
O motor deste Fiat Punto pegou fogo em frente a uma clínica médica, na Avenida Ipiranga, em Umuarama, na 
tarde de ontem. O incêndio foi contido por um motorista e ninguém ficou ferido. Populares tentaram apagar as 
chamas com o extintor de outro carro, mas o fogo foi apenas controlado com uso de extintor da clínica. Bom-
beiros foram chamados, fizeram o rescaldo e desconectaram a bateria do carro.
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Saúde de Umuarama anuncia terceira
dose contra a Covid para adolescentes
A Secretaria de Saúde de Umuarama confirmou ontem que recebeu 
novas doses de vacina contra Covid-19 e influenza e, hoje (7), vai dis-
ponibilizar os imunizantes para novos públicos. No caso da Covid, a 

mudança é que haverá terceira dose para adolescentes com idade entre 
12 e 17 anos incompletos. Já para influenza, a principal alteração é a 
inclusão do grupo de adultos de 40 anos ou mais. l 9

Visita ao prefeito l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Anatel autoriza
o bloqueio

de chamadas
feitas por robôs

l 2

Fux convoca
sessão extra
para discutir

caso Francischini
l 3

Educação fiscal
nas escolas é
implantada
no Paraná

l 4

Assaltante
morre em
confronto
com a PM

l 6

O Umuarama Futsal Femi-
nino venceu o Colombo por 
5 a 3 na noite do sábado, 
fora de casa, e assumiu 
a quarta colocação na 
zona de classificação da 
primeira fase do Campe-
onato Paranaense – Chave 
Prata 2022. Agora, com 
12 pontos, existe a expec-
tativa de subir para a Série 
Ouro da competição. l 7

Mais uma 
vitória

Em chamas
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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

4/5 a 4/6 0,6947 0,6947 0,1937
5/5 a 5/6 0,6646 0,6646 0,1638
6/5 a 6/6 0,6408 0,6408 0,1401
7/5 a 7/6 0,6411 0,6411 0,1404
8/5 a 8/6 0,6660 0,6660 0,1652

Ações % R$
Petrobras PN +0,07% 30,30 
Vale ON -0,23% 88,26 
ItauUnibanco PN -0,35% 25,56 
Bradesco PN -0,05% 19,90 
Magazine Luiza ON -5,85% 3,38 
Hapvida ON -6,62% 5,92

IBOVESPA: -0,82% 110.185 pontos

Iene 131,60
Libra est. 0,80
Euro 0,93
Peso arg. 121,11

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,4% 4,7950 4,7960 +0,9%

PTAX  (BC) -0,2% 4,7833 4,7839 +1,2%

PARALELO +0,4% 4,6900 5,1000 +1,4%

TURISMO +0,4% 4,6900 5,0800 +1,4%

EURO -0,4% 5,1157 5,1183 +0,8%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 2.046,29 2.063,74 0,85 3,02 12,80
Norte 2.042,71 - 0,82 5,35 11,52
Oeste 2.093,58 - 0,94 2,58 13,87

DÓLAR 06/06

Iene R$ 0,0364
Libra est. R$ 6,00
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.428,57 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/06 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)

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 1.699,25 1,50 4,8%
FARELO jul/22 407,10 -0,80 -1,6%
MILHO jul/22 742,50 15,50 -5,4%
TRIGO jul/22 1.093,00 53,00 -1,4%

SOJA 176,17 -0,1% -1,8% 175,00
MILHO 78,52 -0,2% -1,6% 78,00
TRIGO 103,41 0,2% 8,0% 110,00
BOI GORDO 293,33 0,1% -4,6% 285,00
SUINO 5,10 1,0% -8,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 185,00 -1,3% -1,6%
SOJA Paranaguá 194,00 -0,3% -1,0%
MILHO Cascavel 85,00 -3,4% -3,4%

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
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l Geral 7

O presidente Jair Bolsonaro teve um dia intenso no Paraná na sexta-feira. Pela manhã, em Umuarama, Bolsonaro, 
visitou as obras da BR-487, a “Estrada Boiadeira”, pavimentação que vai possibilitar a interligação com o Corredor 
Bioceânico, uma rodovia de mais de 2,4 mil quilômetros entre Campo Grande (MS) e o Porto de Antofagasta, no 
Chile. Em Umuarama, Bolsonaro participou de uma “motociata” que reuniu centenas de simpatizantes. Em Foz 
do Iguaçu, junto com o presidente Mário Abdo Benítez, vistoriou as obras da Ponte da Integração, que está 84% 
concluída. As duas obras são financiadas pela Itaipu Binacional.

Huop vai ampliar leitos, mas
terá que segurar as eletivas
O pedido de “ajuda” do Huop (Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná) a Sesa (Secretaria Estadual de 
Saúde) devido a superlotação do hospital enfrentada 
nas últimas semanas, acabou tendo algum efeito. 
Nos próximos dias mais 26 leitos serão abertos no 
Huop, sendo 11 de UTI e 15 de enfermaria, a partir do 

próximo dia 10. Mas, para isso, uma reorganização 
interna será realizada dentro do hospital, o que impli-
cará também na suspensão temporária das cirurgias 
eletivas. Num futuro um pouco mais distante, outros 
32 leitos, 23 de enfermaria e 9 de UTI, também refor-
çarão os números do Huop. l Geral 2

PARANÁ
Decisão no STF

movimenta cadeiras
na Assembleia e 

Oeste sai perdendo
l Política 3

SAÚDE
PR terá “Dia D”
para ampliar a

cobertura vacinal
geral no estado

l Geral 5

SOLIDARIEDADE
Hemepar se junta

ao “Aquece Paraná”
na arrecadação de

roupas e cobertores
l Geral 6

Obras e ‘motociata’

SÉRIE D

Cascavel abre
returno contra
o Azuriz e quer
dar o “troco”
l Esportes 13
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28/06- 23h53

Paranaguá
max 21
min 17

max 24
min 16

Cascavel
max 22
min 14

Foz do Iguaçu
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Quarta 8/6/2022

Nublado com pancadas 
de chuva

Quinta 9/6/2022

Nublado com pancadas 
de chuva
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Lotofácil concurso: 2539

l Pág. 2

Muitas nuvensParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Anatel autorizou o
bloqueio de chamadas
feitas por robôs

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
expediu medida cautelar para 
evitar o telemarketing abu-
sivo, aquelas ligações reali-
zadas por robôs, conhecidas 
por robocalls.

O emprego de solução 
tecnológica para o disparo 
massivo de chamadas com 
duração de até 3 segundos 
é considerado, pela Anatel, 
como uso inadequado de ser-
viços de telecomunicações.

De acordo com a medida, 
os usuários têm 15 dias, con-
tados da publicação deci-
são, para adotar providên-
cias para a adequação de 
atividades e, assim, cessar a 
sobrecarga de chamadas aos 
consumidores sem efetiva 
comunicação.

Passado esse prazo, as 
operadoras serão obriga-
das a bloquear as chamadas 
dos usuários que continuem 
gerando excesso de ligações. 

Código de telemarketing
Outra medida para combater o telemarketing abusivo é a 

identificação das chamadas pelo prefixo 0303. O objetivo é dar 
a liberdade ao consumidor para que, ao receber uma ligação de 

telemarketing, possa identificar o chamador e, assim, exercer 
o seu direito de atender ou não aquela ligação. Até 8 de junho 

todas as empresas do setor deverão utilizar o código.

O bloqueio durará 15 dias ou 
até que o usuário firme com-
promisso formal com a Anatel 
de se abster da prática inde-
vida e apresente as providên-
cias adotadas.

O bloqueio de chamadas 
originadas, no entanto, não 
deve prejudicar a manuten-
ção de outros serviços de 
telecomunicações contrata-
dos pelo usuário.

As operadoras deverão 
enviar à Anatel, quinzenal-
mente, um relatório sobre os 
usuários que sofreram o blo-
queio e os respectivos recur-
sos de numeração utilizados, 
o volume de tráfego e as datas 
de bloqueio de chamadas.

NÚMEROS
 IRREGULARES

A Anatel determinou por 
meio da cautelar que, no 
prazo de 30 dias, as presta-
doras de telefonia realizem 
o bloqueio de chamadas que 
utilizem números não atri-
buídos pela agência – nume-
ração de linhas telefônicas 
irregulares – , sejam elas 
originadas na própria rede 
ou provenientes de outras 
prestadoras.

As operadoras e os usuários 
que não seguirem as determi-
nações poderão ser multa-
dos em até R$ 50 milhões. A 
medida cautelar da Anatel tem 
vigência de 3 meses.
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Sessão extra
O presidente do STF, ministro Luiz Fux, convocou sessão 

extraordinária do Plenário Virtual para hoje (7), com início à 
0h e término às 23h59, para análise de mandado de segurança 

impetrado contra decisão do ministro Nunes Marques que 
restabeleceu o mandato de Francischini. Foi um pedido da 

ministra Cármen Lúcia, relatora do Mandado de Segurança (MS) 
38599, impetrado pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana 
(PSD), que ocupa a vaga na Alep em decorrência da cassação 
de Francischini pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bazana 
alega que as partes autoras da TPA empreenderam manobra 

para afastar a ministra Cármen Lúcia da relatoria do caso, com 
a “falsa premissa” de que se tratava de processo relacionado à 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

761, relatada pelo ministro.

Traiano reconduz
aos cargos quatro
deputados estaduais

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
deputado estadual Ademar 
Traiano (PSD), cumprindo 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), reconduziu ao 
cargo ontem (segunda-feira, 6), 
os quatro parlamentares que 
haviam sido afastados após 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em outubro 
de 2021, que cassou o man-
dato do deputado Fernando 
Francischini e promoveu 
uma recontagem de votos. 
Retornam à Alep os deputa-
dos Fernando Francischini, 
Do Carmo, Emerson Bacil e 
Cassiano Caron.

A liminar proferida pelo 
ministro Kassio Nunes Marques 
na última semana determinou 
a recondução ao cargo. O minis-
tro acatou, em sua decisão, os 
argumentos de Francischini, 
que entende que a norma sobre 
punição de notícias falsas em 
redes sociais foi definida após a 
eleição de 2018 e, por isso, não 
poderia retroagir.

“A Justiça Eleitoral, princi-
palmente o TSE, é uma justiça 
de equilíbrio de eleição e não 
punição. O reequilíbrio de uma 
eleição é quando algum ato 
do candidato desequilibrou e 
fez ele ser eleito, quando não 
deveria. No meu caso não é 
isso que está acontecendo. 
Estou sendo julgado sem lei, 
tenho viragem jurispruden-
cial. O Supremo é claro que 
a mudança de jurisprudência 

Decisão inédita
A decisão do ministro do STF, Kassio Nunes Marques, de suspen-

der a cassação do deputado estadual Fernando Francischini (União 
Brasil) abriu uma disputa judicial inédita por vagas na Assem-
bleia Legislativa. Pelo menos dois dos beneficiados pela perda 
de mandato de Francischini, os suplentes de deputado Nereu 

Moura (MDB) e Pedro Paulo Banzana (PSD), já anunciaram que 
vão recorrer contra a liminar que determinou a volta do delegado 
da Polícia Federal à Casa. Outros políticos que assumiram cadeiras 

no Legislativo estadual por conta da cassação dele podem fazer 
o mesmo. Francischini foi cassado em outubro de 2021 pelo TSE, 

por publicar um vídeo nas redes sociais no dia da eleição afirman-
do, sem apresentar provas, que urnas eletrônicas estavam frauda-
das para não registrar votos em Jair Bolsonaro. Além de cassar o 
político, o TSE também anulou os votos dados a ele e o recálculo 

do quociente eleitoral. Como Francischini havia sido o mais votado 
para a Assembleia, com mais de 400 mil votos, Bacil, Do Carmo e 
Caron, todos do PSL, perderam suas vagas. Nos lugares, assumi-
ram os suplentes deputados Adelino Ribeiro (PSD), Nereu Moura 

(MDB), Elio Rusch (União) e Bazana.

tem poder de lei”, explicou 
Francischini. Tenho que confiar 
na democracia, por isso confio 
que o STF vai fazer um julga-
mento técnico, jurídico e não 
político nessa madrugada. Se 
eu não confiar nisso não vou 
estar confiando na democra-
cia do nosso país”, completou 
o deputado, em relação à aná-
lise do processo que será rea-
lizada pelo plenário virtual do 
STF hoje (7).

O deputado disse que irá 
apresentar na Assembleia 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que garanta 
“que nenhum veículo de comu-
nicação, seja por ordem judicial 
ou alteração legislativa inferior, 
pode ser censurado, retirado do 
ar ou o cidadão comum através 
das redes sociais seja impedido 
de dar sua opinião”.

Para o deputado Emerson 
Bacil, o retorno ao Legislativo 
é uma forma de acabar com 
a “injustiça” cometida com 
o mandato dos quatro depu-
tados. “É um sentimento de 
retorno ao trabalho. Tivemos 
o efeito colateral de tudo o 
que o nosso colega e deputado 
Francischini tem sofrido nos 
últimos meses. Retorno com 
muito gás, vontade de defen-
der a liberdade, a liberdade 
individual e, principalmente, 
a soberania popular que é o 
voto”, afirmou. “Não pode-
mos permitir que cada situa-
ção jurídica mude as cadeiras da 
Assembleia da maneira que está 
acontecendo. Retornamos com 
muita vontade de defender a 
população paranaense e enten-
dendo que tudo isso não passou 
de uma injustiça”, concluiu.

RETORNAM à Alep os deputados Fernando Francischini, Do Carmo, Emerson Bacil e Cassiano Caron

ORLANDO KISSNER/ALEP

Urgência
Bazana sustenta que, diante 
do fato, “não há outro 
caminho senão a nulidade 
absoluta de todos os atos 
contaminados por essa 
fraude”, além de argumentar 
ainda que a decisão de 
Nunes Marques afastou o 
entendimento da Justiça 
Eleitoral aplicado ao caso, 
analisando interpretação dada 
à legislação infraconstitucional 
e reexaminando os fatos 
e as provas dos autos, 
hipótese que, segundo a 
jurisprudência do STF, não é 
cabível no âmbito de recurso 
extraordinário (Súmula 
279). Diante da necessidade 
urgente de análise da matéria 
trazida no MS, de forma a 
se decidir com relação ao 
seu cabimento e ao pedido 
de suspensão dos efeitos de 
ato judicial de ministro do 
STF, Carmen Lúcia solicitou a 
convocação da sessão virtual 
extraordinária.

Diárias de Dallagnol
Uma decisão do juiz federal substituto da 6ª Vara de Curitiba, 
Augusto César Pansini Gonçalves, determinou a suspensão 
de um processo administrativo no Tribunal de Contas da 
União (TCU) contra o ex-procurador da República Deltan 
Dallagnol, em razão de representações formuladas por 
parlamentares e por procurador do Ministério Público em 
razão da opção administrativa adotada pela Procuradoria 
que teria autorizado o pagamento de diárias e passagens 
aos Procuradores, que lotados em outras cidades brasileiras, 
foram indicados para trabalhar em Curitiba, sede dos 
trabalhos da Operação Lavajato.

Modelo administrativo
Alega-se, basicamente que, ao invés de ter autorizado o 
pagamento de diárias e passagens, a Procuradoria da República 
deveria ter promovido a remoção dos procuradores, opção que 
seria mais econômica e vantajosa aos cofres públicos. O autor 
da ação defende a ilegalidade do procedimento administrativo 
instaurado, pois sempre morou em Curitiba o que o exime 
da responsabilidade do recebimento das diárias e passagens. 
Além disso, sustenta não ser o responsável pelo modelo 
administrativo definido no âmbito da PGR para a Operação 
Lavajato. “O TCE não poderia se voltar contra alguém, como 
o ex-Procurador, que não exerceu papel como ordenador de 
despesas e sequer arquitetou o modelo de pagamento das 
diárias e passagens dos colegas integrantes da força-tarefa 
relativa à denominada Operação Lava-Jato”.

Mais ministérios
O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou ontem (6), que 
a possibilidade de recriar 
o Ministério da Indústria e 
Comércio, prometida por ele 
a empresários, ficaria apenas 
para 2023, assim como a 
retomada de qualquer outra 
pasta para a Esplanada. 
Afirmou que pode criar “no 
máximo mais três” ministérios 
se eleito para mais um 
mandato. Possivelmente, 
as pastas criadas seriam 
Indústria e Comércio, 
Segurança Pública e Pesca. 
“Pretendemos, em havendo 
reeleição, dividir melhor os 
ministérios, criar no máximo 
mais três, para que possamos 
melhor administrar nosso 
País”, declarou. “É positivo 
restabelecer o Ministério da 
Segurança Pública. Acho que 
é positivo o restabelecimento, 
não só desse, como de outros, 
como Indústria e Comércio”, 
acrescentou.
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Projeto de educação
fiscal nas escolas é
implantado no PR

A Secretaria da Fazenda 
(Sefa), em parceria com a 
Secretaria da Educação e 
do Esporte (Seed), promove 
o Curso de Disseminadores 
da Educação Fiscal - EAD 
para 32 professores lotados 
nos Núcleos Regionais de 
Educação do Estado. A capa-
citação teve início em abril e 
segue até sexta-feira (10).

A ação faz parte do pro-
grama Educação Fiscal nas 
Escolas. A ideia é aproximar 
os estudantes dessa temática, 
discutir a função do tributo 
para financiamento da educa-
ção, saúde, assistência social e 
outros serviços públicos. 

Após conclusão do curso, 
os professores serão certifica-
dos pela Escola de Gestão do 
Paraná. A parte prática terá iní-
cio ainda neste mês e seguirá 
até setembro deste ano. Após 
as aulas teóricas, os profissio-
nais vão desenvolver projetos 
e atividades com os alunos em 
sala, relacionando conteúdos 
tributários com as disciplinas 
que lecionam, e também, de 
maneira interdisciplinar. 

“O pagamento de tribu-
tos e sua importância na dis-
ponibilização dos serviços 
públicos está presente no 
cotidiano das pessoas. Está 
contemplada na Base Nacional 
Comum Curricular junto com 
a Educação Financeira, educa-
ção para o consumo e outros 
temas contemporâneos. Daí a 

Acidentes domésticos com idosos
levaram a 300 mil internações

Desde 2017, no Paraná, a 
primeira semana do mês de 
junho é dedicada a campanhas 
de esclarecimentos e alertas 
sobre os cuidados que devem 
ser tomados para evitar os aci-
dentes domésticos com idosos.

A lei 18952/2017 tem o obje-
tivo de orientar e difundir medi-
das que evitem quedas e outros 
tipos de incidentes dentro de 
casa envolvendo pessoas com 
idade acima dos 60 anos.

Segundo o Ministério da 
Saúde, um em cada três ido-
sos sofrem uma queda por 
ano, sendo que 34% das que-
das provocam algum tipo 
de fratura. De acordo com 
o Ministério da Saúde, só 
em 2020 foram contabiliza-
das mais de 300 mil interna-
ções em função dos aciden-
tes domésticos. Os acidentes 
domésticos mais comuns são 
quedas, cortes, engasgos, 

intoxicações, queimaduras e 
choques. Tapetes, escadas, fios 
soltos e pisos escorregadios no 
banheiro são os grandes vilões.

“Evitar os acidentes domés-
ticos reduz o sofrimento dos 
idosos, dos familiares, o gasto 
financeiro com medicação e 
possíveis cuidadores, e tam-
bém a sobrecarga do sistema 
de saúde no caso de uma inter-
nação que poderia ter sido evi-
tada”, aponta o texto do projeto.

importância de um curso de 
capacitação para os professo-
res”, destaca a coordenadora 
do Grupo de Educação Fiscal 
da Secretaria da Fazenda, 
Nilce Oliveira Nascentes.

As ações da Educação 
Fiscal são desenvolvidas pelo 
Departamento de Programas 
para a Educação Básica (DPEB), 
sob a coordenação da profes-
sora Cristiane de Jesus Jakymiu.

Tutora do curso e auditora 
fiscal da Receita Estadual, 
Rosa Fátima dos Santos enfa-
tizou a iniciativa dos professo-
res que, a partir da realidade 
da escola e dos alunos, formu-
laram propostas de trabalho 
para atuação nas escolas.

CONSCIENTIZAÇÃO
O projeto Educação Fiscal 

nas Escolas tem como obje-
tivo principal levar de forma 
lúdica e orientativa a conscien-
tização sobre a função social 

do tributo e o controle social 
sobre a aplicação dos recursos 
arrecadados e seu funciona-
mento de modo geral.

Em fevereiro, a Escola 
Fazendária do Paraná entre-
gou ao Departamento de 
Programas para Educação 
Básica, da Secretaria de 
Educação, aproximadamente 
20 mil cartilhas didáticas com 
a abordagem de dois temas: 
“De olho na cidade” e “Que 
nem gente grande”. As carti-
lhas foram entregues para alu-
nos do 6° e 7° anos do ensino 
fundamental para que os edu-
cadores possam abordar os 
temas fiscais de forma lúdica.  

Em breve também serão 
desenvolvidos vídeos educa-
cionais com temáticas especí-
ficas relacionadas à educação 
fiscal que serão incluídas no ano 
letivo dos alunos do ensino fun-
damental e do ensino médio da 
rede pública do Estado.

O projeto tem o objetivo de conscientizar alunos sobre a função social do tributo e o controle 
social sobre a aplicação dos recursos arrecadados

SEED
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Cascavel - Vinte e quatro cola-
boradores da área de Fomento 
Avícola da Coopavel participa-
ram de um workshop inédito 
que conduzirá setores da coo-
perativa a novos estágios no seu 
processo de amadurecimento 
técnico e profissional. Depois 
de 20 horas de trabalho intenso, 
divididos em três encontros, o 
setor tinha em mãos, além de 
uma radiografia dos seus princi-
pais desafios, o protótipo de um 
aplicativo que vai dinamizar e dar 
ainda mais assertividade aos tra-
balhos da assistência técnica no 
contato diário com o avicultor.

O setor avícola é o primeiro a 
participar do Workshop de Gera-
ção de Ideias e Oportunidades 
de Inovação, realizado no Espaço 
Impulso, no Show Rural Coopavel, 
devido ao interesse da gerência 
e dos profissionais de encontrar 
soluções a situações que ini-
bem integrados e cooperativa de 
alcançar potenciais que a avicul-
tura pode atingir. 

O método empregado foi o 
Design Sprint, que envolve os 
participantes em uma sequên-
cia de etapas que, ao extrair o 
melhor dos envolvidos, leva a 
resultados e a conclusões mais 
efetivas. “O envolvimento e o 
comprometimento de todos nos 
deixaram otimistas desde o início 
e o desempenho alcançado, que é 
surpreendente, mostra o quanto é 
possível avançar quando há jun-
ção das peças e das ferramentas 
certas”, disse o presidente da coo-
perativa Dilvo Grolli. 

ENCONTROS
No primeiro dos três encon-

tros, os inscritos tiveram por 

Assumiu
O vereador Mestre Pop 
(PSD) assumiu o mandato 
na Câmara de Vereadores de 
Curitiba na cadeira de Eder 
Borges (PP), que perdeu o 
mandato após condenação 
criminal transitada em julgado. 
Capoeirista, Mestre Pop fez 
3.861 votos nas eleições de 
2020, tem 53 anos de idade 
e já exerceu dois mandatos 
consecutivos no Legislativo de 
Curitiba, entre 2013 e 2016 e 
entre 2017 e 2020.

Crescimento 
vegetativo
Dados do registro civil apon-
tam que em 2019, o Paraná 
registrou 159.327 nascimen-
tos e 73.427 óbitos, o que 
representa um crescimento 
vegetativo de 85.900. Já em 
2020 teve 148.336 nascimen-
tos e 80.704 falecimentos, 
com crescimento vegetativo 
de 67.632 e reduç ão de 
21,3% na comparação com o 
ano anterior. A situação ainda 
se agrava em 2021, quando 
o Paraná anotou 143.343 
nascimentos (menor número 
considerando a série histórica 
iniciada em 2003) e bateu 
o recorde de mortes, com 
109.129 óbitos. Com isso, 
o crescimento vegetativo da 
população, que chegou a ser 
de 96.797 em 2005, caiu 
para 34.124 no ano passado, 
menor valor para a série 
histórica.

Acima dos 50
O Ministério da Saúde aten-
deu pedido da Secretaria 
Estadual de Saúde e liberou 
a segunda dose de reforço 
(ou 4ª dose) da vacina contra 
a covid para pessoas a partir 
de 50 anos, além de trabalha-
dores da saúde. A aplicação 
da segunda dose de reforço do 
imunizante já está disponível a 
estes públicos e deve ser admi-
nistrada respeitando um inter-
valo mínimo de quatro meses 
a partir do primeiro reforço (3ª 
dose). A aplicação é organizada 
pelos municípios.

Dia D
Programado para o pró-
ximo sábado (11), o dia D 
da vacinação vai reforçar a 

Modelo Brasil
O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho 
Escravo, da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, 
foi reconhecido pela Agência das Nações Unidas para as Migra-
ções (OIM) e servirá como exemplo em todo o país. O núcleo 
funciona há mais de oito anos e agora vai balizar ações seme-
lhantes em outras cidades e estados por meio de uma cartilha 

da própria OIM.

necessidade de continuação 
da imunização contra a covid, 
além de outras doenças, 
para atualização da carteiri-
nha da população em geral. 
“As pessoas que por algum 
motivo ainda não completaram 
seu calendário de vacinação 
devem comparecer a um 
posto de vacinação e receber 
o imunizante o quanto antes. 
Vacinar é a principal ação 
no combate à pandemia e 
é somente pela vacina que 
seremos capazes de superar 
esse vírus”, disse o secretário 
César Neves (Saúde).

Vacina de spray
Especialistas em saúde apon-
tam como principal caminho 
para o fim da pandemia um 
novo tipo de vacina que evita 
até a infecção: uma vacina 
em spray, aplicada no nariz. 
Diante de uma situação que 
de novo se agrava, várias cida-
des voltaram a recomendar – 
mas não a obrigar – o uso de 
máscara em ambientes fecha-
dos, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Curitiba e Brasília.

PIB cresce
O PIB cresceu 1,0% no pri-
meiro trimestre deste ano, na 
comparação com o último tri-
mestre do ano passado. Esse 
é o terceiro resultado positivo, 
depois do recuo no segundo 
trimestre de 2021 (-0,2%). 
Com esse resultado, o PIB 
está 1,6% acima do patamar 
do quatro trimestre de 2019, 
período pré-pandemia, e 1,7% 
abaixo do ponto mais alto da 
atividade econômica do país, 
registrado no primeiro trimes-
tre de 2014.

Otimismo
Pesquisa da Fiep/CNI para 
medir a confiança do empre-
sariado somou 58,3 pontos 
em maio. Resultado similar ao 
de janeiro (58,4). De lá para 
cá, o indicador sofreu oscila-
ções, mas desde março está 
em leve tendência de alta, 
acima dos 50 pontos (zona de 
otimismo), numa escala que 
vai até 100. O estudo aponta 
que, principalmente por conta 
das condições da economia 
e dos negócios desde dezem-
bro, o indicador melhorou nos 
últimos três meses.  

VAGAS DE EMPREGO

Analista contábil;
Assistente de vendas;
Auxiliar de linha de produção;
Assistente de engenharia;
Auxiliar de confeitaria;
Auxiliar de enfermagem;
Auxiliar de desenvolvimento 
infantil (PcD);
Auxiliar de limpeza;
Auxiliar de linha de produção;
Auxiliar financeiro;
Auxiliar técnico de 
refrigeração;
Banhista de animais 
domésticos;
Barman;

Caixa no comércio;
Camareira de hotel;
Carpinteiro;
Chapeador;
Chefe de depósito;
Consultor de vendas;
Costureira em geral;
Cozinheira de restaurante;
Eletricista;
Empacotador;
Estoquista;
Ferramenteiro;
Fiel de depósito;
Frentista;
Funileiro;
Garçom;

VAGAS DISPONÍVEIS NA 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 

Gerente comercial;
Instrutor de motoristas;
Lavador de ônibus;
Marceneiro;
Mecânico de automóveis;
Montador de chassi;
Oficial de serviços gerais;
Operador de caldeira;
Padeiro;
Pedreiro;
Polidor de veículos;
Porteiro;
Preparador de sucatas e 
aparas;
Repositor de mercadorias;
Serralheiro.

Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400

Workshop traz soluções 
para novo impulso ao
setor avícola no Oeste

missão apurar todas as dores 
que afetam, atrapalham ou 
retardam os trabalhos do 
fomento avícola. Eles analisa-
ram questões administrativas, 
processos de atendimento, 
manejo e assistência técnica. 
Integrantes de duas das equi-
pes que participaram do Hacka-
thon do Show Rural Digital, que 
optaram pela resolução de pro-
blemas na área da avicultura, 
apresentaram dificuldades e 
respostas encontradas para 
os desafios que assumiram na 
competição. Além de comparti-
lhar sua experiência, eles rece-
beram opiniões de especialistas 
sobre funcionalidade e viabili-
dade da alternativa eleita.

Quinze demandas foram 
extraídas do primeiro encontro, 
e quatro delas priorizadas. Qua-
tro equipes, com seis pessoas 
cada, passaram então a esmiu-
çar as questões apresentadas. 
Depois de mapear, esboçar e 
decidir sobre o que fazer, cada 
equipe foi orientada a desenvol-
ver um protótipo capaz de res-
ponder à expectativa de solução 
alimentada pelo grupo. “Nesse 
processo todo, a nossa equipe 
percebeu que há um canal 
poderoso a postos para ajudar 
a resolver questões importantes 
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L do dia a dia de forma inovadora”, 
observa o gerente de Fomento 
Avícola, Eduardo Leffer.

PITCH DAY
No terceiro encontro, os cola-

boradores apresentaram suas 
propostas ao Comitê Estratégico 
de Inovação, formado por líde-
res e gestores das mais diversas 
áreas da Coopavel. Outros cinco 
convidados, que de alguma 
forma serão impactados pelas 
respostas sugeridas, também 
participaram da banca. Os qua-
tro grupos buscaram na inova-
ção tecnológica a chave para 
decifrar os desafios estudados, 
e eles tiveram, inclusive, a opor-
tunidade de testar a viabilidade 
das soluções em entrevistas 
com pessoas de áreas estraté-
gicas da cooperativa – público 
interno e externo.

O Comitê escolheu a ideia de 
criar um aplicativo ao extensio-
nista como a melhor proposta. 
Ela passa agora ao estágio de 
desenvolvimento e a expecta-
tiva é que se alie em breve ao 
cotidiano desses profissionais. 
“Impressionante perceber a 
qualidade dos trabalhos, com 
a apresentação até do desenho 
das funcionalidades das ferra-
mentas. Além de técnicos em 
suas áreas, esses profissionais 
agora são gestores com habi-
lidades amplas”, segundo o 
gerente de TI da Coopavel, Rogé-
rio Aver. As outras três soluções, 
a exemplo das outras 11 deman-
das identificadas na fase inicial, 
também serão abordadas no 
tempo certo, disse o gerente de 
Inovação da Coopavel, Kleber-
son Angelossi. 
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IDR incentiva pesquisas
sobre sustentabilidade
e proteção ambiental

Sustentabilidade é um dos 
temas dessa geração e uma 
tarefa urgente para diversos 
segmentos da sociedade. Na 
agropecuária o tema é recor-
rente e tem mobilizado esfor-
ços do Governo do Estado, 
produtores, lideranças e profis-
sionais do setor. Os profissio-
nais do IDR-Paraná (Instituto 
de Desenvolvimento Rural do 
Paraná - Iapar-Emater), que 
atuam em campo ao lado 
dos agricultores, têm traba-
lhado em diversas frentes 
para manter a produtividade 
do meio rural utilizando os 
recursos naturais de maneira 
responsável.

O IDR, através do trabalho 
de pesquisadores e exten-
sionistas, tem tecnologias 
que são capazes de reduzir 
o uso de agrotóxicos, contri-
buir para a conservação dos 
recursos hídricos, manter ou 
melhorar a fertilidade do solo 
e ainda mitigar os efeitos da 
erosão no meio rural. Ações 
como essas apontam para 
uma convivência muito mais 
equilibrada entre o produtor 
rural e o meio ambiente.

Entre as grandes áreas 
estão Agroecologia (estudo 
da agricultura desde uma 
p e rs p e c t i va  e co l ó g i ca ) , 
Sistema de Plantio Direto de 
Hortaliças (SPDH), a produ-
ção sustentável de grãos com 
o Manejo Integrado de Pragas 
e Doenças da soja (MIP/MID), 
o sistema de plantio direto na 
palha, a Integração Lavoura-
Pecuária-Florestas (ILPF) e o 
turismo rural.

Veneno de peixe

De acordo com Richard 
Golba, coordenador estadual 
de Sustentabilidade Ambiental 
do IDR-Paraná, o ser humano 
sempre fez uso dos recursos 
naturais, mas a necessidade 
de rever essa relação aumen-
tou nas últimas décadas. A 
demanda por minérios e ener-
gia também preocupa setores 
ligados ao meio ambiente. 
Destaca ainda que o IDR uniu 
extensão rural e pesquisa, dis-
ponibilizando amplo acervo de 
conhecimento ao produtor.

Prosolo
O IDR-Paraná vem executan-
do um programa de grande 

importância para a sustentabi-
lidade agropecuária do Estado, 
o Prosolo-Paraná. A iniciativa 
envolve diversas instituições: 
Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento, Federação da 
Agricultura do Paraná, Sistema 
Ocepar, Itaipu Binacional, Sa-
nepar, Copel e Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura. 
Em agosto sete seminários em 
todo o Estado vão aumentar a 

divulgação do projeto.

PESQUISA
Em pesquisa recente, o IDR 

mostrou que o custo da ero-
são do solo é da ordem de R$ 
2,1 bilhões/ano no Brasil. “As 
plantas vivas recomendadas 
pelo IDR melhoram a infiltra-
ção da água no solo, aumen-
tando o volume de água nos 
lençóis freáticos, e ajudam 
ainda a resistência das lavou-
ras a períodos de estiagem e 
a manutenção das nascentes. 
Precisamos olhar para o solo 
com mais cuidado”, explicou.

A equipe de Divisão de 
Zoonoses e Intoxicações da 
Secretaria de Estado da Saúde 
coletou no fim de semana toxi-
nas de diferentes espécies de 
peixes peçonhentos, nos muni-
cípios de Guaíra, Mercedes, 
Marechal Cândido Rondon 
e Pato Bragado, no Oeste do 
Estado. A ação contou com a 
parceria da Itaipu Binacional e 
apoio da 20ª Regional de Saúde 
de Toledo. A medida faz parte do 
Programa Nacional de Controle 
de Acidentes por Animais 
Peçonhentos e Venenosos e 
tem como finalidade expandir 
o monitoramento de pescados 
da região do lago de Itaipu, 
garantindo a caracterização e 
identificação das toxinas e pro-
movendo melhor atendimento à 
população exposta. Mais de 50 
espécies de peixes foram cole-
tadas, predominantemente 
bagres e arraias. As ações, que 
tem acontecido desde o início 
de abril, devem ser mantidas 
ao longo do ano para identificar 
as principais espécies de peixes 
peçonhentos no Estado.

“Os acidentes provocados por 
bagres e arraias causam, de ime-
diato, uma grande dor no local 
de contato e, devido à ação do 
veneno, podem levar até mesmo 
a um comprometimento dos 
membros afetados a partir de 
necroses”, explicou o biólogo e 
chefe da Divisão de Vigilância de 
Zoonoses e Intoxicações (DVZI), 
Emanuel Marques da Silva. “As 
ações da Sesa para a melhoria 
no tratamento da população 
ocorrem, de início, visando os 
pescadores da Costa Oeste, mas 
em breve também incluirá os pro-
fissionais da Costa Leste”.

O Instituto tem tecnologias capazes de reduzir o uso de agrotóxicos, contribuir para a con-
servação dos recursos hídricos, manter ou melhorar a fertilidade do solo

IDR-PARANÁ

SECRETARIA de Saúde coletou 
toxinas de peixes venenosos na região do 
Lago de Itaipu

SESA
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FUNDO AZUL
DESTINAÇÃO DO SEDIMENTO

PEDREIRA 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

Cascavel – Uma das obras mais 
esperadas na área de meio 
ambiente da cidade está prestes 
a iniciar e, depois de concluída, 
promete dar uma “nova cara” 
ao principal cartão postal da 
cidade: o Lago Municipal de Cas-
cavel. O projeto de Desassorea-
mento e Estudo Hidrológico do 
Lago Municipal foi apresentado 
na tarde de ontem (6), no audi-
tório da Prefeitura de Cascavel 
durante a abertura da Semana 
do Meio Ambientes, no Wor-
kshop de Gestão de Recursos 
Hídricos e Cuidados com a Água. 

O secretário municipal de 
Meio Ambiente, Nei Haveroth, 
lembrou que o projeto tem 
duas fases principais, sendo a 
primeira de estudos e de levan-
tamento dos impactos e que 
agora com o projeto finalizado, 
apresentado e a empresa con-
tratada, chegou a hora de come-
çar a obra. “Esta obra é muito 
importante para zelar por um 
dos principais espaços de água 
potável da cidade, por isso, vem 
de encontro com a importância 
do tema da semana em que tra-
tamos de temas bem específi-
cos”, disse o secretário.

Raul Alberto Marcon, coor-
denador de Gestão de Reser-
vatórios e Mananciais da Sane-
par, disse que as obras iniciam 
nas próximas semanas e que 
serão retirados cerca de 21,5 
mil metros cúbicos de sedi-
mento, ou seja, material com-
posto por lodo, areia, solos e 
cascalhos. Para conseguir tirar 
toda essa “sujeira” que fica 
principalmente nas entradas 
de água, um grande esquema 
será montado com a condução 
de uma tubulação do lago até 
um terreno cerca de 1,8 mil 
metros, um terreno que rece-
berá o material para ser feita a 
recuperação da área degradada. 

Todo o serviço será feito por 
uma empresa, a Construtora 
Hamirisi, da cidade de Pira-
quara, que venceu a licitação 
pelo valor de R$ 3,870 milhões 
para realizar a obra que tem prazo 
total de 12 meses para ser con-
cluída. Segundo Marcon, o traba-
lho de retirada do sedimento deve 
levar no máximo 6 meses, depois 
iniciam as obras de contenção 
do lago que tem um total apro-
ximado de 2 milhões de metros 
cúbicos de água. 

Ele lembrou que a obra 
vai ajudar na conversação do 
manancial, que é o principal 
abastecedor de água da cidade 
que além do Rio Cascavel, conta 
com a água dos rios Peroba, 
Saltinho e São José. “A ideia é 

Desassoreamento: obra 
para limpar cartão postal 
está pronta para começar  

Plano de Manejo do Lago
Outro projeto importante e que está em andamento é o Plano de Manejo 

do Lago, que está sendo finalizado e será apresentado para apreciação final 
do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente), atendendo a lei federal 
e ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O plano é o “manual de 
instrução” do Lago, com informações da fauna e flora e de qual a melhor 
forma de ampliar e preservar a qualidade de vida do local. 

No projeto existe a intenção de a Secretaria de Meio Ambiente deixar 
duas ilhas na cabeceira do cartão postal para se tornarem pontos de refúgio 
para os animais. 

deixar o lago tão limpo quando 
no seu início”, explicou o coor-
denador. O Lago Municipal foi 
formado em 1980. 

PROTEÇÃO
O diretor da Secretaria de 

Meio Ambiente, Aílton Lima, 
explicou ainda que além da 
limpeza que será um grande 
ganho para o Lago, terá ainda 
a construção de barreiras, cai-
xas de contenção, como se fos-
sem “paredes de pedra”, para 
evitar que ocorra novamente 
o assoreamento. O último 
desassoreamento aconteceu 
entre 2008 e 2010 quando, 
segundo a Sanepar, foram 
retirados 108.000 m³ de lodo. 
Desde então, uma grande 
quantidade de sujeira acabou 
mudando o cenário do princi-
pal cartão postal da cidade. 

Ele explicou ainda que 

durante a obra o Lago não será 
fechado, terá alguns pontos de 
interdição devido ao andamento 
dos trabalhos e que devido a 
todo estudo que foi realizado, 
terá o mínimo impacto em rela-
ção aos animais e ao próprio 
meio ambiente. “Vamos acom-
panhando e tentando lidar da 
melhor forma com isso. O que 
precisamos é que a população 
ajude nessa fase de trabalhados 
no local”, reforçou. 

Em Cascavel, existem 1,3 mil 
nascentes que estão sob o solo 
e que desempenham papel fun-
damental para o abastecimento 
das três bacias hidrográficas que 
se encontram na região: Iguaçu, 
Piquiri e Paraná. Existe um tra-
balho constante na preserva-
ção dessas nascentes, através 
da parceria com a Itaipu Bina-
cional, tanto na área urbana 
quanto na rural.  
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Sedimentos retirados do lago serão “transportados” 
para área já determinada no projeto

Obras 
A ideia no entorno de Bolso-
naro é dar publicidade aos 
números atualizados, principal-
mente de programas sociais e 
obras de infraestrutura. 

Pandemia 
Sobre as ações durante a 
pandemia, Bolsonaro e 
equipe pretendem direcionar 
o discurso para a distribuição 
de vacinas. 

Oi, Pateta! 
Jair Bolsonaro vai baixar dia 
11 em Orlando para abrir o 
vice-consulado do governo do 
Brasil, um escritório que vai 
auxiliar a turma brasileira que 
visita a Disney diariamente. 
O Brasil é o quarto país 
que mais manda turistas para 
o parque. 

Lula avança no Rio  
O candidato do PT à Presidên-
cia, Lula da Silva, cresceu oito 
pontos percentuais na mais 
recente pesquisa do Instituto 
PreFab Future sobre as inten-
ções de voto no Estado do Rio 
de Janeiro. Lula foi de 34,4% 
para 42,4%. Bolsonaro também 
cresceu de 30,2% para 33,9%. 
Foram 1.600 entrevistas em 
80 pontos de coleta no estado, 
2,4% de margem de erro e 
intervalo de confiança de 95%. 

Indecisos 
“Caiu o número de indecisos, 
de 11 para oito pontos percen-
tuais, e provavelmente o Lula 
teve melhor resultado neste 
reposicionamento”, afirma 
Henrique Serra, diretor do 
Instituto PreFab Future. Mário 
Marques, também diretor do 
Instituto, complementa: “Fica 
claro que a polarização atual 
é um forte indício de motivo 
para a queda percentual de 
Ciro. Essa movimentação de 
eleitores do Ciro tende a 
beneficiar Lula pelo perfil de 
campo ideológico”. 

Força-tarefa 
A Funai e a Polícia Federal 
entraram numa força-tarefa 
para encontrar o indigenista 
brasileiro Bruno Pereira e o 
britânico Dom Philips, repórter 
do jornal inglês The Guardian. 
Eles estão desaparecidos 
na floresta amazônica no 

Balanço 
Assessores da Presidência da República e coordenadores da 

pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) pla-
nejam realizar uma “grande” cerimônia no Palácio do Planalto - 
em data a ser definida -, para apresentar um balanço das ações 
dos três anos e meio da gestão iniciada em 2019. Ministros já 
estão levantando e elaborando planilhas com dados dos progra-

mas e recursos liberados para todo o País no período.  

Amazonas na região de São 
Rafael, noroeste do Estado. 

Missão 
Segundo nota oficial da Funai, 
eles estavam em missão de 
entrevistas a ribeirinhos e 
indígenas e não fazem con-
tatos há mais de 24 horas. 
A equipe, segundo nota de 
entidade de direitos indígenas 
UNIVAJA, teria recebido amea-
ças antes do embarque. 

Serra 
Pré-candidato ao Senado pelo 
Rio, André Ceciliano (PT) subiu 
a serra no fim de semana. Em 
Teresópolis, reuniu 15 dos 
16 vereadores da cidade. Há 
duas semanas, o prefeito fez 
um evento em torno de 
Romário e só apareceram 
quatro vereadores.

Fake 
Circula nas redes sociais 
informação falsa de que o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), teria aca-
tado um projeto do voto audi-
tável. A Presidência da Casa 
identificou que a fake voltou 
a circular, desta vez principal-
mente no Twitter. O mesmo 
conteúdo já tinha sido muito 
compartilhado pelo Facebook 
e em grupos de WhatsApp, 
em maio de 2021. 

Viagra 
O ministro da Defesa, gene-
ral Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira, é esperado amanhã 
na Câmara para dar explica-
ções sobre o contrato firmado 
pelo Laboratório Farmacêutico 
da Marinha Brasileira com 
empresa EMS S/A para a 
compra de 11,2 milhões de 
comprimidos de Viagra. 

OCDE & PIB 
A adesão do Brasil à Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) pode aumentar em 
0,4% o PIB brasileiro ao ano. 
O percentual equivale, em uma 
perspectiva de PIB de 2021, a 
R$ 28 bilhões anuais. A pers-
pectiva de crescimento está 
no estudo “Acessão do Brasil 
à OCDE: impactos econômicos 
esperados”, publicado pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).
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Procurado pela Justiça morre em
confronto com a PM em Lovat

A Polícia Civil de Umuarama 
identificou o homem que 
foi morto em confronto com 
a Polícia Militar no distrito 
de Lovat, na madrugada do 
último domingo (5). Rogério 
Maciel de Oliveira, de 42 anos, 
que foi atingido depois de 
resistir à prisão, enquanto era 
monitorado por policiais. Com 
ele foi apreendida uma pistola 
de calibre 22.

O homem era procurado 
por envolvimento com uma 
quadrilha de roubo de cami-
nhonetes e residências.

Rogério era um dos alvos da 

Motorista embriagado 
colide contra 

motociclista no centro
Um rapaz de 21 anos de 

idade ficou gravemente ferido 
depois que se envolveu em um 
acidente de trânsito no cruza-
mento das avenidas Duque de 
Caxias e Apucarana, centro de 
Umuarama. A ocorrência foi 
registrada às 20h do sábado 
(4) pela Polícia Militar.

O jovem que pilotava uma 
Honda CG de cor prata, cho-
cou-se contra um Honda Civic 
de cor preta. Ele foi atendido 
no local pelo Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) e levado para o hos-
pital Uopeccan.

O condutor do automóvel 
não sofreu ferimentos e por 
apresentar sinais de embria-
guez, foi submetido ao teste 
de etilômetro, que constatou a 
ilegalidade. Havia 0,75mg/l de 
álcool por litro de ar expelido.

Diante da constatação, o 
motorista foi preso e enca-
minhado para a Delegacia de 
Umuarama. A moto e o Honda 
Civic foram levados para o pátio 
do 25º Batalhão da Polícia Militar.

MAIS UM EMBRIAGADO
Outro acidente, envolvendo 

um Chevrolet Montana, foi regis-
trado no início da madruga, 
próximo à rua Doutor Ângelo 
Moreira da Fonseca. O motorista 
bateu em outros veículos e tam-
bém estaria sob efeito de álcool.

operação Aires, deflagrada na 
última quarta-feira (1), que emi-
tiu um mandado de prisão con-
tra sua pessoa. Através do tra-
balho de integrantes do Serviço 
Reservado de Inteligência (P2) 
da Polícia Militar, o homem foi 
rastreado até o distrito de Lovat, 
quando foi localizado.

No momento da aborda-
gem, Rogério estava em um 
salão e, quando percebeu a 
aproximação dos policiais, 
apontou a pistola.

Equipes do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), bem como a Polícia 

CONFRONTO aconteceu no distrito de Lovat quando o suspeito apontou uma arma aos 
policiais militares que o monitoravam

DIVULGAÇÃO

Civil e Científica compare-
ceram ao local. O corpo foi 

encaminhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) de Umuarama.

Polícia Militar apreende arma, veículo
roubado, dinheiro e drogas em Goioerê

Após denúncias, o 7º 
Batalhão da PM apreendeu, no 
domingo (5), um revólver, muni-
ções, dinheiro, drogas e até um 
carro roubado em uma residên-
cia do município de Goioerê (a 
52   quilômetros de Umuarama).

A apreensão aconteceu 
depois que denúncias anôni-
mas levaram os policias até a 
rua Florianópolis, onde esta-
ria acontecendo o tráfico pra-
ticado por uma pessoa procu-
rada pela Justiça.

Assim que chegaram ao 
local, os policias abordaram 
um homem de 24 anos que 
estava saindo da residência 
onde foi realizada a apreensão.

No momento da aborda-
gem, os policiais também avis-
taram dois outros suspeitos 
que tentavam fugir pulando um 
muro da residência. Estes con-
seguiram escapar e não foram 
identificados.

Em seguida, os PMs abor-
daram também três mulheres 

de 20 e 23 anos. Nenhum dos 
abordados era procurado.

Nas buscas feitas na casa foi 
encontrado um revólver de cali-
bre .357 Magnum com sete muni-
ções intactas, uma caixa com 51 
munições de calibre 9 milímetros, 
a quantia de R$ 28 mil em espécie, 
além de 7 gramas de maconha e 
um veículo Honda Civic roubado.

Todas as pessoas aborda-
das foram encaminhadas para 
dar início aos procedimentos 
da polícia judiciária.

DOIS suspeitos fugiram, mas deixaram 
para trás R$ 28 mil, uma arma, drogas e 
munição, além do carro roubado

DIVULGAÇÃO

PF e BPFron apreenderam mais de uma
tonelada de maconha em Francisco Alves

Policiais militares do 
Batalhão de Polícia de Fronteira 
(BPFron), em parceria com poli-
ciais federais, apreenderam 
mais de uma tonelada de droga 
durante a Operação Hórus. 
A ação integrada ocorreu na 
madrugada do domingo (5), em 
Francisco Alves.

Segundo a polícia, durante 
o patrulhamento, as equipes 
tentaram abordar dois veículos 
que utilizavam dispositivo de 
fumaça, que causa a perda da 
visibilidade de quem trafega 
no local. Após cerco policial 
pelas rotas de fuga, uma outra 
equipe, que recebeu informa-
ções sobre a operação, tam-
bém iniciou acompanhamento 
tático aos veículos.

Cerca de 35 quilômetros 
depois, sempre utilizando o 
dispositivo de fumaça para 
despistar os policiais, os sus-
peitos acessaram uma estrada 
rural, onde um dos envolvi-
dos perdeu o controle e inva-
diu uma lavoura de milho. O 
outro veículo foi abandonado. 
Ambos fugiram em meio a 
mata e não foram encontrados

Na vistoria aos veículos, a 
polícia encontrou 1.103 qui-
los de substância análoga à 
maconha. Os dois veículos 
foram encaminhados à Polícia 
Federal de Guaíra.

A Operação Hórus é um 
desdobramento do programa 
VIGIA. Além do BPFron e da 
PF, fazem parte outras unida-
des da Polícia Militar, Polícia 

Civil, Polícia Científica e 
Polícia Penal, além das Forças 
Armadas, Polícia Rodoviária 
Federal, Força Nacional de 
Segurança Pública, Corpo de 
Bombeiros militares, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), Receita 
Federal e Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin).

DROGA foi apreendida depois de 35 
quilômetros de perseguição. Carros dos tra-
ficantes usavam dispositivos de lançamento 
de fumaça para despistar os policiais
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Vitória sobre o Colombo leva meninas
do futsal ao quarto lugar no Paranaense

O  U m u a ra m a  F u t s a l 
Feminino venceu o Colombo 
por 5 a 3 na noite do último 
sábado (4), fora de casa, e 
assumiu a quarta colocação 
na zona de classificação da 
primeira fase do Campeonato 
Paranaense – Chave Prata 
2022. A equipe chegou aos 12 
pontos, seis a menos que o 
líder Apucarana, e cria grande 
expectativa em sua torcida 
para uma possível subida para 
a Série Ouro da competição.

O Umuarama chegou 
à terceira vitória consecu-
tiva na competição – ven-
cendo o Apucarana (2 a 1), o 
Chopinzinho (2 a 1) e por fim o 
Colombo, na região metropo-
litana de Curitiba. O próximo 
desafio é contra o Toledo, no 
sábado (11), às 15h15, tam-
bém fora de casa, no Ginásio 
do Campus 2 da Unipar.

Masculino perde para o Praia Clube e
se distancia da zona de classificação

No primeiro jogo de futsal 
profissional no sábado pela 
Liga Nacional de Futsal 2022, o 
Praia Clube aproveitou o fator 
local e derrotou o Umuarama 
por 2 a 1. Com o resultado, o 
time melhora a situação na 
tabela, por outro lado o adver-
sário se distancia da zona de 
classificação.

Os gols saíram logo no início 
do primeiro tempo. Quem saiu 
na frente foram os mineiros 
com Barbosinha bem posicio-
nado aproveitando cobrança de 
escanteio. A reação paranaense 
veio através de Mura que empa-
tou a partida levando a igual-
dade para o intervalo.

O skatista umu-
aramense João 
Lucas Pereira 
dos Santos, de 
apenas 10 
anos, busca aju-
da para partici-
par do Circuito 
Paranaense de 
skate amador, 
em Curitiba. O 
evento acontece 
nos dias 11 e 

12 de junho e irá reunir centenas de atletas de todo o estado. Apesar da 
pouca idade, João tem se destacado no skate. Ele já participou de várias 
competições, incluindo o Campeonato Brasileiro de Skate, em Salvador. A 
última vitória aconteceu no último fim de semana, no Xtreme Skate Festval, 
em Terra Roxa. O garoto representou a Capital da Amizade e conquistou 
o primeiro lugar na categoria mirim. João pretende viajar para Curitiba com 
o primo e instrutor, Elivelton da Silva Prado.  Quem puder ajudar, basta 
contribuir com qualquer valor através da chave PIX: 41 99554-8683.

Na segunda etapa os donos 
da casa foram para a pressão 
em busca do resultado. E deu 
certo após Hugo receber o 

passe e chutar forte para reco-
locar o time em vantagem, 
placar de 2 a 1 que definiu a 
partida.

TIME masculino profissional foi derrotado fora de casa em jogo pela Liga Nacional de Futsal

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
“Foi  um grande jogo 

para nossa equipe. Não digo 
somente pelo resultado e 
vitória, mas como um todo. O 
início foi complicado defensi-
vamente. Deixávamos muitos 
espaços para chutes e nova-
mente por se tratar de uma 
quadra menor do que estamos 
habituados, o volume de fina-
lizações no início nos deixou 
em estado de alerta” disse o 
técnico do Umuarama Henrich 
Hyordan.

Mas rapidamente o time 
foi ajustado, e isso permitiu 
que ele focasse na parte ofen-
siva, levando ao gol de Thai 
aos 6 minutos e abertura do 
placar. Mas em seguida, aos 
11’26”, Colombo empatou 
com Thaissa e demonstrou 
que o jogo seria difícil para 
o Umuarama. “Soubemos 
‘sofrer’ os gols e levantar a 

cabeça para continuarmos 
buscando os próximos”, des-
tacou o Hyordan.

E agindo como o treinador 
orientou, as umuaramenses 
chegaram mais uma vez ao gol. 
Vivi ajudou o Umuarama a ficar 
novamente à frente no placar 
nos 14’08” da primeira etapa. 
E mais uma vez o Colombo 
não deixou barato e buscou 
o empate com Giovanna, aos 
15’29”. Muito habilidosa, a 
jogadora deu trabalho para a 
defesa do Umuarama.

Mesmo com muita efi-
ciência no ataque, Colombo 
não conseguiu impedir que 
o Umuarama voltasse a ficar 
novamente na frente do pla-
car com a ajuda da Dri. “Era 
um jogo muito importante 
e as meninas tinham essa 
consciência, nós tínhamos. 
Por isso estudamos tanto a 

equipe de Colombo, que sem 
dúvida alguma possui grandes 
qualidades e não é à toa que 
estão onde estão dentro do 
campeonato”.

No início da segunda etapa, 
o Colombo conseguiu nova-
mente o empate em um gol 
contra da goleira Iza. Logo 
após o gol o Umuarama passou 

a atuar com oportunismo nos 
espaços do adversário. “Muita 
movimentação e triangulação. 
Soubemos explorar os espaços 
deixados no meio da marca-
ção adversária e também as 
oportunidades que tivemos”. 
E assim, nos minutos finais o 
Umuarama marcou com Micka 
e Nathalia, definindo o jogo.

MENINAS do Umuarama Futsal e comissão técnica comemorando a terceira vitória con-
secutiva que eleva o time na chave ouro do campeonato

ASSESSORIA

EDUARDO SEBIM/PORTAL UMUARAMA
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O Paraná que dá leite
Quando o assunto é produção de leite, o Paraná 

só fica atrás de Minas Gerais, Estado que tem nesse 
produto a força da sua história e tradição. Mas quando 
colocamos uma lupa na produção paranaense, 
observamos que nossos índices nos colocam no topo 
do ranking de eficiência na produção. As duas cidades 
com a maior produtividade leiteira do Brasil estão 
aqui, são Castro e Carambeí, vizinhas nos Campos 
Gerais, que empregam o que há de mais moderno em 
genética, alimentação e manejo para produzir leite em 
quantidade e com qualidade.

Muito dessa trajetória vir tuosa tem seu início 
nas salas de aula do Centro de Treinamento Pecuário 
(CTP), instituição criada em 1966 em Castro com 
objetivo de difundir o conhecimento técnico sobre 
produção de leite para os produtores do Estado. 
Recentemente, o CTP concluiu seu curso de número 
1 mil, o que significa que mais de 16 mil produtores 
de leite já passaram pelas aulas práticas e teóricas 
do Centro, que possui duas unidades de produção, 
de modo que os alunos possam aprender na prática 
e em um ambiente muito semelhante à realidade 
encontrada nas propriedades paranaenses.

O SENAR-PR tem parceria com o CTP há mais 
de 26 anos, atuando no recrutamento de alunos por 
meio dos sindicatos rurais, eliminando a distância 
entre os bovinocultores e o centro de treinamento 
e proporcionando a gratuidade dos cursos aos 
alunos. Essa relação tem como objetivo proporcionar 
diversificação e renda nas propriedades rurais, 
contribuindo para aumentar a qualidade de vida no 
interior do Estado e reduzir o êxodo rural.

sistemafaep.org.br

Especialista premiado analisa o futuro
do comércio para pequenos empresários

O premiado professor 
Marcelo Alves Gomes, mes-
tre em Administração, é 
o convidado da Casa do 
Empreendedor e do Sebrae 
para apresentar o workshop 
‘O Futuro do Comércio’, evento 
criado especialmente para 
orientar os micros e pequenos 
empresários de Umuarama. 
São apenas 120 vagas para 
este encontro, que acontece 
entre as 8h e 11h desta ter-
ça-feira (7) no auditório do 
Sebrae.

Rodrigo Resende, coor-
d e n a d o r  d a  C a s a  d o 
Empreendedor, conta que o 
workshop faz parte de um 
pacote de ações da Secretaria 

Bairro Limpo levou atendimento
em saúde e serviços a Santa Eliza

O prefeito Hermes Pimentel 
visitou, ao lado de secretários e 
diretores de várias secretarias 
municipais, o encerramento da 
Operação Bairro Limpo no dis-
trito de Santa Eliza, na manhã 
do sábado (4). Além de aten-
dimentos diversos na área de 
saúde, as crianças participa-
ram de uma série de brincadei-
ras, jogos, brinquedos infláveis 
e até pinturas em tela. Além 
disso, o distrito recebeu uma 
série de serviços públicos nos 
últimos dias.

Nos últimos dias, uma 
grande equipe da Prefeitura 
se mobilizou para ações que 
incluem limpeza das vias 
públicas, poda de galhos, 
roçada de canteiros, pintura 
de meio-fio e reparos diver-
sos. Nesta semana a equipe 
da Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram) está fazendo um 
reforço na sinalização viária 
nas ruas e avenida central do 
distrito – serviço que foi adiado 
devido às chuvas da última 
semana.

O Bairro Limpo começou 
pelo Conjunto Sonho Meu, já 
passou também pelo Parque 
das Jabuticabeiras e agora 
Santa Eliza. Em breve serão 
atendidas as comunidades 
do Parque Industrial, Arco Íris, 
Alto da Glória, Jardim Viveiros 
e jardins Pimentel 1 e 2, no 

Números da covid
Vinte e cinco umuaramenses entraram para a estatística da 
pandemia de coronavírus nesta segunda-feira (6), conforme 
o boletim diário emitido pela Secretaria Municipal de Saúde 
com dados acumulados desde o último sábado (4). São 
16 mulheres e nove homens que tiveram diagnóstico de 
covid-19, elevando para 38.061 o total de pessoas infectadas 
pelo vírus em Umuarama desde a confirmação dos primeiros 
casos. Destes, 37.466 já conseguiram se recuperar da 
doença e 339 morreram.
Atualmente em bandeira verde (situação que caracteriza 
baixo risco), a cidade conta hoje com 299 pessoas em 
isolamento, das quais 256 estão com o vírus ativo e 43 com 
suspeita de infecção. Na rede hospitalar, apenas um leito 
de enfermaria está ocupado por paciente positivo para 
covid-19, no hospital Norospar.

Municipal de Indústria e 
Comércio programadas em 
comemoração ao aniversá-
rio de 67 anos de Umuarama. 
“Pensamos em oferecer aos 
MEI (microempreendedores 
individuais) formas de enten-
der os desafios e gargalos que 
possam ser transformados em 
oportunidades de crescimento 
econômico e inclusão. E esse 
encontro com certeza será um 
diferencial para quem partici-
par”, pontuou.

O palestrante, que atua 
como consultor em soluções 
estratégicas de negócio e 
geração de emprego e renda, 
adianta que o workshop abor-
dará, entre outros temas, a 

análise do comportamento 
do ‘novo consumidor comum’, 
que tem a tecnologia digital 
como aliada. “Cada vez mais 
o cidadão lança mão de tecno-
logias na hora de decidir suas 
compras. E isso exige uma 
atualização permanente por 
parte das empresas, inclusive 
dos MEI. Quem não apostar em 
inovação seguramente vai per-
der território, ou seja, clientes 
e vendas”, observa.

O evento também vai 
abordar tendências, anali-
sando o que mudou e o que 
vai mudar nos próximos 20 
anos em termos de demandas 
para o comércio e desejos do 
consumidor. “Pretendemos 

próximo final de semana.
“Com essa ação, aproxima-

mos os serviços públicos da 
população em todas as regiões 
da cidade. O trabalho ajuda 
inclusive a combater o avanço 
do mosquito da dengue, pois 
possibilita à população descar-
tar, de forma segura, móveis 
velhos, resíduos diversos e 
materiais que poderiam acu-
mular água”, lembra o prefeito 
Pimentel.

Além disso, a ação garante 
atenção em outras áreas como 
saúde, cultura e lazer.

A população local recebeu 
ainda orientações, educação 
e saúde com foco na dengue 
e escuta psicológica. No total 
foram cerca de 200 atendi-
mentos, incluindo pessoas 

vacinadas e exames coletados. 
O prefeito reforça que a união 
de forças dos servidores de 
várias secretarias é responsá-
vel por serviços que transfor-
mam os bairros, levando mais 
comodidade, segurança e qua-
lidade de vida aos moradores.

“Todas as regiões de 
Umuarama merecem o cui-
dado da administração e com 
o Bairro Limpo levamos esse 
olhar mais atento, ouvindo as 
necessidades do povo e aten-
dendo dentro do possível. Mas 
é importante que cada um faça 
sua parte, cuide do seu quintal, 
da sua casa, e contem com a 
administração municipal para 
cuidar das ruas e praças da 
cidade e dos distritos”, com-
pletou Pimentel.

apresentar dicas e técnicas 
para que os MEI conheçam esse 
novo mercado e desenvolvam 
as habilidades de analisar cená-
rios atuais. O desconhecimento 

DISTRITO recebeu uma série de serviços públicos, atendimentos na área de saúde e crian-
ças participaram de brincadeiras e jogos
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sobre os desejos e o comporta-
mento desse consumidor con-
temporâneo é um empecilho 
para o crescimento de qualquer 
negócio”, orienta.
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Palavras cruzadas

Você vai mostrar ainda mais curiosidade e inte-
resse no trabalho. Bom momento para fazer cur-
sos, estudar sobre a sua profissão ou sobre o que 
quer para o seu futuro. Você terá facilidade para 
aprender, então, aproveite e siga o exemplo de 
quem já se deu bem na vida. Pode se envolver 
com alguém de outra cidade.

Parceria e união serão as palavras-chaves desta 
terça-feira e você deve se aliar aos colegas para 
cumprir metas e alcançar os objetivos em comum. 
Cuidado com a teimosia e a rebeldia: trabalhar em 
equipe exige paciência e concessões. Namoro com 
alguém da turma recebe ótimos estímulos. 

Você costuma colocar o trabalho acima de tudo 
e isso será ainda mais forte hoje. Mas o céu 
recomenda cautela, pois há risco de exagerar, 
acumular tarefas e assumir mais responsabili-
dades do que pode cumprir. Isso pode ameaçar 
a sua saúde, então, pegue leve!

Você vai se preocupar mais com dinheiro e deve 
se empenhar mais em guardar uma graninha para 
o futuro. Uma boa dica dos astros é cortar gastos 
com supérfluos. Arranjar um segundo emprego 
também pode reforçar o orçamento, só não exa-
gere para não prejudicar sua saúde. 

Você estará muito convicta do que quer e vai 
persistir em seus objetivos com toda firmeza. 
À tarde, pode ter problemas em casa com vaza-
mento ou curto-circuito. Ou pode se desenten-
der com parentes. Em ambos os casos, a dica é 
enfrentar os problemas com calma e paciência. 

O céu recomenda cuidado para não confiar nas pes-
soas erradas. Desconfie de quem parece bonzinho 
demais e evite desabafar com quem não conhece 
muito bem. Na paquera, observe bem o alvo e des-
cubra se ele fala a verdade. Na união, uma boa 
conversa pode esclarecer dúvidas.

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 em 7 de junho são do signo de gêmeos com personalidade em sagitário. 
Essas pessoas podem ser práticas ou sonhadores pouco confiáveis, mas, certamente, 
sabem realizar os desejos e pensamentos dos demais. Seu número é o 7 e está associado 
à espiritualidade, à introspecção e ao ocultismo, relacionando-se com a reflexão e a sabe-
doria, com a busca dispostas sobre o mistério da vida, sobre o conhecimento científico 
e sobre a inteligência.

Horóscopo nascido em 7 de junho

Você pode retomar um projeto, um emprego ou 
uma função que já desempenhou no passado e 
usará toda sua experiência para cumprir esse 
desafio. Quem trabalha com parentes vai precisar 
de jogo de cintura para não brigar: controle sua 
rebeldia. Vênus realça sua sensualidade hoje. 

Seu dia pode começar agitado, com imprevistos 
e mudanças. O melhor a fazer é dançar con-
forme a música. Tentar resistir será um atraso de 
vida, então, aceite as transformações e encare o 
momento como uma grande aventura. Atração 
por alguém da turma pode ficar ainda irresistível. 

Você vai lugar com unhas e dentes para conseguir 
o que quer, especialmente se surgir uma oportu-
nidade de melhorar de vida. Seus chefes estarão 
de olho no seu desempenho. Nem pense em bater 
de frente ou impor as suas vontades: controle a 
rebeldia. Quem está livre pode se envolver com 
uma pessoa influente e bem-sucedida. 

Você vai querer investir no seu futuro e colocar 
em prática todas as ideias inovadoras que tiver. 
Pode contar com o apoio de uma pessoa mais 
experiente, mas talvez falte grana para realizar 
todos os seus objetivos. Trabalhe em parceria e 
cuide melhor do seu dinheiro. 

A Lua no seu paraíso astral acentua sua criativi-
dade e traz sorte em tudo que for fazer. No trabalho, 
você terá soluções sábias e inteligentes para os 
problemas. Faça uma fezinha, mas evite apostar 
alto demais. Seu charme está com tudo e vai atrair 
muitos admiradores. Busque alguém que tenha 
ideias e princípios parecidos com os seus. 

Você terá muita facilidade para negociar, pechin-
char e convencer as pessoas, o que pode ser 
muito útil no emprego. Participe mais dos deba-
tes, dê ideias e sugestões. Sua criatividade vai 
impressionar todos ao seu redor. Só fique longe 
de fofocas, ok? Papos e encontros descontraídos 
vão render boas paqueras. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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3/nor. 4/cobu — cubo. 5/bantu. 6/sátiro.
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te básico
da fritada

3/sms. 5/pedra. 7/demolir. 9/pensativo — porte-pago.

A Secretaria de Saúde de Umuarama 
confirmou ontem (segunda-feira, 6) que 
recebeu novas doses de vacina contra 
Covid-19 e influenza (gripe) e, hoje (ter-
ça-feira, 7) vai disponibilizar imunizantes 
para novos públicos. No caso da Covid, 
a mudança é que haverá terceira dose 
para adolescentes com idade entre 12 e 
17 anos incompletos. Já para influenza a 
principal alteração é a inclusão do grupo 
de adultos de 40 anos ou mais.

Lilia Simeire Silva Hidalgo, responsá-
vel pelo setor de vacinas, o cronograma 
de vacinação contra influenza tam-
bém inclui os trabalhadores da saúde e 

Saúde anuncia terceira dose contra a Covid aos adolescentes
crianças de 6 meses a 12 anos incomple-
tos (11 anos, 11 meses e 29 dias), adoles-
centes de 12 anos a 17 anos, 11 meses e 
29 dias, gestantes e puérperas, professo-
res do Ensino Básico e Superior e idosos 
com 60 anos ou mais. “Caminhoneiros 
também fazem parte deste público, assim 
como os profissionais das forças armadas 
e de segurança e salvamento”, detalha, 
lembrando que os grupos prioritários por 
profissão devem levar documentos que 
comprovem o vínculo profissional.

Contra o coronavírus chegaram vaci-
nas para primeira dose (D1) para todas as 
pessoas acima de 12 anos, segunda dose 

(D2) Coronavac – para pessoas com idade 
acima de 12 anos e imunossuprimidos que 
fizeram a primeira dose no dia 10 de maio – 
e D2 Pfizer para pessoas com idade acima 
de 12 anos, incluindo imunossuprimidos 
que receberam a primeira dose dia 17 de 
maio ou em datas anteriores.

O cronograma de vacinação contra 
covid em Umuarama segue com a dis-
ponibilização da terceira dose (D3) para 
todas as pessoas com idade entre 12 e 
17 anos que fizeram a segunda dose com 
Coronavac ou Pfizer dia 7 de fevereiro ou 
em datas anteriores, além de pessoas 
imunossuprimidas com idade entre 12 e 

17 anos com a segunda dose no dia 12 de 
abril ou datas anteriores. “E, claro, tere-
mos a D3 para adolescentes de 12 a 17 
anos 11, meses e 29 dias”, explica.

Ela informa ainda que o município 
não recebeu a quarta dose (D4) – ou 
reforço. Pelo presente instrumento par-
ticular de compra e venda,

Hoje, a vacinação contra covid-19 será 
na sede local do Sest Senat, que fica na 
avenida Dr. Angelo Moreira da Fonseca 
nº 791 (em frente ao Pronto Atendimento 
e Posto de Saúde Central, próximo à 
Delegacia). O atendimento no Sest Senat 
é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.
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Para marcar o 55º aniversá-
rio da marca de alto desempe-
nho, celebrado no dia 1º deste 
mês, a versão de produção 
do Mercedes-AMG ONE está 
fazendo sua estreia mundial. 
O hiperesportivo de dois luga-
res traz a tecnologia de acio-
namento híbrido de Fórmula 
1 para as ruas e estradas pela 
primeira vez.

O desempenho híbrido 
produz uma potência total de 
1.063 cv de um motor à com-
bustão combinado com qua-
tro motores elétricos, atin-
gindo uma velocidade máxima 
(limitada) a 352 km/h. O desen-
volvimento foi realizado em 
estreita cooperação com os 
especialistas em Fórmula 1 da 
Mercedes-AMG High Perfor-
mance Powertrains em Brix-
worth, na Inglaterra.

O exclusivo hipercarro ins-
pira não apenas por sua tra-
ção híbrida E PERFORMANCE, 
mas também pela tecnolo-
gia das pistas de corrida. Isso 
vai desde o monocoque de 
fibra de carbono e o corpo do 
mesmo material até o motor/

Mercedes-AMG 
ONE traz tecnologia 
da F-1 para as ruas 

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

transmissão de suporte de 
carga, aerodinâmica ativa e 
suspensão push-rod. Com sua 
tecnologia de automobilismo, 
o Mercedes-AMG ONE oferece 
ainda mais do que um carro 
de corrida de Fórmula 1 em 
alguns momentos.

O veículo apresenta a tra-
ção integral totalmente variá-
vel AMG Performance 4MATIC+ 
com eixo traseiro de tração 
híbrida e eixo dianteiro acio-
nado eletricamente com veto-
rização de torque. Também 
podendo ser conduzido pura-
mente em modo elétrico.

A tração híbrida E PERFOR-
MANCE do Mercedes-AMG ONE, 

oriunda da Fórmula 1, consiste 
em uma unidade altamente 
integrada e inteligentemente 
conectada em rede, composta 
por uma unidade híbrida, motor 
à combustão turboalimentado, 
além de quatro motores elétri-
cos. Um foi integrado ao turbo-
compressor, outro foi instalado 
diretamente no motor à com-
bustão e dois motores acionam 
as rodas dianteiras.

O motor a gasolina híbrido 
V6 de 1,6 litros com turbocom-
pressor assistido eletricamente 
utiliza a tecnologia da atual uni-
dade de potência da Fórmula 
1. O motor, montado na posi-
ção central na frente do eixo 

traseiro, atinge até 11.000 rpm. 
No entanto, para maior durabi-
lidade e o uso de gasolina super 
plus comercial, ele fica abaixo 
do limite de rotações da F-1.

O sistema de armazena-
mento de energia de íons de 
lítio também é um desenvol-
vimento especial da Merce-
des-AMG, com a comprovação 
dessa tecnologia nos modelos 
híbridos da Fórmula 1. A bateria 
de alto desempenho AMG com-
bina alta potência e baixo peso 

para aumentar o desempenho 
geral. Soma-se a isso o consumo 
veloz de energia e a alta densi-
dade de potência, resultando 
em uma rápida carga e descarga 
de energia, dessa forma ofere-
cendo sempre o máximo em 
performance e eficiência.  

O Mercedes-AMG ONE, 
uma edição limitada a 275 
veículos, teve todas as suas 
unidades vendidas antes de 
sua entrega, contando com 
três clientes brasileiros. 
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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
CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00
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 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 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
TRACKER PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 142.900,00
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
K. C. G. IND. E COM. DE 
ESTOFADOS LTDA, inscrita sob 
nº CNPJ 02.340.499/0001-01, 
estabelecido na Rua Cinco, 1320, 
Parque Industrial, CEP 87507-
010, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 23.611/2001. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Alunos de Roberto Silveira visitam o prefeito Pimentel
Um grupo de alunos do 1º 

ao 5º ano da Escola Municipal 
Benjamin Constant, que fun-
ciona no distrito de Roberto 
Silveira (a 33 km da sede), visi-
tou o prefeito Hermes Pimentel 
na manhã de ontem (segun-
da-feira, 6), acompanhado 
das professoras Doralice 
Tozzi e Raimunda da Silva. 
Além de conhecerem os diver-
sos ambientes da Prefeitura 
e o Gabinete do chefe do 
Executivo, de forma bem des-
contraída os estudantes tive-
ram a oportunidade de fazer 
perguntas e conhecer melhor 
o prefeito de Umuarama.

A ‘entrevista’ mostrou as 
dúvidas das crianças sobre a 
idade, família, os sonhos, a 
origem e a formação do pre-
feito, bem como suas aspira-
ções políticas e histórias de 
vida. Pimentel contou aos alu-
nos que tem 49 anos e cinco 
irmãos, é casado e pai de uma 
única filha, nascido e crescido 
no bairro Parque Industrial, 
onde reside até hoje.

“Na minha infância eu 
sonhava ser fazendeiro. 
Trabalhei na zona rural, fui 
leiteiro, funcionário da Zaeli 
e hoje sou comerciante no 
ramo de supermercado. Iniciei 
na política há 14 anos, como 
vereador, vice e hoje sou pre-
feito. Ainda tenho muito a 
contribuir para o futuro de 

Umuarama, por isso pre-
tendo continuar na política”, 
respondeu.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de asfalta a estrada 
entre Umuarama e o distrito, 
Pimentel afirmou que um 
investimento dessa dimensão 
depende de parcerias com o 
governo do Estado e a União, 
“mas seria muito bom para 
atender a comunidade e as 
propriedades rurais”. A secre-
tária da Educação, Mauriza 
Lima, disse que o municí-
pio desenvolve um projeto 
para implantar pátios cober-
tos em algumas escolas que 
ainda não contam com qua-
dras esportivas dotadas dessa 
infraestrutura.

O prefeito foi convidado 
para participar da festa junina 
da escola de Roberto Silveira 
– que neste ano passou a 
ofertar educação em tempo 
integral – e também convidou 
as crianças e suas famílias 
para as festividades do 67º 
aniversário de Umuarama. 
“Teremos atrações inclusive 
nos distritos, que vão rece-
ber o Trenzinho da Alegria 
para um passeio com perso-
nagens dos desenhos, pipoca 
e algodão-doce”, antecipou, 
agradecendo a todos pela 
visita. “A Prefeitura sempre 
estará de portas abertas para 
vocês”, finalizou.

PREFEITO foi questionado pelos alunos, sobre a possibilidade de asfaltar a estrada entre Umuarama e o distrito
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Se vives de acordo com as leis da natureza, 
nunca serás pobre; se vives de acordo com 

as opiniões alheias, nunca serás rico.
Sêneca 
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TOP GUN
Maverick, em cartaz no cinema do Palladium  continua acumulando recordes durante sua passagem pelos cinemas. O longa 
estrelado por Tom Cruise ultrapassou dois milhões de espectadores no Brasil em apenas dez dias de exibição. Só no país, o 
filme já faturou R＄ 46 milhões e já ultrapassou a bilheteria total de Missão: Impossível - Efeito Fallout. Foi também o maior 
circuito de estreia nacional da Paramount Pictures e o maior circuito de um filme do Tom Cruise no Brasil. Bota na agenda!

SOBRE ISSO!
Desnudado após um ataque do cantor 
sertanejo Zé Netto à funkeira Anitta 
e à Lei Rouanet durante um show em 
Minas, o esquema de cachês milioná-
rios pagos sem licitação por prefeitu-
ras foi parar no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). O presidente da Corte, 
ministro Humberto Martins, vetou 

ontem a Festa da Banana, que incluiria 
um show do sertanejo Gusttavo Lima, 
no município baiano de Teolândia. O 
evento custaria R$ 2,3 milhões, dos 
quais R$ 704 mil iriam para o cantor, 

40% de todo o gasto do município com 
saúde no ano passado.

ACIU EM FESTA!

Em noite de cerimônia de posse da Associação Comercial de Umuarama, várias entidades representadas, empresários e empresá-
rias, políticos e a sociedade umuaramense marcaram presença para dar boas vindas ao novo presidente Miguel Fuentes Romero 

Neto, sua diretoria e  toda equipe ACIU. As fotos mostram alguns presentes by Leonardo Eventos e Ricardo Pepelascov

Um brinde dos amigos ...

Miguel Fuentes Romero e Kelliny Romero Andréia Secco e Daniel Brito

Irene Cardoso e José Marques Hermes Pimentel, o novo presidente e Delegado Fernando
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