
 

O primeiro de cinco ciclos de aplicação de inseticida contra o Aedes aegypti foi concluído pelos veículos equi-
pados com pulverizador de Ultra Baixo Volume, o “fumacê’. A estratégia segue o manual de procedimentos 
determinado pelo Ministério da Saúde. Após a confirmação de duas mortes por complicações da dengue em 
Umuarama e 1.070 casos da doença, seguido da avaliação geral do quadro e de pedidos da população, foi 
solicitada a liberação do sistema para combater o mosquito na fase adulta. Os bairros selecionados para apli-
cação serão percorridos por três vezes no período de duas semanas.
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Prefeitura amplia vagas de curta duração  
e estuda assumir cobrança da Zona Azul
Diante da batalha de recursos que inviabilizou a licitação para 
concessionar o estacionamento rotativo pago de Umuarama ‘Zona 
Azul’, a administração busca alternativas para amenizar a falta de 
vagas. A mais efetiva foi a ampliação das vagas de curta duração, 

que recebem fiscalização intensa dos agentes de trânsito. Além 
disso, a Prefeitura estuda a aquisição de sistemas que permitem 
realizar a cobrança do estacionamento com equipe própria, sem 
a necessidade de terceirização. l 6

Estrela da música
l 9
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Um grave acidente na 
noite do domingo dei-

xou quatro pessoas 
feridas, entre elas, 

duas crianças. O moto-
rista deste VW Gol 

perdeu o controle da 
direção, invadiu o can-

teiro central e derrubou 
uma árvore, na Avenida 

Presidente Castelo 
Branco. l 8

Combate à dengue

Quatro feridos
DIVULGAÇÃO

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Umuarama

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

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,06 0,47 4,78 11,73
IGP-M (FGV) 1,41 0,52 7,54 10,72
IGP-DI (FGV) 0,41 0,69 7,17 10,56

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

17/5 a 17/6 0,6692 0,6692 0,1684
18/5 a 18/6 0,6697 0,6697 0,1689
19/5 a 19/6 0,6441 0,6441 0,1434
20/5 a 20/6 0,6084 0,6084 0,1079
21/5 a 21/6 0,6067 0,6067 0,1062

Ações % R$
Petrobras PN +1,14% 27,62 
Vale ON -2,47% 75,50 
ItauUnibanco PN +4,35% 24,47 
Bradesco PN +2,65% 18,97 
Magazine Luiza ON +8,40% 2,58 
Natura ON -7,61% 13,35 

IBOVESPA: +0,03% 99.852 pontos

Iene 135,01
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 122,87

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,1850 5,1860 +9,1%

PTAX  (BC) +0,6% 5,1635 5,1641 +9,2%

PARALELO +0,5% 5,0700 5,5100 +9,5%

TURISMO +0,5% 5,0700 5,4900 +9,6%

EURO +1,3% 5,4403 5,4430 +7,2%

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

DÓLAR 20/06

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 6,33
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.328,37 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/06 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 1.702,00 -7,50 1,4%
FARELO jul/22 438,10 8,40 6,4%
MILHO jul/22 784,50 -3,75 -2,0%
* Ontem (20/06) foi feriado nos EUA

SOJA 180,25 0,3% 0,1% 179,00
MILHO 83,00 -0,5% 0,7% 83,00
TRIGO 110,43 0,4% 9,8% 115,00
BOI GORDO 295,81 0,0% -1,9% 297,00
SUINO 5,50 1,5% 3,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 20/06 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 *17/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 193,00 0,0% 1,6%
SOJA Paranaguá 202,00 1,3% 1,0%
MILHO Cascavel 89,00 1,1% -4,3%

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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   Loterias
Megasena

01 02 06 07 09 10 12 13 
17 18 20 21 23 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Terça 21/6/2022
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TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 258C O L U N A S
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concurso: 2327Lotomania

37.325
62.360
63.706
65.266
73.892

01 08 18 51 63 73 76 
PONTE PRETA/SP

46 56 65 69 76

JUNHO

03 05 13 15 17 18 24

concurso: 5880

10 30 31 33 42 52

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 23
min 15

max 28
min 17

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 25
min 17

max 27
min 14

Curitiba
max 24
min 13

FASES 
DA LUA

Quarta 22/6/2022

Sol
Quinta 23/6/2022

Sol

06 09 13 21 24 26 27 43 48 53
55 67 73 75 80 83 85 88 93 98

Lotofácil concurso: 2550

Cascavel - A primeira entre as 
categorias de acesso do fute-
bol brasileiro deverá ter um 
pouco mais de auxílio aos 64 
clubes participantes da fase 
de grupos. Esta é a intenção 
dos dirigentes dos times que 
disputam a quarta divisão 
nacional. No próximo dia 5 
de julho eles estarão reuni-
dos na sede da CBF para uma 
reunião com o presidente da 
entidade, Ednaldo Rodri-
gues. O assunto: um possí-
vel aporte financeiro para as 
equipes da quarta divisão.

Recentemente, times da 
Série C receberam cerca de 

Série D pode receber aporte da CBF
R$600 mil como forma de 
auxílio, sem contar valores 
da competição já custeados 
pela CBF. Na Série D, algumas 
das despesas da competição 
também são custeadas em 
quantidades menores. 

CASCAVEL
Apesar do fraco desem-

penho, o Futebol Clube Cas-
cavel, garantiu um ponto 
importante fora de casa. O 
empate com o Caxias, no fim 
de semana, colocou a Ser-
pente na vice-liderança do 
grupo, ampliando as possi-
bilidades de garantir uma Jogo em Caxias manteve o time na briga por vagas 

vaga na próxima fase. Ontem 
(20), o FC Cascavel retomou 
os treinos visando a partida 
do próximo sábado, no Olím-
pico, contra o Aimoré.

“Foi um empate importante 
porque conseguimos manter 
o Caxias na terceira posição e 
seguimos com a vice-liderança. 
Nós entendemos que a vitó-
ria é iminente neste jogo em 
casa diante do Aimoré porque 
podemos ficar muito próximos 
da classificação”, projeta o téc-
nico Tcheco. Para o confronto, 
o volante Jacy cumpre suspen-
são automática após receber o 
terceiro cartão amarelo. 

Cascavel - Depois da vitória por 
4 a 2 contra o São José, fora de 
casa, pela Liga Nacional, o Cas-
cavel Futsal tem mais dois jogos 
duros nesta semana. A Serpente 
Tricolor terá compromisso pela 
Série Ouro e pela LNF. O primeiro 
desafio será na quarta-feira (22). 
A equipe vai até Pato Branco 
enfrentar os donos da casa pelo 
estadual. O jogo será às 20h, no 
ginásio Dolivar Lavarda. Os dois 
times já se enfrentaram neste 
ano pela LNF e o Tricolor voltou 
da região sudoeste com uma 

vitória por 2 a 0.
No sábado, a equipe do téc-

nico Cassiano Klein volta a com-
petir pela Liga Nacional. O Trico-
lor receberá o Tubarão, às 18hs, 
no Ginásio da Neva. Com campa-
nhas sólidas nas duas competi-
ções, o Cascavel Futsal irá apro-
veitar a semana para se preparar 
bem para estas duas partidas. 

O objetivo da comissão téc-
nica é conseguir duas vitórias 
para conquistar os pontos que 
irão manter o time na briga 
pelas primeiras colocações.  

São Paulo – O presidente do 
Santos, Andrés Rueda, denun-
ciou a tentativa de suborno 
feita por um funcionário do 
clube a uma atleta do Red Bull 
Bragantino antes da partida 
pelo Campeonato Brasileiro 
Feminino. O funcionário, que 
foi detido, teria entrado em 
contato com uma jogadora do 
Massa Bruta para alcançar uma 
combinação de resultados no 
primeiro tempo do confronto.  

Segundo o presidente do 
Santos, a ideia era de que o 
Peixe conseguisse um resul-
tado elástico já no primeiro 
tempo do confronto. Andrés 
Rueda confirmou que a ati-
tude teria sido tomada com 
influência para um retorno de 
apostas. Andrés Rueda ainda 
revelou que aconteceram algu-
mas coisas esquisitas com a 
arbitragem durante a partida 
entre Santos e Red Bull Bra-
gantino no Brasileirão femi-
nino. Segundo o presidente, 
existiram entregas de envelo-
pes e ações suspeitas.

Rio de Janeiro - O Flamengo 
divulgou ontem (20) o bole-
tim médico atualizado de 
Bruno Henrique, que sofreu 
grave lesão no joelho direito 
contra o Cuiabá, no Mara-
canã, em partida pelo Cam-
peonato Brasileiro. O ata-
cante passou por exames 
médicos que confirmaram 
uma lesão multiligamentar no 
joelho direito e a necessidade 
de realização de cirurgia. Isso 
deixará Bruno Henrique fora 
dos campos por até um ano.

Rio de Janeiro – O Brasil se deu 
bem no Mundial de Vôlei de Praia 
realizado em Roma. Além do título 
feminino, o país teve dobradinha 
no pódio masculino. Campeãs 
na base, campeãs no adulto! Ana 
Patrícia e Duda venceram as cana-
denses Bukovec e Brandie por 
2 sets a 0 (21/17 e 21/19) e con-
quistaram o ouro no Mundial 
de vôlei de praia, em Roma, na 
Itália. A dupla, que tem no cur-
rículo o título dos Jogos Olím-
picos da Juventude em 2014 e 
foi bicampeã mundial sub-21 
em 2016 e 2017, retomou a par-
ceria este ano. 

A campanha perfeita teve 
oito vitórias em oito jogos e ape-
nas um set perdido. No naipe 
masculino, teve dobradinha 
no pódio. Vitor Felipe e Renato 
foram superados na final pelos 
atuais campeões olímpicos, os 
noruegueses Mol e Sorum, por 
2 a 0 (15/21 e 16/21), e ficaram 
com a prata. O bronze veio na 
virada de André e George sobre 
os americanos Schalk e Brunner 
por 2 a 1 (15/21, 21/17 e 15/11). 

São Paulo - A brasileira Bia 
Haddad Maia saltou três posi-
ções e apareceu segunda-feira 
(20) na 29ª colocação do ran-
king mundial de tênis da WTA. 
Ela vem de uma sequência 
de dez vitórias e dois títulos 
em torneios de grama 250 
na Inglaterra, o primeiro em 
Nottingham e, no domingo 
(19), em Birmingham. Neste 
segundo, Bia precisou supe-
rar duas ex-campeãs de 

Wimbledon, Grand Slam inglês 
que fecha a temporada de 
grama a partir do dia 27.

Bia Haddad começou o mês 
de junho no 48º lugar do ran-
king mundial de tênis e subiu 
16 posições após conquistar o 
WTA 250 de Nottingham. Ela 
ganhou cinco jogos para che-
gar ao título, sendo a principal 
vitória contra a grega Maria 
Sakkari, quinta do mundo e 
cabeça de chave número 1 

na competição. Logo a seguir, 
disputou o WTA 250 de Bir-
mingham já como a 32ª do 
mundo e venceu mais cinco 
partidas até levantar a taça. 

Na campanha, venceu com 
autoridade a checa Petra Kvi-
tová, bicampeã de Wimbledon 
em 2017 e 2018, e, na semifi-
nal, ninguém menos que a 
romena Simona Halep, ex-nú-
mero 1 vencedora do Grand 
Slam inglês em 2019. 

Presidente do 
Santos denuncia 
suborno por apostas

Serpente terá Pato e 
Tubarão nesta semana

Vôlei de Praia 
confirma 
favoritismo

Bruno Henrique 
fica fora do 
Brasileirão

Bia Haddad entra no Top 30 da ATP

ASSESSORIA/DANIEL MALUCELLI

SolSol Sol

Jeps Eletrônicos
em formato hibrido
abrem inscrições

As inscrições para os Jogos 
Escolares Eletrônicos do 
Paraná (Jeps Eletrônicos) abri-
ram ontem (segunda-feira, 20). 
Em 2020, na edição piloto, os 
Jeps Eletrônicos tiveram 3.297 
inscrições e 1.315 participan-
tes. A introdução do e-sports 
nos Jogos Oficiais do Estado 
aconteceu visando o intercâm-
bio e o entretenimento, aproxi-
mando os alunos como forma 
de atenuar os efeitos causados 
pela pandemia.

A grande novidade para 
esta edição é o seu formato 
híbrido, com disputas online 
e as finais de algumas moda-
lidades de forma presencial 
junto da fase final dos Jogos 
Escolares do Paraná. Ao todo, 
serão sete modalidades: eFoo-
tball (PES 2022 ou Fifa 2022), 
Clash Royale, Fortnite, Brawl 
Stars, Free Fire, League of 
Legends (LOL) e Just Dancing.

A coordenadora dos Jogos 
Escolares do Paraná, Marcia 
Tomadon, diz que essa com-
petição foi projetada em 2020 

por conta da pandemia para 
oferecer uma atividade para os 
alunos que estavam em casa 
sem aula. Segundo ela, em 
2021 o evento teve o mesmo 
objetivo para atender os alu-
nos que estavam em casa em 
aulas remotas.

“Agora em 2022 retorna-
mos esse evento mesmo com 
as crianças voltando às aulas 
presenciais. Entendemos que 
é importante a realização para 
esse público que não participa 
das modalidades tradicionais. 
Como existe um número muito 
grande de pessoas que prati-
cam o e-games, o Governo do 
Estado oferece essa modali-
dade para que os alunos pos-
sam desenvolver mais um tipo 
de atividade”, afirma.

A categoria de 12 a 14 anos 
terá as inscrições encerradas 
no dia 30 de junho. Os jogos 
acontecerão em dois fins de 
semana, dias 2 e 3, 9 e 10 de 
julho, com as partidas finais 
presenciais nos dias 16 e 17 
julho na cidade de Campo 

Mourão (Centro-Oeste).
Já os fins de semana de 

jogos online para a categoria 
de 15 a 17 anos serão nos dias 
23 e 24, 30 e 31 de julho, com 
as finais presenciais nos dias 
06 e 07 de agosto na cidade de 
Pato Branco, no Sudoeste.

O diretor de Esportes da 
Superintendência Geral do 
Esporte, Cristiano d’El Rei, 
explica que os jogos eletrôni-
cos hoje são uma realidade, 
apesar de haver muita dis-
cussão sobre o conceito do 
que é esporte. “O Estado do 
Paraná não pode fugir dessa 
nova área de atuação. Com 
isso ampliamos os jogos 
escolares e os jogos univer-
sitários com oferta de com-
petição eletrônica específica 
para cada uma dessas cate-
gorias”, afirma.

O s  J o g o s  E s c o l a r e s 
Eletrônicos do Paraná são 
uma iniciativa da Secretaria 
da Educação e do Esporte, 
com o apoio da Federação do 
Desporto Escolar do Paraná. 
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Ministro do STF
define uniformidade
na alíquotas de ICMS

O  m i n i s t r o  A n d r é 
Mendonça,  do Supremo 
Tribunal Federal (STF), deferiu 
liminar para suspender a eficá-
cia do convênio ICMS 16/2022 
do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) 
e decidiu que as alíquotas 
do ICMS dos combustíveis 
devem ser uniformes em todo 
território nacional. O ministro 
também estipulou uma série 
de medidas que devem ser 
observadas pelos estados e 
pela Petrobras.

 Até que uma nova norma 
seja editada pelo Confaz a 
respeito do ICMS, conforme 
os termos da liminar, a base 
de cálculo do imposto para os 
combustíveis passa ser fixada 
pela média de preços prati-
cados nos últimos 60 meses. 
A medida se baseia no artigo 
7º da Lei Complementar (LC) 
192/2022, que trata do óleo 
diesel, para os demais com-
bustíveis, com efeitos a partir 
do dia 1º de julho de 2022.

 A decisão foi tomada no 
âmbito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
7164,  apresentada pela 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) e que discute a eficá-
cia de cláusulas do Convênio 
ICMS 16/2022.

A AGU sustentava, incial-
mente, que a aprovação do 
convênio poucos dias após a 
promulgação da LC 192/2022, 
que prevê a cobrança de alí-
quota única do imposto sobre 
gasolina, etanol e diesel, entre 
outros combustíveis, “causou 
perplexidade”, porque as nor-
mas dão continuidade a um 
“sistema de tributação disfun-
cional, federativamente assi-
métrico e injustamente one-
roso para o contribuinte”.

Posteriormente, a União 
aditou o pedido para sus-
pender a eficácia da “íntegra 
do Convênio nº 16/2022 do 
Confaz, ou, ao menos, do seu 
Anexo I, por arrastamento à 
inconstitucionalidade das 
cláusulas quarta, quinta e 
Anexo II, aplicando-se durante 
este período o que prevê o 

Transparência
O ministro afirmou na decisão que a Petrobras, na qualidade de so-
ciedade de economia mista da União e integrante da Administração 

Pública Indireta, deve atentar para Constituição e leis que regem 
sua atividade, em especial a Lei do Petróleo e a Lei das Estatais, o 

que inclui os princípios da transparência; a conciliação entre a livre 
iniciativa e a função social da propriedade e da defesa do consumi-
dor; bem como para o atendimento aos imperativos da segurança 
nacional, ao relevante interesse coletivo e sua função social. A fim 
de garantir informações adicionais sobre a política de preços prati-
cada nos mercados do petróleo e gás natural, Mendonça solicitou à 
Petrobras que encaminhe ao relator os documentos e atos internos 
em que foram discutidas e estabelecidas as balizas para formação 
dos preços nos últimos 60 meses, garantindo-se o devido sigilo às 

informações, que serão autuadas em apartado. Ainda não há previ-
são para julgamento de mérito em plenário.

artigo 7º da LC 192/2022”.
Antes de analisar o pedido, 

o ministro abriu possibili-
dade de conciliação e rea-
lizou reunião com os presi-
dentes do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), e da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL); 
o ministro da AGU, Bruno 

Bianco; a vice-procuradora-
-geral da República, Lindôra 
A r a ú j o ;  a  S e c r e t á r i a 
Especial de Produtividade 
e  C o m p e t i t i v i d a d e  d o 
Ministério da Economia, 
Daniella Marques Consentino; 
e os 27 secretários estaduais 
e Distrital de Fazenda.

Prazos 
Ainda, segundo a decisão, se determinou que na definição das 

alíquotas os estados considerem um intervalo mínimo de 12 meses 
entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas alíquotas, e 

de seis meses para os reajustes subsequentes, além de observar o 
princípio da anterioridade nonagesimal quando implicar aumento 
de tributo. Ainda não deve ser ampliado o peso proporcional do 

ICMS na formação do preço final ao consumidor, tendo em conside-
ração as estimativas de evolução do preço dos combustíveis e deve 
ser observado o princípio da transparência tributária, de maneira 
a proporcionar, mediante medidas normativas e administrativas, o 

esclarecimento dos consumidores acerca dos impostos que incidam 
sobre mercadorias e serviços.

Sem conciliação
Após o recebimento das informações dos estados e da AGU, verifi-
cou-se não ser possível a conciliação pretendida. Assim, para evitar 

situação de insegurança jurídica em face dos questionamentos e dos 
impactos práticos da presente ação, o ministro proferiu a decisão. Em 
seus termos, foram acolhidos os pedidos para suspender a eficácia da 
íntegra do Convênio ICMS 16/2022, editado pelo Confaz. Também se 

fixou orientação a fim de que as alíquotas de ICMS-combustível sejam 
uniformes em todo o território nacional, seletivas, na maior medida 

possível, em função da essencialidade do produto e de fins extrafiscais 
e específicas, por unidade de medida adotada.

DIVULGAÇÃO

NA mesma decisão, o ministro estipulou uma série de medidas que devem ser observadas 
pelos estados e pela Petrobras

Dano colateral
O vice-presidente 
Hamilton Mourão 
(Republicanos) afirmou 
ontem (20), que o 
assassinato do jornalista 
inglês Dom Phillips foi 
um “dano colateral’ 
pelo fato de estar junto 
ao indigenista Bruno 
Pereira na Amazônia, 
também assassinado. 
Ele ainda considerou 
a possibilidade de 
haver um mandante 
para os crimes, o que 
a Polícia Federal nega 
até o momento. “Vai aparecer, se há um mandante. Se há 
um mandante, é comerciante da área que estava se sentindo 
prejudicado pela ação principalmente do Bruno e não do 
Dom. Dom entrou de gaiato nessa história, é dano colateral”. 
Mourão ainda chamou o assassinato de “morte estúpida”. 
“Essas pessoas aí que assassinaram covardemente os dois são 
ribeirinhos”, declarou. O pescador Amarildo da Costa Oliveira, o 
‘Pelado’, já confessou participação nos crimes.

Barco encontrado
O barco usado pelo 
indigenista Bruno Pereira e 
pelo jornalista Dom Phillips 
quando foram mortos na 
região do Vale do Javari 
foi encontrado na noite do 
domingo (19). A embarcação 
estava a cerca de 20 metros 
de profundidade no rio 
Itaquaí, onde os dois foram 
assassinados no último dia 
5. O local foi apontado pelo 
terceiro suspeito preso por 
envolvimento no crime. 
Os criminosos colocaram 
seis sacos de areia dentro 
do barco para dificultar 
a localização, segundo a 
polícia. O motor de 40 cavalos 
de potência também foi 
encontrado.

Divisões na política
A aliança entre MDB e PSDB, com Simone Tebet (MDB) pré-
candidata à Presidência e Tasso Jereissati (PSDB) como vice, 
quer apresentar uma alternativa ao ex-presidente Lula (PT) e 
ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas isso não encontra eco 
em acordos negociados pelos dois partidos nos palanques 
estaduais, em 16 Estados, além do Distrito Federal, onde 
os diretórios de MDB e PSDB já apoiam ou negociam 
alianças com pré-candidatos a governador alinhados a Lula 
ou Bolsonaro. O MDB de Simone está com o PT de Lula 
em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pará, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Piauí e Amazonas. Emedebistas se aliaram 
a pré-candidatos ligados ao presidente em Roraima, Acre, 
Rio, Paraná e Distrito Federal.

Quem vai com quem?
Embora nenhum pré-candidato tucano declare apoio a Lula, 
o PSDB está no mesmo grupo do PT ou caminha para isso 
em Alagoas, Maranhão, Pará e Rio. Em Mato Grosso do Sul, 
terra de Simone, o candidato do PSDB, Eduardo Riedel, disse 
estar “fechado com Bolsonaro”. Os tucanos ainda apoiam 
pré-candidatos bolsonaristas no Acre e em SC. Fazer parte 
do mesmo grupo político nos Estados não significa que os 
diretórios do PSDB e do MDB apoiam o atual ou o ex-presidente 
formalmente, mas dificulta a penetração regional da chapa 
Simone-Tasso.

DIVULGAÇÃO

Última viagem
A baleeira de ferro foi levada 
para Atalaia do Norte/AM, 
cidade que tem o principal 
acesso ao Vale do Javari. O 
barco é novo, foi incorporado 
à frota da União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari em 
2020. Com ele, o indigenista 
visitava aldeias para 
treinamentos e orientações. 
A última viagem de Bruno 
pela Amazônia começou pelo 
Alto Curuçá, no Acre, em 
21 de maio, a bordo de um 
outro barco, o dos marubos 
da aldeia Maronal. Ele vinha 
orientando membros dessa 
etnia, moradores da floresta, 
sobre como fazer as “picadas” 
– a “limpeza” dos limites da 
terra indígena.
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Segundo reforço contra a 
Covid-19 para as pessoas 
acima de 40 anos

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebeu ontem 
(segunda-feira, 20) Nota 
Técnica da Coordenação 
Geral do Programa Nacional 
de Imunizações (CGPNI) orien-
tando a aplicação da quarta 
dose ou segunda dose de 
reforço (R2) para pessoas 
com mais de 40 anos. Agora, 
a Paraná recomenda aos 
municípios que iniciem a 
aplicação para o novo grupo 
já nesta semana.

A segunda dose de reforço 
era indicada somente para 
pessoas acima de 60 anos 
há alguns meses. No último 
dia 4 de junho, o Paraná 
anunciou a aplicação para 
o público com 50 anos ou 
mais. A mudança anunciada 
pelo Ministério da Saúde 
para pessoas com mais de 
40 anos atende a um pedido 
feito pelo Estado no mês pas-
sado, solicitando a ampliação 
desta nova etapa de vacina-
ção para outras faixas etárias.

“Temos plena confiança 
que os índices da Covid-19 
só são considerados estáveis 
hoje graças à vacinação, e, 
para isso, precisamos dis-
ponibilizar as vacinas para 
o maior número de pessoas. 
Vamos repassar a orientação 
aos municípios e disponibili-
zar mais doses para aqueles 

Semana inicia com ampliação de
14 novos leitos de UTI no Paraná

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) abriu a 
semana com mais 14 lei-
tos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no Hospital 
do Centro, em Campo Largo, 
na Região Metropolitana 
de Curitiba. A ampliação é 
para atender o aumento da 
demanda de pacientes por 
conta das doenças respira-
tórias, que se agravam prin-
cipalmente com a chegada 
do inverno, além dos atendi-
mentos de rotina nas áreas 
de urgência e emergência. 
Há uma semana, outros 13 
leitos de UTI’s já haviam sido 
abertos na mesma unidade, 

totalizando 27 leitos desde a 
última segunda (13).     

Desde o início de junho 
foram abertos 71 leitos UTI 
(69 adulto e dois pediá-
trico) e 43 enfermarias. Com 
as novas UTIs na Região 
Metropolitana,  o Estado 
soma agora novos 128 leitos.

As ampliações ocorreram 
no Hospital do Idoso, em 
Curitiba (três UTI’s), Hospital 
Cruz Vermelha de Castro (três 
UTIs), Hospital Universitário 
de Ponta Grossa (10 UTIs e 
oito enfermarias), Hospital 
Universitário de Cascavel 
(10 UTI’S e 15 enferma-
rias), Hospital Regional de 

Guarapuava (10 UTIs), Hospital 
de Reabilitação Ana Carolina 
Moura Xavier, em Curitiba (10 
UTIs e 20 enfermarias), Santa 
Casa de Prudentópolis (10 
UTIs), Hospital São Lucas, 
em Cascavel (dois leitos UTI’s 
pediátrica), além da unidade 
de Campo Largo.

De acordo com o secretá-
rio de Estado da Saúde, César 
Neves, o empenho do Governo 
na abertura de mais leitos deve 
continuar nas próximas sema-
nas. “Diante da alta demanda, 
programamos a abertura de 
novos leitos. Eles estão aju-
dando a não deixar a popula-
ção desassistida”, disse.

EM 4 de junho, o Paraná anunciou a aplicação para o público com 50 anos ou mais. A 
mudança do MS, atende pedido do Estado, solicitando a ampliação
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que precisarem”, afirmou 
o secretário de Estado da 
Saúde, César Neves.

A estimativa do Ministério 
da Saúde é que 4,8 milhões 
de pessoas tenham mais de 
40 anos no Paraná, sendo que 
1.604.097 tem entre 40 e 49 
anos. O governo federal infor-
mou ainda que 485.143 para-
naenses entre 40 e 49 anos já 
estão aptos a receber a nova 
dose, ou seja, tomaram a pri-
meira dose de reforço (REF) há 
pelo menos quatro meses.

A Nota Técnica orienta que 
a nova dose deve ser apli-
cada com vacinas da plata-
forma de mRNA (Comirnaty/
Pfizer) ou vetor viral (Janssen 
ou AstraZeneca). Mulheres 

grávidas ou puérperas devem 
receber preferencialmente o 
imunizante da Pfizer, e, caso 
não haja disponibilidade, 
poderá ser utilizada a vacina 
CoronaVac. As orientações 
também são válidas para pes-
soas imunocomprometidas.

VACINÔMETRO
Segundo os dados do 

Vacinômetro, o Paraná regis-
tra até agora 25.749.996 
vacinas aplicadas, sendo 
10.036.316 primeiras doses 
(D1), 9.155.800 segundas 
doses (D2), 336.285 doses úni-
cas (DU), 381.109 doses adicio-
nais (DA), 5.259.327 doses de 
reforço (REF) e 581.159 segun-
das doses de reforço. 

Trabalho infantil
Na última semana, quinze alunos 
da rede municipal de ensino de 
Ribeirão Claro foram premiados 
com certificados no Projeto 
Ministério Público do Trabalho, 
que contempla o Dia Nacional de 
Erradicação do Trabalho Infantil, 
marcado em 12 de junho. A 
premiação tem como proposta 
elencar os melhores trabalhos 
artísticos e culturais após 
ministradas atividades sobre o 
combate ao trabalho infantil.

Em breve
O ex-governador Beto Richa 
(PSDB), pré-candidato a 
deputado federal, disse que em 
breve terá novidades sobre as 
acusações, sem qualquer prova, 
que lhe custaram a eleição 
para senador em 2018. Richa 
informou que o partido e seus 
filiados devem seguir a decisão 
nacional sobre as coligações 
para presidência da República. 
O PSDB se uniu (em federação) 
com o Cidadania e deve 
apoiar Simone Tebet (MDB) à 
presidência. O pré-candidato 
ao Governo do Estado é o ex-
prefeito de Guarapuava, Cesar 
Silvestri Filho.

No aperto
A aprovação pelo Congresso 
Nacional da redução do 
ICMS sobre combustível, 
energia elétrica, gás natural, 
telecomunicações e transporte 
coletivo, evidenciou ainda mais 
a necessidade de os Estados 
economizarem e priorizarem os 
serviços de primeira necessidade 
para a população, como saúde 
e educação. “Os órgãos do 
Governo precisam fazer igual a 
iniciativa, se adaptarem à nova 
realidade para que possam 
prestar um atendimento eficiente 
à população, com a folha de 
pagamento e as despesas mais 
enxutas”, afirmou o presidente da 
Faciap, Fernando Moraes.

Feriado na fronteira
O Parque Nacional do Iguaçu, 
em Foz do Iguaçu, no oeste 

Cargo vago
O presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, renunciou ao cargo 
na manhã desta segunda-feira, 20. O anúncio foi divulgado pela estatal em 

um comunicado oficial sobre a mudança na administração de empresa. 
“O senhor José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da 
empresa na manhã de hoje. A nomeação de um presidente interino será 

examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora”, 
diz o documento. No último sábado, 18, passou a vigorar um novo aumento 

na gasolina, de 5,2%, e no diesel, de 14,3%.

do Paraná, superou a meta 
de visitação para o feriado de 
Corpus Christi deste ano. Entre 
a quinta (16) e este domingo 
(19) mais de 25 mil visitantes 
passaram pelo local que abriga 
as Cataratas do Iguaçu, conforme 
o parque. A expectativa era 
receber cerca de 20 mil pessoas 
nos quatro dias.

Rachadinha
A Justiça condenou a 18 anos, 
7 meses e 1 dia de reclusão 
um ex-vereador (2013-2016) 
de Araucária pela prática de 
“rachadinha”. Ele foi denunciado 
pelo MP pelos crimes de 
associação criminosa e concussão. 
Além do ex-parlamentar, também 
foram condenados dois ex-
assessores a 14 anos, 1 mês e 12 
dias e a 8 anos, 1 mês e 3 dias de 
reclusão, além do pagamento de 
50 dias-multa.

Censo 2022
O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) iniciou a 
coleta da Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos Domicílios, 
que mobilizará mais de 22 mil 
supervisores censitários até 12 
de julho. Trata-se do marco do 
início da operação do Censo 
2022. No entanto, ainda não 
serão feitas entrevistas e os dados 
serão colhidos apenas por meio 
de observação.”Não é o início da 
visita de porta em porta, mas é 
a primeira operação pública de 
coleta de informações”, disse o 
diretor de Geociências do IBGE, 
Claudio Stenner.

Em protesto
O bolsonarista e líder dos 
caminhoneiros Marco Antonio 
Pereira Gomes, conhecido como 
Zé Trovão, conclamou a categoria 
a fazer um protesto na frente 
das refinarias da Petrobras no 
próximo dia 27. O ato ocorreria 
devido ao mais recente aumento 
no preço do diesel e da gasolina. 
Zé Trovão é pré-candidato nas 
próximas eleições e, no ano 
passado, teve a prisão decretada 
pelo STF após fazer manifestações 
a favor do fechamento da Corte.



5Terça-feira, 21 de junho de 2022  GERAL

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

 Leandro Mazzini e Walmor Parente 
Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Transferência de renda
na agricultura familiar
é ampliado no Estado

Dois Termos de Cooperação 
Técnico-Financeira vão garan-
tir a ampliação dos projetos 
Renda Agricultor Familiar e 
Inclusão Produtiva Solidária, 
ambos do Programa Nossa 
Gente Paraná. Eles foram 
assinados pelas secreta-
rias de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf) e da 
Agricultura e Abastecimento 
(Seab), gestoras das ideias.

Por meio de Termo de 
Ajuste entre as pastas, a Sejuf 
organiza a movimentação de 
crédito orçamentário para a 
Seab, para que sejam feitos os 
pagamentos das famílias que 
integram os dois projetos. As 
assinaturas asseguraram o 
repasse de mais R$ 2 milhões 
do Renda Agricultor Familiar, 
permitindo a inclusão de 665 
novas famílias, e mais R$ 1,16 
milhão do Inclusão Produtiva 
Solidária, alcançando 290 
famílias.

“O governo Ratinho Junior 
tem um foco social muito 
grande, e o Programa Nossa 
Gente é a demonstração clara 
de que ações conjuntas dos 
órgãos públicos têm poder 
transformador na vida de pes-
soas em situação de vulnera-
bilidade”, afirmou o secretário 
Rogério Carboni, da Sejuf.

Pelo Renda Agricultor já 
são atendidas 6.900 famílias, 
com investimento de R$ 18 
milhões. Já o Inclusão Produtiva 
Solidária, iniciado em 2021, 
atende a 270 famílias com inves-
timento de R$ 1,08 milhão. “São 
projetos importantíssimos para 
o desenvolvimento do agricul-
tor familiar que, com seu tra-
balho, sustenta sua família e 
movimenta a economia local”, 
completou o secretário Norberto 
Ortigara, da Seab.

Inclusão Produtiva Solidária
Um dos projetos apoiados pelo Inclusão Produtiva Solidária é o de 
Apicultura, em Boa Esperança do Iguaçu. Dentre os itens adquiri-
dos com os recursos e que já foram entregues aos produtores do 

projeto ou estão em fase de produção para entrega estão 55 caixas 
para abelhas com ferrão, 132 para abelhas sem ferrão, 22 enxames 

abelhas Mandaçaia, 10 macacões, dentre outros.

Programa premiado
O Renda Agricultor Familiar foi vencedor do Prêmio SESI ODS 2019, e 
recentemente foi classificado entre os Top 3 das melhores práticas do 
poder público em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todo 

o Brasil, no Prêmio Estratégia ODS 2022. Iniciado em 2021, organiza 
grupos de famílias – coletivos, cooperativas, associações – para geração 
de renda. Cada família recebe R$ 4 mil para investimento em ações de 
geração de renda por meio de atividades agrícolas e não-agrícolas, rea-
lizadas de forma coletiva. O investimento de R$ 1,08 milhão é oriundo 

de contrato com o BID. Ao todo, 270 projetos já foram implantados, 
sendo 57 de famílias indígenas e 12 de famílias quilombolas. Do total, 

90% dos projetos têm mulheres como responsáveis familiares.

CADA família participante recebe R$ 3 mil para investimento em produção, autoconsumo, 
melhoria do saneamento e geração de renda

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

O IDR-Paraná tem efetivado e buscado novas parcerias 
para a promoção de cursos, com o objetivo de fortalecer a 
agroindústria familiar no Estado. Servidores que participam 
se tornam multiplicadores de informações para possibilitar 
que os pequenos produtores melhorem seus processos, 
ampliem e qualifiquem a produção e, consequentemente, 
aumentem sua renda. Segundo a coordenadora estadual 
de Agroindústria, Karolline Marques, as capacitações vão 
possibilitar aos servidores o aperfeiçoamento do trabalho 
que é feito junto aos produtores. “Com esse conhecimen-
to os profissionais vão promover o desenvolvimento de 
produtos de qualidade, com segurança, agregando valor e 

colocando no mercado uma maior diversidade de opções para o consumidor”, observou.

RENDA DO AGRICULTOR
Cada família participante 

do Renda Agricultor recebe 
R$ 3 mil para investimento em 
produção para autoconsumo, 
melhoria do saneamento 
básico e geração de renda por 
meio de atividades agrícolas e 
não-agrícolas.

Os recursos são oriun-
dos de financiamento junto 
ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 

Tesouro do Estado e Fundo 
Estadual  de Combate à 
Pobreza, e liberados em par-
celas conforme acompanha-
mento técnico do extensionista 
rural do IDR-Paraná.

Das famílias já incluídas, 542 
são famílias indígenas e 336 são 
quilombolas. Na maioria dos 
casos (87%), os projetos têm 
mulheres como responsáveis 
familiares. Os projetos somam 
24.646 pessoas atendidas.

IDR-PR

Edital relâmpago

Os professores e alunos da 
Universidade Federal do 
Amapá foram surpreendidos 
no dia 10 de Junho com o 
edital da consulta prévia para 
escolha do reitor e vice-reitor, 
com prazo de apenas uma 
semana para campanha, 
debates e apresentação de 
propostas. Por regra, o edital 
deveria ter sido divulgado 
pela Comissão de Consulta 
Prévia cinco meses antes da 
expiração dos atuais mandatos 
– dia 22 de setembro; ou 
seja, desde 22 de abril. E o 
prazo normal para campanha 
eleitoral é de um mês. Há 
suspeitas de ingerência 
política-ideológica.

Chamado internacional 
As principais ONGs 
internacionais que atuam 
na Amazônia preparam 
grande campanha nas redes 
sociais para alertar o mundo: 
Garimpeiros, grileiros, 
madeireiros, desmatamento 
para pecuária – em terras 
particulares e da União, 
somados à violência com a 
ausência de forças policiais. 
Amazonas, Rondônia, Acre 
e Pará, só para citar estes 
Estados, estão abandonados. 
Desde ano passado o Conselho 
da Amazônia, comandado pelo 
vice-presidente Mourão, não 
se reúne. 

Mayday dos pilotos
Comandantes e pilotos das 
companhias aéreas do Brasil 

Prospecção de risco
A indicação de Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da 
Petrobras, pelo presidente Jair Bolsonaro, travou em dois itens. 

A Coluna apurou com fontes da direção e do Palácio que ele não 
cumpriu dois requisitos da lista: não tem experiência anterior 

de gestão, conforme manda a Lei das Estatais (13.303), e há um 
constrangimento ainda a ser resolvido. Uma pesquisa da diligência 

interna constatou que ele não concluiu uma pós-graduação no 
exterior, conforme está no currículo – o caso já é comparado ao de 
Decotelli no Ministério da Educação. A assessoria da petroleira foi 

questionada e não respondeu até o fechamento da Coluna. 

estão receosos com lobby 
das empresas no Congresso 
Nacional pela aprovação 
de uma lei que permite 
terceirização e contratação de 
mais estrangeiros. O mercado 
está mais aberto à contratação 
de latinos no Brasil, para um 
exemplo. Com os aportes 
de capital estrangeiro nas 
companhias, as acionistas 
estão empregando mais 
compatriotas. 

Vaivém das poltronas
A turma de Brasília se apega 
a um mandato. Cinco ex-
governadores confirmam 
candidaturas à Câmara dos 
Deputados pelo Distrito Federal: 
Rodrigo Rollemberg (PSB), 
Maria Abadia (UB), Rogério 
Rosso (PP), Agnelo Queiroz (PT), 
Cristovam Buarque (Cidadania). 
E dois ex-vices também entrarão 
no páreo: Renato Santana (PP) 
e Tadeu Filipelli (MDB, para 
distrital).

Turma do volante
A alta do diesel nas bombas e 
a estagnação do preço do frete 
já tiveram efeito paralelo na 
praça (e nas pistas). Cresceu 
significativamente a procura 
de caminhoneiros por crédito 
imediato – a antecipação de 
recebíveis, em especial. Quem 
constata é a Repom, da Edenred 
Brasil especializada em soluções 
de gestão e pagamento de 
despesas para o mercado de 
transporte rodoviário de carga. 
Houve incremento de 251% na 
negociação de contratos, entre 
abril de 2021 para o mesmo 
mês deste ano. 

A Coluna errou
A nota “Kalil a mil (no ar)” 
foi publicada ontem com 
dois erros. O nome certo é 
Alexandre, e não Roberto Kalil. 
E ele se desincompatibilizou 
do cargo de prefeito de BH 
para viajar em campanha para 
o Governo de Minas. 
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Prefeitura amplia vagas de curta duração
e estuda assumir cobrança da zona azul

Diante da batalha de recur-
sos que praticamente inviabi-
lizou a licitação aberta pelo 
município para concessionar o 
estacionamento rotativo pago 
de Umuarama – a chamada 
zona azul –, a administração 
municipal tem buscado alter-
nativas para amenizar a falta 
de vagas. A mais efetiva até o 
momento foi a ampliação das 
vagas de curta duração, que 
estão recebendo uma fisca-
lização mais intensa após a 
contratação dos agentes de 
trânsito.

Além disso, a Prefeitura 
estuda a aquisição de siste-
mas que permitem realizar a 
cobrança do estacionamento 
com equipe própria, sem a 
necessidade de terceirização.

A falta de vagas de estacio-
namento na área central de 
Umuarama é crônica e resulta, 
na maioria dos casos, da uti-
lização dos espaços por pro-
prietários e funcionários das 
próprias lojas.

Para amenizar a situação 
o município já implantou 420 
vagas de curta duração, onde 
os veículos podem permane-
cer até 30 minutos com o pisca 
alerta ligado, atendendo pedi-
dos dos próprios empresários. 
Cerca de 350 estão na área 
central, servindo aos clientes 
do comércio. Essa opção per-
mite um ‘respiro’ no estaciona-
mento e pode ser ainda mais 
efetiva com a fiscalização do 
tempo de utilização, além do 
acionamento do pisca alerta 
– o que já vem sendo monito-
rado pelos agentes.

Em busca de uma solu-
ção definitiva, a equipe téc-
nica da Diretoria de Trânsito 
(Umutrans) têm percorrido 
outras cidades do Estado 
para conhecer alternati-
vas, passando por Campo 
Mourão, Cascavel, Toledo e 
Maringá, verificando como as 

Sistema justo
A administração está determinada a implantar um sistema justo, 

em que os usuários paguem o mínimo possível, garantindo a viabi-
lidade e também que as vagas tenham a rotatividade esperada pelo 
comércio. A gestão deverá ser em formato digital, incluindo a distri-
buição de créditos, a disponibilização de tecnologia aos munícipes 
por meio de parquímetros, pontos de venda, aplicativo digital e a 
manutenção dos elementos necessários ao funcionamento. Outra 
consequência da municipalização é que os recursos gerados pela 

cobrança do estacionamento ficam no próprio município, podendo 
custear investimentos no trânsito e melhorias na mobilidade urba-

na e segurança aos condutores e pedestres.

Quase 200 
inscritos para 
torneiro de  

pesca no Lago
Um dos eventos mais 

aguardados para as come-
morações do aniversário de 
67 anos, o Torneio de Pesca 
Capital da Amizade segura-
mente será um sucesso. Para 
se ter uma ideia, das 400 vagas 
disponibilizadas, quase 200 já 
foram preenchidas ontem (20), 
primeiro dia das inscrições. A 
primeira edição do evento será 
as 9h do domingo, 26 de junho, 
no Lago Aratimbó.

O limite é de 400 vagas, 
para oferecer conforto e segu-
rança aos participantes.

Serão quatro categorias 
com premiações especiais e, 
ao final da premiação serão 
sorteados prêmios aos partici-
pantes se inscreveram, inclu-
sive um barco de alumínio de 
seis metros e borda alta. “O 
Lago Aratimbó tem cardumes 
de tilápia e outros peixes exó-
ticos e para participar basta ser 
morador de Umuarama e seus 
distritos e oferecer um quilo 
de ração para cães ou gatos, 
que serão destinadas à Saau”, 
registra Rubens Sampaio, 
secretário de Meio Ambiente.

prefeituras prestam esse ser-
viço, além de receber visitas de 
empresas para apresentação 
de novos sistemas.

O próximo passo é realizar 
um amplo estudo para definir 
a real necessidade (quanti-
dade de vagas) e um modelo 
viável que se aplique à reali-
dade do trânsito local, disse a 
diretora da Umutrans, Dianês 
Maria Piffer. O estudo foi deter-
minado pelo prefeito Hermes 
Pimentel junto à Sestram. Caso 
o município opte por gerenciar 
o rotativo, além da aquisição do 
sistema será necessário ampliar 
a equipe de agentes e funcioná-
rios do setor, o que demandará 
um pouco mais de tempo.

“Sabemos a dimensão do 
problema e a dificuldade que 
ele traz para o comércio, pois 
é necessário aumentar a rotati-
vidade de vagas sem ‘assustar’ 
os clientes do comércio com a 
cobrança. Por isso conduzire-
mos esse estudo com todo o 
cuidado, pesando cada deta-
lhe, até chegarmos ao sistema 
mais adequado”, completou 
Pimentel.

O prefeito lembra que as 
vagas ‘rápidas’ asseguram 
certa rotatividade e a trans-
formação dos canteiros das 

principais avenidas em parada 
de curta duração, com a devida 
fiscalização, pode ter bons 
resultados. “Por isso, estuda-
mos a ampliação das vagas 
desta modalidade, enquanto 
não for definido o modelo 

do estacionamento rotativo 
pago”, completou. “Somos 
solidários aos comercian-
tes e buscamos alternativas, 
mesmo que isso implique em 
a Prefeitura assumir a gestão 
do sistema”, finalizou.

A diretora de Trânsito, 
Dianês Piffer, alerta aos con-
dutores para que observem 
as recomendações de uso 
das vagas de parada rápida. 
Em caso de infração, os agen-
tes aplicam multas que não 
podem ser canceladas – como 
a antiga ‘regularização de 
infração’ praticada no período 
do estacionamento pago.

ESTUDO é para a aquisição de sistemas que permitem realizar a cobrança do estacionamento com equipe própria do município
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O evento Go Skate Day, no domin-
go (19) na Praça Santos Dumont, 
foi um grande sucesso. Quase 100 
skatistas da cidade e da região partici-
param do evento realizando manobras 
emocionantes e radicais. A Associa-
ção Umuaramense de Skate (AUS), 
foi responsável pela organização, 
junto com a Prefeitura, por meio da 
Smel. O Go Skate Day foi mais uma 
das atrações na programação do 67º 
aniversário de Umuarama. A compe-
tição aconteceu nas categorias Infantil 
(até 8 anos), Mirim (até 13), 
Feminino (livre), Iniciante (até 16 
anos) e Amador (livre). O evento 

tem como objetivo difundir o skate, conquistando cada vez mais adeptos, contando com o patrocínio de Resistência 
Skate, House Roots, Havela, Hamburgueria Figueiredo, Nicola Colcetta e Yolo Açaí.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Após empate, Umuarama Futsal entra
na zona de classificação dos playoffs

Com um gol de Caio Jotinha 
na segunda etapa da partida, o 
Umuarama Futsal somou um 
ponto no empate em 1 a 1 con-
tra o Minas Tênis Clube. O jogo 
válido pela 12ª rodada da Liga 
Nacional de Futsal (LNF) foi dis-
putado em Belo Horizonte (MG). 

No ginásio Arena UniBH, o 
Minas partiu logo para cima do 

Umuarama e numa boa jogada 
e finalização Higo abriu o pla-
car. Foi o terceiro gol dele na 
liga ele que é um dos artilhei-
ros da competição.

Apesar de evitar a derrota, 
o Umuarama Futsal que vinha 
de uma goleada de 5 a 1 con-
tra o Corinthians soma apenas 
12 pontos na tabela ficando 

Na tarde do sábado (18), as meninas do futsal de Umuarama mandaram o 
jogo em Tapejara, em consequência dos Jogos Jurídicos que aconteceram 
em Umuarama. A partida dura e muito difícil, foi contra o 3º colocado na 
chave prata do campeonato Paranaense. O Rio Branco de Paranaguá segurou 
o empate em 1 x 1, situação que manteve as duas equipes em suas posições 
de origem na rodada, Umuarama em 2º e Rio Branco em 3°. As duas 
equipes podem ser ultrapassadas na pontuação pelo time de São Miguel, 
caso vença seu jogo na rodada. A partida em Tapejara, foi muito acirrada, 
começando com as equipes se estudado bastante antes de qualquer ataque. 
O Umuarama saiu na frente com o gol da capitã, Thai, mas ainda no 1° 
tempo, o Rio Branco empatou numa jogada de contra-ataque. O segundo 
tempo foi de muitas jogadas e chutes a gol. Porém, com grandes defesas de 
ambas as goleiras. O Umuarama Futsal volta a jogar no dia do aniversário da 
cidade, no domingo, dia 26, as 15h contra o Castro.

ASSESSORIA/AFSU

APESAR de evitar a derrota, o Umuarama Futsal soma agora 12 pontos na tabela ficando em 16º lugar
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em 16º lugar e por enquanto a 
equipe segue fora dos playoffs, 
mas está na zona de classifica-
ção. Por isso o time da Capital 
da Amizade agora se foca no pró-
ximo jogo que acontece em casa, 
no Ginásio Armário Vieira da 
Costa, o ‘Vierão’, contra o Atlântico 
Erechim. A partida começa às 21h, 
na sexta-feira (24).
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Guarda Municipal e Umutrans
abrem as portas para a população

Um programa especial foi 
preparado pela Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram) em comemoração 
dos 67 anos de Umuarama: a 
‘Sestram de Portas Abertas’, 
quando os visitantes terão a 
oportunidade de conhecer 
toda a estrutura da Guarda 
Municipal e da Umutrans. O 
evento será hoje (terça-feira, 
21), das 8h às 17h, sem a 

necessidade de agendamento.
Além de garantir a segu-

rança do trânsito na cidade, a 
Sestram desenvolve uma série 
de ações protetivas em prol 
da população e do exercício 
da cidadania. “Nossos agen-
tes dedicam suas vidas para 
garantir não só a segurança do 
patrimônio público, como para 
preservar a vida, por meio de 
patrulhamentos diários e pre-
ventivos por toda a Capital da 

Amizade, contribuindo para 
a redução da criminalidade”, 
observa o inspetor Valdiney 
Rissato, diretor da GMU.

A ideia de abrir as portas 
da Sestram também tem como 
objetivo apresentar como é feito 
o monitoramento da cidade, 
por meio de instalações e equi-
pamentos coordenados pela 
Guarda Municipal. “As equipes 
realizam rondas com motoci-
cletas e carros e têm objetivos 

específicos, como a proteção de 
escolas, bens públicos e áreas 
verdes e de convivência cole-
tiva”, pontua.

Outros setores que devem 
impressionar os visitantes, 
além do sistema de monito-
ramento, é a central de TV, o 
arsenal de armas letais e não 
letais, a Escolinha de Trânsito 
e os equipamentos utilizados 
pelos agentes. “A parceria da 
Sestram com as demais forças 

de segurança – como as polí-
cias Civil, Militar, Ambiental e 
Corpo de Bombeiros – e com 
o Samu são fundamentais 
para coibir o comércio e uso 
de entorpecentes, além de rou-
bos. Os agentes coíbem tanto 
as ações violentas ou crimino-
sas, como também realizam 
um trabalho de orientação 
nas escolas, o que fortalece 
o vínculo da comunidade”, 
acrescenta.

Quatro pessoas ficam feridas em
colisão contra árvore no centro

Um grave acidente na noite 
do domingo (20), deixou qua-
tro pessoas gravemente feri-
das, entre elas, duas crian-
ças. O acidente de trânsito foi 
registrado pela Polícia Militar 
de Umuarama por volta das 
20h10, na avenida Presidente 
Castelo Branco, região central.

Na ocasião, quatro pessoas 
que ocupavam o Volkswagen 
Gol de cor branca, tiveram que 
ser socorridas por equipes do 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), que con-
tou com o apoio de socorristas 
do Corpo de Bombeiros.

“Boca de fumo” é descoberta 
pela PM no Parque Industrial

Motorista capota veículo na volta
do Distrito de Serra dos Dourados

Todos os ocupantes foram 
encaminhados ás pressas ao 
Hospital Cemil.

De acordo com a Polícia 
Militar, todos os feridos esta-
vam dentro do Gol.

O acidente aconteceu 
depois que o motorista perdeu 
o controle da direção e saiu 
da pista de rolamento, vindo 
a bater violentamente contra 
uma árvore no canteiro da via. 
Chovia na hora do acidente.

Entre os ocupantes do veí-
culo estavam duas crianças. 
Um menino de apenas 8 anos 
de idade e uma menina de 5 

meses. A bebê fazia aniversá-
rio no domingo. As crianças 
não tiveram ferimentos apa-
rentes, mas também foram 
levadas para atendimento e 
avaliação médica. O pai e a 
mãe, que ocupavam os bancos 
dianteiros do veículo, sofreram 
lesões mais graves.

A família voltava para casa, 
no bairro São Cristóvão e, ao 
que tudo indica, o condutor 
saiu da pista depois que ten-
tou desviar de uma caçamba 
de entulhos que foi colocada 
nas proximidades do local do 
acidente.

Uma mulher de 49 anos 
foi socorrida pelo Corpo 
de Bombeiros Militar de 
Umuarama depois de capo-
tar o veículo Fiat Uno Vivace, 
de cor branca, quando pas-
sava por uma curva na rodo-
via PR-580, no sentido Serra 
dos Dourados a Umuarama, 
a cerca de 2 quilômetros 
depois da saída do Parque das 
Jabuticabeiras.

Depois que a condutora 

Depois que receberam 
denúncias anônimas, dando 
conta de que no Parque 
Industrial estaria funcionando 
um suposto ponto de distribui-
ção e consumo de drogas, poli-
ciais militares de Umuarama 
passaram a reforçar as ron-
das nas imediações do ende-
reço citado, até que notaram 
uma movimentação atípica 
no local. Tratava-se de uma 
suposta ‘boca de fumo’.

A ação que terminou na 
apreensão de várias drogas, 
foi realizada pelos policiais 
no sábado (18), por volta das 
19h30. Na ocasião, um casal 
foi detido e conduzido à dele-
gacia. No interior do imóvel 
foram encontradas 68 pedras 
de crack pesando que pesaram 
19 gramas, além de 4 gramas 
de maconha, telefones celula-
res, um cachimbo para uso de 

CRACK e maconha encontrados no local onde havia denúncia anônimas que levaram os 
policiais a deter um casal

perdeu o controle do veículo 
e acabou saindo da pista, o 
carro bateu contra um bar-
ranco às margens da rodovia, 
provocando um capotamento 
e fazendo com que o teto atin-
gisse uma árvore.

A vítima foi retirada do 
Uno pelos bombeiros e depois 
levada para o Hospital Cemil 
por socorristas do Serviço 
Móvel de Urgência (Samu) com 
escoriações e ferimentos leves.

DUAS crianças, um de 8 anos e uma bebê de 5 meses foram levadas junto com os pais ao 
hospital para avaliação médica após a colisão

crack, rolo de papel alumínio, 
geralmente usado para emba-
lar o crack e a quantia de R$ 
377,50 em notas e moedas.

Para realizar a aborda-
gem, os PMs de Umuarama 

contaram com o apoio de uma 
equipe do BPFron.

O casal (ambos com 40 
anos de idade), foi preso e 
acusado do crime de tráfico 
de drogas.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

VEÍCULO saiu da pista de rolamento e depois de bater contra um barranco, capotou. A 
condutora foi levada a um hospital de Umuarama
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Palavras cruzadas

Alerta de spoiler: seu jeito mais espontâneo, agi-
tado e ágil tem tudo pra te ajudar a brilhar em 
reuniões, grupos de discussão ou trabalho em 
equipe. Há chance de fazer novas amizades e até 
receber uma mãozinha de alguém da turma ou de 
um colega do serviço. Tudo indica que irá fazer 
planos grandiosos. À tarde, você tende a arrasar 
em seus contatos, já que estará muito mais sen-
sível e falando superbem. 

Leão, meu consagrado, a vontade de se aventurar 
mais pode bombar hoje. Há chance de se dedicar 
a um novo ideal, objetivo ou serviço com muita 
garra, coragem e rapidez. Planos de viagem, estu-
dos, experiências ou assuntos diferentes tendem a 
abrir os seus horizontes, além de trazer alegrias. 

Há sinal de transformações. Tudo indica que irá 
agir com mais independência, iniciativa e cora-
gem. E se algo desandar, tende a ter decisões 
rápidas pra contornar os perrengues. Os negócios, 
sobretudo se lida com as finanças de outras pes-
soas, têm tudo pra prosperar. À tarde, os astros 
enchem o seu astral de boas energias, aproveite.

A Lua dá a maior força pra você vencer na vida 
ao destacar seu lado independente, ativo e capri-
choso. Além de terminar suas coisas mais rápido, 
conta com garra pra resolver qualquer pepino. 
O clima confortável de casa deve ser ótimo pra 
quem faz home office. Com a família, você tende 
a mostrar seu coração aberto e generoso.

Tudo indica que terá facilidade pra expressar suas 
ideias hoje! Com a mente e curiosidade em alta, 
tende a aprender mais, ficar por dentro de tudo e 
absorver informações. Você deve esbanjar criati-
vidade, imaginação fértil e excelentes planos para 
o futuro. Tem tudo pra arrasar nas conversas, apre-
sentações e reuniões. 

A Lua embarca na sua Casa da Fortuna e destaca 
seu lado ousado, decidido, pronto pra ação. A 
grana tende a entrar mais fácil, sobretudo se tra-
balha com público, artigos femininos, produtos 
para o lar ou alimentação. A sorte está no ar e há 
boas chances de ampliar seus bens materiais, 
além de estabilidade. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos a 21 de junho são de Câncer com a personalidade de Libra. São muito ligados à 
família e a Terra em que nasceram. Gostam de Artes. De Música principalmente. Nas relações 
pessoais e também públicas, são diplomáticos e quase sempre conseguem mudar a situação, 
quando a isso se dispõem. Gostam de se colocar como intermediários entre pessoas e ou 
interesses divergentes. Assim contribuem para que as partes façam as pazes. Podem fazer 
acordos com facilidade. Vão bem seguindo a carreira diplomática.
   

Horóscopo nascido em 21 de junho

Se depender do céu, hoje vocês vão travar no 
sucesso, meninos e meninas de Escorpião! 
Esbanjando pique, agilidade e empolgação no 
emprego, tudo indica que ficará mais popular 
com os colegas e a chefia. Os astros revelam que 
você tende a se comunicar com mais delicadeza 
e pode fazer o maior sucesso.

Na profissão, o cenário é perfeito sem defeitos! O dia 
promete mudanças e há boas chances de se dedicar 
a tarefas ou funções variadas. Tudo indica que a von-
tade de subir e ganhar reputação irá aumentar. E se 
depender dos astros, deve ter ótimas oportunidades 
de crescer e se estabilizar. De quebra, você tende a 
se expressar com sinceridade, pode conhecer pes-
soas e ficar popular, sobretudo se atua com público.

Papo reto, papo sério: a Lua se muda para o seu 
inferno astral e seu jeito normalmente pé no chão 
deve dar lugar a atitudes impulsivas. Pra não entrar 
em maus lençóis, afaste-se e tranquilize a mente antes 
de tomar decisões. Trabalhar sozinho(a) também será 
uma boa. Procure fazer suas tarefas com calma.

Sua impulsividade deve bater recorde e você 
tende a se jogar em suas tarefas, ideias, planos e 
até nas pessoas. Só cautela pra não se queimar, 
hein! Os astros trazem mais sorte e há sinal de 
excelentes oportunidades. Pra manter a saúde e 
continuar entrando em suas roupas, a dica é se 
exercitar ou fazer um esporte. 

Tudo indica que vai mandar superbem em suas 
relações pessoais e profissionais hoje. Mais inde-
pendente e espontâneo, seu signo tende a tomar 
a iniciativa, dar sugestões em reuniões e apoiar 
os colegas de trabalho. Pode fazer excelentes 
contatos e consolidar parcerias vantajosas, com 
grandes chances de render bons frutos.

A Lua migra para o seu paraíso astral e tudo indica 
que seu signo não vai ficar parado. Deve se jogar 
em projetos novos, ideias ou um trabalho dife-
rente com coragem e otimismo. Contando com 
muita simpatia, tende a deixar as pessoas con-
fortáveis perto de você, o que favorece seus rela-
cionamentos pessoais e profissionais. 
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SG
RESFRIAR

SONOLENTO
BTAGIR
EIAAMOLA

ORDEMIPE
TOONZE

DOSABALE
CLCDAI
ARMAZEM
RANOEA
LOGUNB
OMAMATA

ASPASPIOS

I A

Senti-
mento
entre
rivais

Colisão
do carro 
com uma
pessoa

Sílaba de
"rocha"

Diminuir 
a tempe-

ratura

Como fica
o bebê ao

mamar

Tomar
alguma
atitude 

Tipo de
cerveja
inglesa

Árvore
tida como
símbolo 
nacional

Estou
(bras.
pop.)

Inter-
jeição para

chamar
alguém

Estilo 
da dança
de Ana

Botafogo

Grande
depósito

de merca-
dorias

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

Interjeição
de espanto

(MG)

Negócio
desonesto

(bras.)

Univer-
sidade de
Brasília
(sigla)

"Voz" carac-
terística
do pinto

(pl.)

Nascida no país da
capital Atenas

(?) x Flu, clássico
do RJ (fut.)

Saída de 
praia (RJ)
De + aí 
(Gram.)

Brado de
montaria
Arranjo; 

arrumação

O Rei da Jovem
Guarda (Mús.)

Visão, olfato, tato,
audição e paladar

Combina a
mistura
Vitamina
da laranja

Espírito

Número
de dígitos

do CPF

Lúcio Costa,
arquiteto
Tietê ou
Xingu

Sinais que
indicam
citações

Relativo ao
1o signo

Pão de (?),
espécie
de bolo Porém;

todavia
Sucede 
ao "O"

Afia
(a faca) 
Marisa

Orth, atriz

3/ale — eia. 5/aspas — canga — grega. 6/mamata.
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U T V
P A S S A R E L A

B A C U S A M
A A O S T R A

A S P A S I R
T E P A D I R

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

X I S A C E S A
D I A C O R

M O N T A N H A
I N A R I A

V A L E N T I A
E N R O S C A D A

Local de
desfile das
modelos

Provido do
necessário

Embalar
(o bebê)

Mudança
de (?):

sugestão
a doentes

Mulher de
príncipe
indiano

Traje da dançarina
de quadrilha

A família
(fig.)

Amassar
(a roupa)

Bastão do
bilhar (pl.)
Sílaba de
"rústico"

Culpam; in-
criminam
Somente; 

unicamente
Produtora 
de pérolas

Capaz;
habilitado

Plástico de
garrafas

Apelido de
"Isadora"

Grande
desordem
Nome da
letra "X"

Ligada 
(a lâmpada)
(?) Rossi,

ator

Ismael
Silva,

sambista

Inscrição
nos

foguetes
da Nasa

Vitamina
do leite

O Correio
Nacional

É escalada
pelo

alpinista

Emite
ruído
como
o sino 

Coragem;
audácia

Conso-
antes de
"Vânia"

Enrolada;
torcida

O sinal 
" "

Que não diz
a verdade

Vogais de
"cama"

Ctrl+(?),
atalho pa-

ra imprimir,
no Word
(Inform.)

Código da
pilha "palito"

Idem
(abrev.)

Haste onde
se prende
o algodão
para fiar

Somar

Significa
"Interno",
em PIB 

3/aaa — pet — usa. 4/adir. 5/ítalo. 9/enroscada.

Vencedores do Femucam se apresentam no Lago
O teatro do Centro Cultural Vera 

Schubert ficou lotado no domingo 
(19) para a final do Femucam. Os ven-
cedores de cada categoria farão apre-
sentações especiais no Lago Aratimbó, 
dia 26 de junho, aniversário da cidade. 
Na categoria Popular, Adriana Dias 
ficou em terceiro lugar interpretando 
Jorge Maravilha, de Chico Buarque 
(139,8 pontos). O segundo lugar 
foi para Ralf Alan (144 pontos) com 
‘Quando a Chuva Passar’, de Ivete 
Sangalo. A revelação da noite foi 
Thaís Mahiara (145,3 pontos) com o 

clássico Como Nossos Pais, de Belchior. 
Na categoria Sertaneja o terceiro 
lugar foi para Franco Milani & Cido 
Silva (139,3 pontos) cantando Escolta 
de Vagalumes, de Rick & Renner. 
Em segundo (146,7 pontos), a dupla 
Valdemir & Matheus, com Obras 
de Poeta de Chitãozinho & Xororó. 
Os vencedores foram Di Carlos & 
Fabiano (147,8 pontos), com Sonho de 
Caboclo, de João Carreiro & Capataz. 
Na categoria Banda, o terceiro 
lugar (142,2 pontos) ficou com o 
Pétalas, com a música O Caminho, 

do Oficina G3. Em segundo, a banda 
Cavern Club (142,3 pontos), defen-
deu Volta Pra Mim, de Roupa Nova. A 
banda vencedora foi a Vintage Music 

(144,2 pontos), com Olha 43 do RPM. 
Os três primeiros colocados de cada 
categoria receberam troféus e prêmios 
em dinheiro.

BANDAS, cantores sertanejos e populares mostraram a força da cultura musical em Umuarama na retomada do festival
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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

Volvo faz campanha por zero acidentes
A Volvo colocou on-line 

mais um dos filmes da série 
“Com a Volvo rumo ao Zero 
Acidentes”. Numa ação total-
mente digital, a campanha 
consiste em uma série de 
vídeos no YouTube com relatos 
de transportadores que priori-
zam redução de acidentes em 
suas operações. “Segurança 
é um valor fundamental para 
a Volvo desde a fundação em 
1927. Somos a marca que mais 
inova em tecnologias para 
evitar acidentes. Além disso, 
agimos também na mobiliza-
ção do setor de transportes 
para esse objetivo. A visão 
Zero Acidentes é nossa visão 
de futuro com os veículos da 
marca”, afirma Marco Greiffo, 
head de comunicação corpo-
rativa da Volvo.

O mais recente filme foi 
estrelado pelo Grupo ALP/
Bessega & Marson, de Canoas 
(RS), referência no transporte 
de produtos químicos e com-
bustíveis. Em pouco mais de 
um mês, o material já teve 
mais de 553 mil visualizações 
no YouTube. “As inovações do 
veículo, além da segurança 
humana que a equipe da 
Volvo nos proporciona, trazem 
muita confiança”, afirma Igor 
Zveibrucker, diretor geral da 
empresa, em depoimento no 
vídeo. O Grupo investe pesa-
damente em capacitações para 
uma melhor condução, geren-
ciamento de riscos e produtos 
de alta tecnologia.

ZERO ACIDENTES
Lançada em 2021, a campa-

nha de comunicação destaca 
empresas que compartilham 
com a Volvo da visão Zero 
Acidentes fatais e investem 
em gestão de segurança de 
tráfego rodoviário, seguindo 

Cuide bem do seu carro, pra ele não te deixar na mão
Os cuidados com o carro 

não começam só quando há 
problemas, mas desde antes, 
a famosa manutenção preven-
tiva, que você mesmo pode 
fazer na sua garagem, antes 
mesmo de dar a partida. 

Os principais cuidados 
que se pode fazer em casa 
são:

1° - Observe o consumo
Se o carro estiver consu-

mindo muito combustível, é 
um sinal de que o motor está 
com problemas. O carro pode 
estar se esforçando muito 
para ganhar velocidade e os 
componentes importantes 
podem estar se desgastando.

2° - Verifique o nível da 
água e dos lubrificantes

Sempre verificar água e 
óleo, pois pode ter vazamen-
tos. No caso da lubrificação, o 
consumo alto pode sinalizar 
problemas graves no motor, 
que podem piorar caso você 
demore para ir até o mecânico.

Quanto ao sistema de arre-
fecimento, quando for neces-
sário completá-lo utilize o sem-
pre mesmo tipo de aditivo que 
já está no reservatório e anote 
para não esquecer.

3° - Calibre os pneus
Sempre utilizar a calibra-

gem correta dos pneus do 
seu carro para um desgaste 

correto e natural.
Chegue uma vez por 

semana se a calibragem dos 
pneus está certa e se tem furos 
nos pneus.

4° - Mantenha o carro limpo
É importante para mantê-

-lo sempre conservado, limpe 
o carro uma vez por semana 
e o ar-condicionado uma vez 
por ano.

5° - Fique atento a barulhos
Sempre atendo a sinais 

de problemas, como baru-
lhos de batida, Chiados no 
freio, batidas na suspen-
são ou ruídos no motor são 
sinais de que o mecânico 

precisa ser visitado logo.

6° - Cuidar da parte 
interna do veículo

Sempre cuidar e higieni-
zar a parte interna do veículo, 
cada modelo tem uma forma 
mais eficiente de limpeza, é 
muito importante fazer um 
Detail no carro, que é um 
processo profundo e deta-
lhado de limpeza interna, 
higienizando bancos, painel 
tetos e forros respeitando 
cada material do carro, com 
detalhamento também da 
parte do motor, manguei-
ras e da parte inferior do 
carro, amortecedor, rodas e 
escapamento.

os requisitos da ISO 39001. 
A norma internacional apre-
senta diretrizes de gerencia-
mento que permitem reduzir 
o número de fatalidades por 
meio do controle das variá-
veis do ambiente e da condu-
ção. “Há quase uma década 
a Volvo trouxe a visão Zero 
Acidentes para o Brasil, forta-
lecendo nosso compromisso 
com a segurança. As empre-
sas que seguem esse modelo 
conseguiram reduzir colisões e 
aumentar a produtividade de 
suas operações, reduzindo tam-
bém prejuízos econômicos. Com 
esta ação de comunicação que-
remos divulgar ainda mais esse 
conceito e ampliar o alcance”, 
ressalta Greiffo.

SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Muito além do desenvolvi-

mento de novas tecnologias 
para seus produtos, a Volvo 
conta com outras ações para 
conscientizar e alertar a socie-
dade para uma mobilidade mais 

segura. Neste contexto, surgiu 
em 1987 o Programa Volvo de 
Segurança no Trânsito (PVST). 
O projeto tem como objetivo 
conscientizar e mobilizar a 

sociedade na busca de solu-
ções para aumentar a segu-
rança e reduzir a quantidade 
e a severidade dos aciden-
tes de trânsito. Algumas 

de suas iniciativas atuais 
são a promoção da visão 
Zero Acidentes, o Atlas da 
Acidentalidade, a ISO 39001 e 
o aplicativo Eu Rodo Seguro.

IGOR Zveibrucker, diretor geral do Grupo ALP/Bessega & Marson, uma das empresas da campanha “Com a Volvo rumo ao Zero Acidentes”
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00 
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
ECOSPORT 2.0AT TITANIUM 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX 1.0T PREMIER 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00
ONIX 1.0T LTZ 20/20 PRATA COMPLETO R$ 84.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

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

Com 01 suíte + 02
quartos, sala, copa,

cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem.

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

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

 2 banheiros, 3 vagas de
garagem, mobiliado, área

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

R$ R$ 1.250.000,00

R$ 1.500,00 + seguro anual

VENDAVENDA

LOCAÇÃOLOCAÇÃO

SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
CBNC LOTEAMENTOS LTDA – EPP, inscrito no CNPJ nº 26.382.345/0001-40, 
torna público que requereu do IAT, a Licença Ambiental Simplificada – LAS, 
para Implantação de Estação Elevatória de Esgoto Sanitário a ser instalada 
no Lote de Terras B-Remanescente-2-B, Gleba n° 04, do Núcleo Cruzeiro, no 
Município de Cruzeiro do Oeste-Paraná.

SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
VITOR ZANDOMENIGHI, inscrito no CPF nº 246.476.910-04, torna 
público que requereu do IAT, a Licença Ambiental Simplificada – 
LAS, para o Cultivo de Peixes a ser instalada na Linha Seca, n°0, Zona 
Rural, CEP 85885-000 no Município de Serranópolis do Iguaçu Paraná.

‘Fumacê’ segue até o final do mês em Umuarama
O município concluiu o 

primeiro dos cinco ciclos de 
aplicação de inseticida con-
tra o mosquito transmissor 
da dengue em veículos equi-
pados com pulverizador de 
Ultra Baixo Volume (UBV) – o 
chamado ‘fumacê’. A estraté-
gia segue o manual de proce-
dimentos determinado pelo 
Ministério da Saúde.

Na última semana, quando 
a Sesa confirmou duas mortes 
por complicações da dengue 
que estavam em investigação 
há meses, Umuarama atingiu 
1.070 casos confirmados da 
doença – no acumulado do 
ano epidemiológico, iniciado 
em agosto/2021. Havia ainda 
219 suspeitas em investiga-
ção e 928 negativos, dentre as 
2.260 notificações registradas. 
A doença está presente em 
toda a cidade e as regiões de 
16 unidades enfrentam surto.

Depois de uma avaliação 
geral do quadro e também de 

pedidos da população, foi soli-
citada a liberação do ‘fumacê’ 
para combater o mosquito na 
fase adulta e com a autoriza-
ção do Estado, a aplicação ini-
ciou no último dia 14.

O ‘fumacê’ percorreu os 
bairros com maior infestação.

BAIRROS
Os bairros selecionados 

para aplicação serão percorri-
dos por três vezes no período 
de duas semanas – incluindo 
domingos e feriados. “As equi-
pes trabalharão sem folga, até 
finalizarem o serviço, a não ser 
que ocorram chuvas ou condi-
ções desfavoráveis. A popula-
ção deve ficar atenta porque 
em alguns trechos os veículos 
precisarão trafegar pela con-
tramão de direção”, alertou 
a coordenadora da Vigilância 
Ambiental, Renata Ferreira. Os 
veículos são bem sinalizados 
e os órgãos de fiscalização do 
trânsito já foram informados.

COM velocidade controlada em 5km/h durante a pulverização, caminhonetes circulam aplicam inseticida nos bairros onde há maior inci-
dência de casos

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Quem controla a mídia, as imagens, 
controla a cultura.

Allen Ginsberg
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PALESTRA
Na quarta (22) o palestrante Waldez Ludwig retorna a Umuarama e fala sobre “Os desafios das empresas diante das 
novas tendências do mercado”, às 20h, no Teatro Vera Schubert. Mais detalhes 3623-8100.

FESTA DAS NAÇÕES
A Festa das Nações este ano che-
ga com nova proposta, reunindo 
várias entidades beneficentes na 
oferta de pratos típicos de vários 
países. O Lago Aratimbó, princi-
pal cartão-postal de Umuarama, 
será palco de atrações culturais, 
recreativas, esportivas e gastro-
nômicas. No dia 22, quarta-feira 
que vem, a festa é aberta às 10 
da manhã, com a Expoflor e a 

Feira de Artesanato. O cardápio 
do primeiro dia traz as delícias da 
culinária japonesa, com yakisso-
ba, frango xadrez e o sushi Hot 

Philadelphia. Dia 23, quinta-feira, 
é a vez dos pratos brasileiros, 

com escondidinho, vaca atolada e 
arroz carreteiro. Várias entidades 
envolvidas entre elas -, a Associa-
ção Paranaense dos Fibromiálgicos

 A presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de 
Umuarama-, Elisângela Mello e a  empresária umuaramense An-

dreia Secco ao receber o prêmio Mulher Empreendedora na noite 
de sábado (18) em Foz do Iguaçu

A homenageada especial, Luciana Saito Massa; o presidente em exercício do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Ari 
Faria Bittencourt; e o vice-governador do estado, Darci Piana e presidente licenciado da Fecomércio PR, Darci Piana

FECOMÉRCIO PREMIA 
MULHERES DE DESTAQUE!

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo, por meio da Câmara da Mulher Em-
preendedora e Gestora de Negócios (CMEG), 
realizou nos dias 17 e 18 de junho o evento 
Prêmio Mulher Empreendedora, em Foz do 
Iguaçu.  Nessa 13ª edição foram homena-

geadas as empreendedoras dos anos 2020 e 
2022, somando 44 empresárias indicadas pe-
las 22 CMEG’s do estado. O vice-governador 
do estado, Darci Piana, que foi o idealizador 
da Câmara da Mulher Empreendedora e Ges-
tora de Negócios, participou da solenidade 

que reuniu mais de mil mulheres.
Essa edição trouxe como tema “Mulheres que 
têm o dom”, homenageando empresárias que 
se destacaram no setor do comércio de bens, 
serviços e turismo do estado. A Câmara da 
Mulher de Umuarama destacou a empresá-
ria Andréia Secco . Segundo Claudia Colpi, 

coordenadora estadual da Câmara da Mulher:  
“As mulheres exercem seu protagonismo em 
vários setores, são capazes de gerir empre-
endimentos de alta complexidade. Mesmo 

com a pandemia elas se mantiveram firmes, 
se reinventaram e atravessaram esse momen-
to turbulento. As  22 câmaras fazem muita 

diferença, juntas pensamos soluções, promo-
vemos ações e trocamos muitas experiências 
durante esses dois anos. Essa homenagem é 

mais do que merecida”.
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