no trânsito. 

A Lei 6194/1974 define que 
5% do valor arrecadado pelo 
seguro DPVAT deve ser conver-
tido em programas de educa-
ção e prevenção de aciden-
tes e a Lei 1303/2015 garante 
aos motoristas profissionais 
acesso gratuito a programas de 
formação e aperfeiçoamento 
profissional; atendimento 
profilático, terapêutico e rea-
bilitador pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS); proteção do 
Estado contra ações crimino-
sas que lhes sejam dirigidas no 
exercício da profissão; serviços 
especializados de medicina 
ocupacional e o tratamento 
de motoristas dependentes 
de substâncias psicoativas. “O 
simples cumprimento dessas 

leis, associado ao aumento da 
fiscalização e a ações educati-
vas, de conscientização sobre 
a importância de cuidar da 
saúde, os riscos do consumo 
de drogas e álcool e a necessi-
dade de respeitar a Lei do Des-
canso, já seriam importantes 
mecanismos para a redução 
do número de sinistros de trân-
sito”, completa.

POLÍTICAS PÚBLICAS
O diretor da Ammetra 

reforça a necessidade de criar 
políticas públicas específicas 
para motoristas profissionais 
que contemplem o acompa-
nhamento de saúde de forma 
descentralizada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e ações 
que garantam a melhoria das 
condições de trabalho. “Pensar 
em um modelo de transporte 

Sinistros envolvendo ônibus e caminhões mataram 2.853 pessoas 
e deixaram outras 5.453 gravemente feridas em 2021 
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rodoviário socialmente res-
ponsável só será possível com 
a participação ativa de todos 
os atores e elos dessa cadeia. 
Precisamos discutir saúde do 
motorista, remuneração, qua-
lificação profissional, reparo 
e modernização da frota, 

ampliação dos postos de des-
canso, fiscalização regular e 
segurança. Não dá mais para 
negligenciar um modal respon-
sável por 61% do transporte de 
cargas no Brasil cujos gastos 
podem representar até 7% do 
PIB nacional”, afirma Coimbra.

LEAF já pode ser comprado 
em Teresina, Fortaleza, Mos-
soró, Salvador, Vitória da 
Conquista, Maceió e Recife.

A segunda fase do Plano 
de Eletrificação, porém, vai 
além e a Nissan segue com 
novas ações para reforçar a 
mobilidade elétrica no país. 
Além da expansão das con-
cessionárias credenciadas 
para a venda do LEAF, o pro-
jeto conta com três outros 
pilares: contribuir com a rede 
de infraestrutura de recarga, 
desmistificar dúvidas sobre 
a utilização e funcionamento 
dos carros elétricos e formar 
novas parcerias para permi-
tir que o Brasil desenvolva 
conhecimento e tecnologia 
ligados à eletrificação.

Nissan LEAF eletrifica o Nordeste
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Nissan LEAF foi 
o carro 100% 
elétrico mais 

vendido no 
Brasil em 2021
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ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
EQUINOX PREMIER 19/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 189.900,00
MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 59.900,00
ONIX 1.4AT LT 18/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 67.900,00
ONIX PLUS LT 19/20 PRETO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX ADVANTAGE 17/17 PRETO COMPLETO R$ 112.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRAILBLAZER 3.6 6V LTZ 4X4 15/15 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

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

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

LOCAÇÃO

VENDA

ZONA I-A

R$ 3.700,00 + seguro anual

Casa bem localizada com ótimo padrão

possuindo piscina, 02 suítes + 02 Demi-

suítes, dispondo 300m² de construção

ZONA V

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sobrado com excelente ponto comercial,

possuindo 01 suíte + 02 quartos dispondo

de aproximadamente 200m² de construção

HIGIENOPOLIS

R$ 3.500,00 + seguro anual

Sala comercial localizada no Centro Médico 

e Comercial Higienópolis, dispondo  de 04

consultórios e 140 m² de área útil

JARDIM BELA VISTA

Casa com 05 suítes, divididos em um terreno

de 325 m² e uma área construida de 192m².

Opção localizada aos fundos do Maxxi

Atacado R$ 800.000,00 

ZONA II

R$ 650.000,00

Terreno com excelente topografia

localizada na Av São Paulo, essa opção,

conta com uma área total de 560m²,

sendo 16 m x 15 m

PARQUE  CIDADE JARDIM

Ó́timo opção, térrea com

aproximadamente 160m² de área

construída, contando com 01 suíte + 02

quartos. R$ 610.000,00

JARDIM TROPICAL

R$ 520.000,00

Casa nova, recém construída  e com um

acabamento excelente, contando com uma

área construída de 112,35m², além de 01

suíte + 02 quartos 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
COSTA & COSTA LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 11.609.387/0001-
42,  estabelecido na Rua 
Mandaguari, 5800, Zona III, 
CEP 87502-110, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
31.758/2013. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial. 

Prefeito e lideranças discutem ações
de atendimento aos moradores de rua

O cuidado com a população 
em situação de rua, especial-
mente alcoólatras e dependen-
tes químicos, foi tema de reu-
nião na manhã de ontem (31), 
na Prefeitura, com a presença 
do prefeito Hermes Pimentel, 
secretários, representantes de 
entidades assistenciais e comu-
nidades terapêuticas, forças de 
segurança e o Ministério Público, 
representando pelo promotor de 
Justiça, Marcos Antonio de Souza.

De acordo com o Centro Pop 
a população em situação de rua 
oscila bastante, mas hoje cerca 
de 200 pessoas vivem nesta con-
dição – alguns por opção, estilo 
de vida, outros em decorrên-
cia de problemas emocionais 
ou com a família, e muitos em 
virtude da drogadição. A situa-
ção se agrava com a queda nas 
temperaturas, que exigem mais 
atenção.

“Embora poucos aceitem 
auxílio do poder público e das 
entidades para mudar essa 
realidade degradante”, defen-
deu Pimentel.

As autoridades concorda-
ram sobre a dificuldade em 
lidar com os moradores de rua 
e colocaram na mesa alternati-
vas para ampliar o acesso aos 

tratamentos e à recuperação, 
uma vez que acolhimento e 
a alimentação de qualidade 
já são fornecidos – tanto que 
Umuarama atrai andarilhos de 
outras regiões, estados e até 
de fora do país.

O acolhimento da nossa 
cidade, a solidariedade da 
população e a alimentação 
farta e variada são famosos 
nos grandes centros, incluindo 
São Paulo, “por isso o número 
de pessoas que vem para cá 
não para de aumentar”, apon-
tou o coordenador do Centro 
Pop, Roger Bruno Giopatto.

A coordenadora da Divisão 
da Proteção Social Especial, 
Sandra Prates, acrescentou 
que nesta semana deve chegar 
ao prefeito a proposição de um 
decreto para criar um comitê 
para propor ações sociais e 
uma política pública para a 
pessoa em situação de rua.

O prefeito Pimentel decidiu 
aprofundar a avaliação da situa-
ção com a equipe da Secretaria 
de Assistência Social, ainda 
nesta terça, e solicitou estu-
dos para ampliar a quantidade 
de vagas contratadas pelo 
município para tratamento de 
dependentes químicos tanto 

em instituições abertas quanto 
em clínicas (internamento). 
“Precisamos agir de forma inte-
grada, com um plano de aten-
dimento detalhado para este 
público, por isso é importante 
a participação de todas as enti-
dades envolvidas no processo”, 
completou o prefeito.

O prefeito Pimentel decidiu aprofundar a 
avaliação da situação e solicitou estudos 

para ampliação de vagas para tratamento 
de dependentes químicos

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Nenhum problema pode ser resolvido 

pelo mesmo grau de consciência que o 
gerou.”  Albert Einstein
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CALDOS & CIA
Na terça-feira (14) tem Caldos & Cia na Casa da Amizade. O convite custa R$ 40,00 e dá direito a experimentar 
vários caldos com a grife das ‘Senhoras de Rotarianos’. Às 20h. Prestigie a noitada. 

CHORORÔ
A farra dos shows milionários de ser-
tanejos bancados por prefeituras com 
dinheiro público pôs Gustavo Lima no 
centro do alvo das investigações. Ele 

chorou durante uma live. “É muito triste 
ser esculhambado, tratado como se fosse 
um criminoso, um bandido”, afirmou em 
sua conta no Instagram. Os ministérios 

públicos de Minas e Rio investigam se há 
irregularidades nos cachês que ultrapas-
sam um milhão, pagos por governos lo-

cais sem licitação. Os músicos sertanejos 
se vangloriavam de não receber verba da 

Lei Rouanet. (Folha de SP)

CURIOSO?
E os detalhes sobre o próximo smartpho-
ne da Apple, o iPhone 14, já começam a 
surgir. A companhia pode lançar o novo 
celular em versões Pro e Pro Max com o 
recurso de “always-on”, em que a tela de 
bloqueio dos dispositivos permanece sem-
pre ativa. A função permitirá que os usuá-
rios executem uma série de ações em seus 
aparelhos sem desbloqueá-los. Além disso, 
o novo iOS 16 irá apresentar melhorias sig-
nificativas para os celulares da gigante de 
tecnologia. Na tradicional conferência de 
desenvolvedores da Apple, que acontece 

no dia 6 de junho, os consumidores podem 
receber uma prévia do que a empresa está 
planejando para o próximo smartphone da 

marca. (Exame)

Sommelier William Máximo

FOTOS: THIAGO CASONI

EXCELÊNCIA EM 
TODOS OS SENTIDOS!
A convite da Confraria Par-
ceiros do Vinho, o somme-

lier William Máximo  coman-
dou a noite de harmonização 
de vinhos com pratos  brasi-
leiríssimos elaborados pelos 
chefes Ederson Gimenes & 

Guilherme Merc. Na noite no 
Rancho do Cavalo:  ótimos 

vinhos , comida boa e 
muito aprendizado.

Adriana Moro Ivanildo Coutinho e Francielly Amaral

Milton Bellezze CHEFS Guilherme & Ederson
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