
 

Pessoas que passavam pelo cruzamento da Avenida Maringá com a Rua Arapongas, no centro da cidade, por 
volta das 12h30 de ontem, ficaram assustadas com a cena de um carro capotado. Ambulância do Samu, 
caminhão do Corpo de Bombeiros e viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal também foram ao local para 
auxiliar e controlar o trânsito. Três veículos se envolveram no acidente. Ninguém se feriu.
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Umuarama desponta em 16º no
ranking da geração de empregos
Entre janeiro a abril deste ano, várias cidades paranaenses se 
destacaram no ranking nacional das Agências do Trabalhador 
que mais colocaram trabalhadores em empregos formais com a 
intermediação de mão de obra. Conforme dados do Ministério do 

Trabalho e Previdência, filtrados pela Secretaria de Estado da Jus-
tiça, Família e Trabalho. Cinco das 10 cidades que lideram a lista 
são do Paraná. Umuarama também foi destaque, posicionando-se 
em 16º lugar no país. l 7
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O comércio de Umua-
rama atenderá em horá-
rio especial na próxima 
sexta (10) e no sábado 

(11), antevéspera e vés-
pera do Dia dos Namo-
rados, comemorado no 
próximo domingo (12). 

A data é uma das mais 
importantes para o 

varejo. A expectativa é 
de um aumento de 5% a 

8% nas vendas. l 2
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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 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: 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  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

8/5 a 8/6 0,6660 0,6660 0,1652
9/5 a 9/6 0,7011 0,7011 0,2001
10/5 a 10/6 0,7013 0,7013 0,2003
11/5 a 11/6 0,7033 0,7033 0,2023
12/5 a 12/6 0,6672 0,6672 0,1664

Ações % R$
Petrobras PN -0,49% 30,51 
Vale ON -3,44% 87,50 
ItauUnibanco PN -1,92% 25,07 
Bradesco PN -1,77% 19,41 
Magazine Luiza ON -2,13% 3,22 
Hapvida ON +3,07% 6,05

IBOVESPA: -1,55% 108.367 pontos

Iene 134,07
Libra est. 0,80
Euro 0,93
Peso arg. 121,46

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 4,8890 4,8900 +2,9%

PTAX  (BC) -0,4% 4,8705 4,8711 +3,0%

PARALELO +0,4% 4,7800 5,2000 +3,4%

TURISMO +0,4% 4,7800 5,1800 +3,4%

EURO 0,0% 5,2309 5,2325 +3,1%

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 08/06

Iene R$ 0,0363
Libra est. R$ 6,12
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.400,36 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/06 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 1.740,00 11,75 7,3%
FARELO jul/22 415,60 -1,80 0,5%
MILHO jul/22 764,50 7,50 -2,6%
TRIGO jul/22 1.074,75 3,00 -3,0%

SOJA 178,82 2,5% -0,3% 178,00
MILHO 80,28 2,1% 0,6% 80,00
TRIGO 105,58 0,3% 10,2% 110,00
BOI GORDO 294,04 0,3% -4,3% 285,00
SUINO 5,21 0,4% -6,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/06 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 08/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 191,00 3,2% 1,6%
SOJA Paranaguá 199,00 3,9% 1,5%
MILHO Cascavel 87,00 2,4% -1,1%

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
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STF mantém cassação de
Francischini e Oeste volta
a ter mais três deputados

A alegria dos deputados estaduais Fernando Fran-
cischini, Emerson Bacil, Cassiano Caron e Do Carmo 
durou tanto quanto a tristeza dos deputados Adelino 
Ribeiro, Nereu Moura, Elio Rusch e Pedro Paulo Bazana. 
Ontem (7), por três votos favoráveis e dois contrários, 
a Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) 
reformou a decisão monocrática do ministro Nunes 
Marques e manteve a cassação do deputado estadual. 

A Segunda Turma manteve a decisão do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) que cassou o deputado estadual do 
Paraná em outubro de 2021. Fracischini, Bacil, Caron e 
Do Carmo tomaram posse na segunda-feira (6). Agora, a 
Assembleia Legislativa aguarda apenas a comunicação 
oficial do Supremo para “reempossar” Adelino, Moura 
e Rusch, os três com base no Oeste, e Bazana, do Norte 
do estado. l Política 3

CASCAVEL
Atropelamentos e

acidentes aumentam, 
porém, com menos

feridos e óbitos
l Geral 4

EMPREGOS
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P
o

lí
ti

c
a
 6

l Bandeirada 11

COPA DO BRASIL
Oitavas de final

terá disputa mais
acirrada com os

clássicos estaduais
 

SÉRIE OURO
Cascavel quer 
manter embalo

no estadual para
crescer na LNF

l Esportes 12
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Comércio atenderá em
horários especiais na
sexta e no Sabadão

O comércio de Umuarama 
atenderá em horário espe-
cial na próxima sexta-feira 
(10) e no sábado (11), ante-
véspera e véspera do Dia dos 
Namorados, comemorado no 
próximo domingo (12).

A data é uma das mais 
importantes para o varejo. 
A  e x p e c ta t i va  é  d e  u m 
aumento de 5% a 8% nas 
vendas em comparação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, segundo o presidente 
da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu), 
M i g u e l  Fu e n te s  Ro m e ro 
Neto.

As lojas de rua irão abrir 
das 9h às 22h nesta sexta-
-feira (10), em conformidade 
com um acordo coletivo de 
trabalho, e das 9h às 17h no 
tradicional ‘Sabadão’ (11).

Segundo o Sindicato dos 
Empregados do Comércio e 
Sindilojistas, as horas extras 
terão adicional de 70%.

EXPECTATIVA
De acordo com sonda-

gem realizada pela Federação 
d o  C o m é rc i o  d e  B e n s , 
Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR) e pelo Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado do Paraná 
(Sebrae Paraná), 64,6% dos 
paranaenses irão presentear 
neste Dia dos Namorados.

Esse é o melhor resultado 
da série histórica, iniciada em 
2016. Depois de dois anos con-
tendo os gastos por causa da 
pandemia, os casais voltam a 
comemorar a data. Em 2021, 
58,1% dos paranaenses pre-
tendiam comprar um presente 
para o parceiro(a) e em 2020 
esse percentual foi de 50,9%.

A intenção de presentear é 
maior entre os homens, entre 
os quais 75% planejam sur-
preender a parceira. Já entre 
as mulheres, 55,3% disseram 
que planejam comprar algo 
especial para sua cara-metade.

O tíquete médio do pre-
sente diminuiu um pouco em 
relação ao ano passado, bai-
xando de R$151,36 em 2021 
para R$147,97 em 2022, devido 
ao menor poder de compra 
dos consumidores, causado 
principalmente pela alta da 
inflação e juros.

Roupas, bolsas e calçados 
são a preferência ao presen-
tear, com 47,4% das citações. 
Um jantar romântico é a opção 
escolhida por 25,2%. Perfumes 
e cosméticos foram menciona-
dos por 24,8%.

Na sequência aparecem 
outros tipos de presentes, 
como valores em dinheiro para 
que a pessoa possa comprar o 
que quiser (13,7%), joias, biju-
terias e acessórios (13,7%), 
flores (11,1%), viagem (8,5%), 
lembrancinhas e artesanato 
(7,7%), eletrônicos (6,8%), 
comidas e bebidas (6,8%), 
livros (6%) e eletrodomésticos 
e objetos de decoração (4,7%).
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Deputado ameaçado
pelo delegado chefe
ao defender policiais

Em discurso na última ter-
ça-feira (7) na tribuna da Alep, o 
deputado Delegado Fernando 
Martins (Republicanos), 
denunciou que sofreu ameaças 
do Delegado Geral da Polícia 
Civil em reunião no Palácio 
Iguaçu. As ameaças aconte-
ceram após o parlamentar 
defender as pautas da classe 
dos policiais do estado.

A discussão e as ameaças 
aconteceram durante uma reu-
nião no Palácio Iguaçu com 
deputados, a diretoria da Polícia 
Civil e integrantes do Governo, 
para tratar de demandas da 
segurança pública. Ao defen-
der as pautas da classe e ques-
tionar o Delegado Geral, Silvio 
Jacob Rockembach, sobre o 
encaminhamento de projetos 
de lei que beneficiam os poli-
ciais, especialmente do Estatuto 
da Polícia Civil, o deputado foi 
surpreendido com ameaças de 
Rockembach.

“Depois de expor o meu 
descontentamento com a 
atuação do departamento da 

Decisão do STF inicia uma
‘dança das cadeiras’ na Alep

Com a decisão da Segunda 
Turma do STF, a Alep sofre 
uma nova dança das cadei-
ras. A Segunda Turma do 
Supremo reverteu a decisão 
do ministro Kassio Nunes 
Marques, que buscou devol-
ver o mandato ao depu-
tado estadual paranaense 
Felipe Francischini (União). 
Por 3 votos a 2, os ministros 
da turma mantiveram uma 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que, por 6 votos 
a 1, condenou o parlamentar 
por disseminação de fake news 
sobre urnas eletrônicas.

Na segunda-feira (6), o pre-
sidente do legislativo esta-
dual, Ademar Traiano (PSD), 
cumpriu a decisão de Nunes 
Marques, prolatada na quinta-
-feira passada e reconduziu ao 
cargo os deputados os depu-
tados Fernando Francischini, 
Emerson Bacil, Cassiano Caron 

e Do Carmo, que tinham sido 
afastados por conta da recon-
tagem de votos e redistribui-
ção das vagas.

Na época da saída de 
Francischini e dos outros três 
parlamentares, assumiram as 
cadeiras livres na Alep os deputa-
dos Adelino Ribeiro (PSD), Nereu 
Moura (MDB), Elio Rusch (União) 
e Pedro Paulo Bazana (PSD). Os 
três saíram do cargo na segun-
da-feira e nem participaram da 

sessão ordinária.
Agora, Bazana, Adelino, 

Rush e Moura voltam à Alep e, 
Fernando Francischini, Bacil, 
Caron e Do Carmo, ficam foram 
de novo. Assim que a deci-
são do STF for comunicada à 
Presidência da Alep, o Oeste 
do Paraná ganhará, outra vez, 
três cadeiras com Adelino 
Ribeiro (Cascavel), Elio Rush 
(Marechal Cândido Rondon) e 
Nereu Moura (Catanduvas).

Polícia Civil frente a essas pau-
tas, eu tive o desprazer de rece-
ber uma ameaça do Delegado 
Geral para que estivéssemos 
saindo para resolver as coi-
sas lá fora. Um absurdo, um 
Delegado Geral ameaçar um 
deputado”, contou.

Durante a fala, o deputado 
deixou claro entender que a 
posição do Delegado Geral não 
reflete no que o Governo do 
Estado defende. “Sei que essa 
não é uma posição do Governo 
do Estado, e sim do Delegado 
Geral. Mas reitero que sejam 
tomadas as providências em 
relação ao acontecido”, explicou.

MANIFESTAÇÕES
O líder do Governo na Alep, 

deputado Marcelo Michelleto 
(PL), também manifestou sua 
indignação com o ocorrido. 
“Nesse governo é inadmissível 
termos um servidor do Estado 
em um cargo de comissão 
ameaçando qualquer pessoa 
que seja. Por isso que eu tenho 
a certeza que o Governador 

tomará uma posição muito 
forte”, falou.

“Nós não admitimos que um 
membro dessa Casa no exercí-
cio das suas funções possa ser 
ameaçado seja por quem for. 
Ainda mais por uma autoridade 
que deveria guardar o respeito 
necessário nas relações repu-
blicanas. Vamos protestar dire-
tamente junto à Governadoria 
porque é inaceitável isso. A Casa 
não aceita e lamentamos essa 
postura do delegado-geral de 
Polícia Civil do Paraná de fazer 
de fato uma ameaça, inclusive 
de desforço físico, na medida 
em que Vossa Excelência estava 
representando o interesse dos 
servidores públicos de uma 
maneira geral. Conte com a 
nossa solidariedade. Essa Casa 
não fica silente e esse senhor 
não pode ameaçar um mem-
bro desse Parlamento. Não 
aceitamos, repudiamos e vamos 
tomar as providências neces-
sárias”, disse o primeiro secre-
tário, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD).

NA segunda (6), o presidente do legislativo, Ademar Traiano reconduziu os deputados Fran-
cischini, Bacil, Caron e Do Carmo, que agora terão que deixar os cargos
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Destino de Moro

O ex-juiz federal e ex-ministro Sergio Moro (União), está 
avaliando seu futuro político e deve se lançar candidato a 

senador pelo Paraná. Se isso ocorrer, Moro poderá concorrer 
nas urnas com o senador Alvaro Dias (Podemos), artífice da 
filiação dele ao Podemos para ser um possível candidato a 

presidente da República. Em março último, Moro decidiu deixar 
o Podemos e se transferir para o UB. Ele vislumbrou que, no 
União, um partido maior, teria mais dinheiro e estrutura para 

a campanha. Além de mudar de partido, tentou mudar de 
domicílio eleitoral, trocando Curitiba pela cidade de São Paulo. 

Mas o TRE paulista rejeitou a transferência.

Território do crime
A região do Vale do Javari, onde desapareceram após 
ameaças o indigenista Bruno Pereira e o jornalista 
Dom Phillips, sofre reflexos de um misto de atividades 
clandestinas que vai além da extração de madeira e do 
garimpo. Desde os anos 2000, a região passou a ser alvo 
de disputa entre facções de narcotraficantes brasileiros, 
por ser estratégica para escoamento de armas e drogas 
– produzidas no Peru e na Colômbia e que abastecem o 
mercado brasileiro e o europeu, atravessando os rios e 
portos brasileiros.

Disputa
As facções mais presentes são o Comando Vermelho (CV), 
do Rio de Janeiro, e a Família do Norte, bando criado na 
periferia e nas cadeias de Manaus, mas que teve como trunfo 
o controle da chamada Rota do Solimões por alguns anos. Essa 
facção ficou conhecida em 2017, quando comandou execuções 
brutais no sistema prisional do Amazonas, num sinal do que 
seria o rompimento do acordo nacional entre as duas maiores 
organizações criminosas do País, o PCC, de origem paulista, que 
também tentava o controle do Solimões, e o CV. À época, a FDN 
era parceira do CV e executou integrantes do PCC. Atualmente, 
FDN e CV disputam territórios.

Estelionato eleitoral
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), 
protestou contra a PEC 
anunciada pelo presidente 
da República para baixar, 
nos próximos seis meses, 
o preço dos combustíveis: 
“Vamos dar subsidio para 
gasolina de carros de passeio, 
como Mercedes, por seis 
meses. O preço vai ser 
segurado artificialmente. 
Enquanto isso o dólar vai 
subir e, em 31 de dezembro, 
o preço dos combustíveis 
vai voltar ainda mais caro. 
Não seria mais razoável 
dar subsidio ao diesel, aos 
caminhoneiros? O Senado não 
pode ser conivente com esse 
estelionato eleitoral”.

Exemplos
Oriovisto fez uma 
retrospectiva para mostrar 
exemplos de outros 
estelionatos eleitorais, nos 
quais o povo acreditou e 
depois pagou o preço, como 
o Plano Cruzado, de Sarney, 
quando os salários e os 
preços foram congelados, e 
a paridade entre o dólar e 
o Real no governo de FHC, 
com o valor sendo segurado 
artificialmente. “Temos que 
aprender com a história, pelo 
menos a mais recente. Não se 
deve enganar o povo e dizer 
que um benefício temporário 
será para sempre”. Destacou 
que é favorável ao projeto que 
define em 17% o teto do ICMS 
para combustíveis e energia.

DIVULGAÇÃO
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Mais de 400 mil doses
destinadas a adolescentes
chegaram ao Paraná

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebe ontem 
(quarta-feira, 8) mais 400.140 
vacinas da Pfizer/BioNTech 
para a prevenção da Covid-19. 
Os imunizantes são destinados 
para a dose de reforço de ado-
lescentes que já finalizaram o 
esquema vacinal primário há 
mais de quatro meses.

Os lotes foram encaminha-
dos, em transporte único, para 
o Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar), em Curitiba, 
para posterior distribuição.

“Faremos a distribuição o 
quanto antes para os municípios 
para que continuem seguindo as 
orientações e, principalmente, 
reforçando as ações de vacina-
ção para atingirmos o maior 
número de pessoas, principal-
mente no sábado, com a campa-
nha de vacinação que acontece 
em todo o Estado”, reforçou o 

OS imunizantes são destinados para a dose de reforço de adolescentes que já finalizaram o 
esquema vacinal primário há mais de quatro meses

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Estados debatem gestão das águas da
Bacia Hidrográfica do Paranapanema

O Governo do Paraná par-
ticipa, desde a terça-feira, 
(6), do encontro do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paranapanema (CBH 
Paranapanema). O evento 
segue até hoje (9) no Hotel Berro 
D’Água, em Avaré, no Estado de 
São Paulo, com uma caminhada 
pelo Rio Paranapanema.

O objetivo é estabelecer o 
diálogo, a mobilização e a inte-
gração dos membros dos sete 
comitês que estão instalados 
na Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranapanema.

Segundo o secretário esta-
dual do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
(Sedest), Everton Souza, que 
participou do encontro, a inte-
gração é um compromisso assu-
mido desde a instituição do 
Comitê Interestadual, em 2012. 
“O importante é que os comitês 
sejam sólidos, com a participa-
ção efetiva da sociedade civil, 
das entidades de ensino supe-
rior, organizações não gover-
namentais, órgãos públicos em 
todas as esferas”, disse.

Três comitês são esta-
duais na vertente paranaense 
(CBHs Tibagi, Norte Pioneiro e 
Piraponema); outros três são 
estaduais na vertente paulista 

Comitê
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema é formado por 50 
membros titulares representantes do Poder Público (municipal, estadual 
e federal), os usuários de água e as entidades civis. Entre as atribuições 

suas atribuições está a de implementar os instrumentos de gestão e 
estabelecer o diálogo entre os atores da Bacia.  A Bacia está localizada 
entre os estados do Paraná e São Paulo, em um território de 105.921 

km² de área, sendo 51% território paranaense e 49% paulista. Ela abran-
ge um total de 247 municípios (132 paranaenses, e 115 de São Paulo) e 
uma população total estimada em mais de 4,6 milhões de habitantes.

DURANTE os três dias, os participantes dos dois estados trocaram experiências, estabele-
cendo uma agenda comum e ações integradoras para a Bacia Hidrográfica

IA
T

secretário de Estado da Saúde, 
César Neves. 

Anteriormente, a terceira 
dose era direcionada somente 
para pessoas acima de 18 anos, 
mas o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) foi alterado, 
com a publicação da Nota 
Técnica nº 35/2022 do Ministério 

da Saúde, em 27 de maio.
De acordo com a plataforma 

LocalizaSus, o Paraná já apli-
cou 1.521.129 vacinas contra 
a Covid-19 em adolescentes, 
sendo 802.612 primeiras doses 
(D1), 657.767 segundas doses 
(D2) 4.918 doses adicionais (DA) 
e 55.832 doses de reforço (DR).

(CBHs Alto Paranapanema, 
Médio Paranapanema e 
Pontal do Paranapanema); e 
há também os pertencentes à 
União (Comitê Interestadual 
da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranapanema e o Comitê inte-
grador da Bacia).

Durante três dias, os parti-
cipantes dos dois estados tro-
caram experiências, estabe-
lecendo uma agenda comum 
e ações integradoras para a 
Bacia Hidrográfica.

Para o presidente do CBH 

Paranapanema, José Luiz 
Scroccaro, é uma oportuni-
dade para celebrar as conquis-
tas dos últimos anos. “Um dos 
maiores ganhos nesses últimos 
anos, especialmente impacta-
dos pela pandemia, foi o traba-
lho desenvolvido na crise hídrica 
severa, que também acometeu 
esta Bacia. Mesmo com as difi-
culdades, conseguimos fomen-
tar a elaboração de regras opera-
cionais para que os reservatórios 
atendam minimamente todos os 
usos múltiplos da água”, afirmou.

Estágios
No primeiro estágio de 
operação, que vai de 2023 
a 2025, a projeção é que a 
capacidade de abate do novo 
frigorífico seja de 3,7 mil 
cabeças/dia. Para o segundo 
estágio, de 2026 a 2028, o 
total será de 7,5 mil cabeças/
dia, enquanto para a etapa 
final, de 2029 a 2031, os 
abates devem totalizar 11,2 
mil cabeças/dia.

Factóide
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD) classificou 
como factóide a proposta 
para tentar segurar o preço 
dos combustíveis transferindo 
responsabilidades e retirando 
recursos de estados e 
municípios. “Ao invés de mudar 
a política de paridade de preço 
internacional (dolarização dos 
combustíveis), que favorece os 
investidores, o governo federal 
decidiu criar um factóide para 
justificar o preço elevado dos 
combustíveis”, afirmou.

Reembolso
A Câmara dos Deputados 
aprovou projeto de lei que 
define os procedimentos para a 
Aneel devolver ao consumidor 
os valores do PIS e Cofins pagos 
a mais pelas distribuidoras por 
meio de revisão das tarifas de 
energia. O texto segue para 
sanção. Pela proposta, a Aneel 
deverá fazer a revisão tarifária 
neste ano

Em Ponta Grossa
A prefeitura de Ponta Grossa 
firmou parceria e vai oferecer 
mais 17 cursos de qualificação 
profissional, pelo Senac. Mais 
de R$ 165 mil serão investidos 
em 17 cursos e mais quatro. 
De acordo com o convênio, 
serão ofertados os cursos 
de técnicas de serviços de 
cozinha, serviços de cozinha, 
técnicas de confeitaria, 
técnicas de zeladoria, 
organização de almoxarifado 
e estoque, introdução à 
informática com internet, 

Maior da América
Já está marcada para 13 de dezembro a inauguração do maior 
frigorífico da América Latina em Assis Chateaubriand. “A nossa 

capacidade de abate está em 8,3 mil suínos por dia. Com a 
previsão da entrega do quarto estágio da obra, previsto para 

ser concluído em 2032, serão abatidas 23,3 mil cabeças ao dia, 
somando as operações das unidades em Medianeira e Marechal 

Cândido Rondon”, disse o diretor da Frimesa, Elias José Zydek.

serviços básicos em açougue, 
elaboração de cardápios: 
planejamento e precificação, 
serviços de panificação, 
rotinas de pessoal e práticas 
administrativas.

Maior valor
Em março deste ano, o preço 
médio das passagens aéreas 
no Brasil atingiu o maior valor 
desde dezembro de 2012. O 
custo médio do tiquete aéreo 
chegou a R$ 648,29, superado 
apenas pelo preço registrado 
há quase dez anos, de R$ 
676,37. Dados da Associação 
Brasileira das Empresas 
Aéreas, mais da metade dos 
custos do setor aéreo são em 
dólar e só o combustível de 
aviação representa cerca de 
30% desses gastos.

Fome avança
A pandemia agravou a fome 
no Brasil, que tem atualmente 
33,1 milhões de pessoas sem 
ter o que comer – número 
que aumentou quase 50% 
em pouco mais de um ano. 
São 14 milhões de brasileiros 
a mais em insegurança 
alimentar grave em 2022, 
na comparação com 2020. 
Seis em cada dez domicílios 
não conseguem manter 
acesso pleno à alimentação 
e possuem alguma 
preocupação com a escassez 
de alimentos no futuro, sendo 
as regiões Norte e Nordeste as 
mais impactadas.

FGTS 
Levantamento da Serasa 
e Banco Pan mostrou 
que, apesar de 92% dos 
trabalhadores afirmarem 
conhecer o FGTS, 33% ainda 
não sabem em que condições 
podem utilizar o próprio 
dinheiro. Entre as possibilidades 
menos conhecidas estão 
“para fazer empréstimos” 
(64%) e “sacar o saldo após 
70 anos de idade” (58%). 
Foram entrevistados 2.132 
trabalhadores com registro em 
carteira no regime CLT.
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Governador Ratinho Jr
se encontra com Papa
Francisco no Vaticano

O governador Ratinho 
Junior se encontrou ontem 
(quarta-feira, 8) na Praça São 
Pedro, no Vaticano, com o Papa 
Francisco. Ele estava acom-
panhado da primeira-dama, 
Luciana Saito Massa, do arce-
bispo emérito de Maringá, dom 
Anuar Battisti, além de alguns 
padres paranaenses.

Aproveitando a mensagem 
do pontífice na Audiência 
Geral, que falou da velhice e do 
respeito aos idosos, Ratinho 
Junior apresentou ao Papa 
os programas do Governo do 
Estado voltados para a ter-
ceira idade, além de entregar 
uma lembrança do Paraná. O 
governador também deu uma 
entrevista à Rádio Vaticano 
e destacou o apoio de enti-
dades filantrópicas ligadas 
à Igreja Católica, como as 
Santas Casas de Misericórdia, 
no enfrentamento à pandemia 
de Covid-19.

“Foi um momento espe-
cial poder falar com a Sua 
Santidade, o Papa, represen-
tando meu Estado e todos os 
paranaenses”, afirmou Ratinho 
Junior. “Tive a oportunidade 
de apresentar as iniciativas 
do nosso Estado em prol das 
pessoas idosas. O Paraná é 
reconhecido como um estado 
amigo do idoso, porque a 
nossa gestão colocou essa 
população no centro das polí-
ticas públicas”. 

Idosos
O Paraná será o primeiro estado do Brasil a ser contemplado com o 
selo Amigo da Pessoa Idosa, reconhecimento da Secretaria Nacional 
de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. No Estado, 108 

municípios já aderiram à Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa 
(Ebapi), criada para promover a integração de políticas públicas 

para que comunidades e cidades tenham ações e estratégias volta-
das à população com mais de 60 anos.

Câmara do Comércio
Também na Itália, o governador Ratinho Junior esteve na terça-feira (7) 
na Associazione delle Camere Di Commercio Italiane all’Estero (Asso-

ciação da Câmara do Comércio Italiano no Exterior), instituição respon-
sável por conectar organizações internacionais com empresas italianas. 

No encontro com lideranças italianas, ele apresentou os potenciais e 
os bons números do Paraná na economia, incluindo a atração de R$ 

120 bilhões em investimentos privados e o recorde, no ano passado, na 
geração de empregos, com a abertura de 176 mil postos.

O governador em exercício Darci Piana recebeu ontem (8) a embaixadora de Bangladesh no Brasil, Sadia Faizunnesa, no 
Palácio Iguaçu. Ambos manifestaram interesse em estreitar relações com o objetivo de desenvolver novas parcerias entre o país 
oriental e o Estado. Piana aproveitou a conversa para apresentar as potencialidades do Paraná, destacando uma série de ações 
em andamento no Estado, como o maior pacote de concessões rodoviárias do País, que deve ir a leilão na Bolsa de Valores, 
e também o projeto da Nova Ferroeste. “Queremos vender, comprar e investir no Estado”, disse a embaixadora.

Na Rádio Vaticano, expli-
cou que com a tendência de 
envelhecimento do País, com 
a previsão de que haverá 
mais idosos do que crianças 
nos próximos anos, é preciso 
preparar as cidades para as 
necessidades da população 
idosa. “Temos que nos prepa-
rar para essa realidade com 
políticas públicas robustas, 
para que possamos envelhe-
cer com qualidade. Temos 
buscado isso para o Paraná e 
queremos ser referência para 
o Brasil”, salientou.

“Além disso, vim trazer 
minha gratidão às Santas 
Casas e às instituições filantró-
picas de saúde, muitas delas 
ligadas à Igreja Católica, que 
há décadas anos prestam um 
serviço essencial no Estado, 

mas que foram ainda mais 
importantes durante a pande-
mia”, disse o governador. “As 
irmãs, padres, médicos e todos 
os profissionais de saúde tra-
balharam incessantemente 
para que pudéssemos salvar 
o máximo de vidas possível. 
O Paraná se destacou no com-
bate à pandemia, graças tam-
bém ao trabalho conjunto com 
os hospitais filantrópicos”. 

Ele abordou ainda as ações 
do Governo do Estado voltada 
para a infância, com políticas 
nas áreas de educação, segu-
rança alimentar, lazer e cultura. 
Também falou sobre sustentabi-
lidade, com o reconhecimento 
do Estado como exemplo mun-
dial em desenvolvimento sus-
tentável, e as perspectivas para 
os próximos anos.

ARI DIAS/AEN

Pregão 
Em 2020 e 2021, por meio de 
pregão, outra empresa, Belfort 
Tecnologia em Segurança, 
foi contratada por pregão 
para reforçar a prestação de 
serviços em São Paulo, Paraná 
e Rio de Janeiro. 

Escolta 
Em Brasília e nos demais 
Estados, os ministros contam, 
atualmente, com mais de 60 
seguranças – que os escoltam 
nas dependências da Suprema 
Corte e nas ruas.  

Portas 
O presidenciável Luciano 
Bivar (União-PE) rompeu com 
a terceira via, mas mantém 
conversas e portas abertas para 
ceder sua vaga de vice ao PSDB. 

Falácia 
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, está cercado por 
comissões do Congresso. Uma 
delas, a de Segurança Pública 
da Câmara dos Deputados, 
aprovou requerimento de 
convocação para que ele 
preste explicações sobre a 
promessa – não cumprida – de 
reajuste para policiais. 

Esmola 
No requerimento, o deputado 
Subtenente Gonzaga (PSD-
MG) sublinha que “o reajuste 
do Governo não pode ser visto 
como uma esmola em troca 
de benefício eleitoral, mas 
como um direito daqueles que 
contribuem para um País mais 
justo e melhor, com segurança 
e qualidade de vida”. 

Aposta 
Entusiastas da pré-campanha 
à reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) apostam 
em crescimento de quatro a 
seis pontos percentuais nas 
pesquisas após a veiculação de 
todas as inserções de rádio e 
TV neste mês. A conferir. 

Pazes 
A ex-ministra Marina Silva 
suavizou a mágoa com o 

Segurança suprema 
O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém vigentes cinco contratos 

de “prestação de serviços de apoio operacional na área de 
segurança pessoal privada armada” que totalizam, desde 2017, 
o valor de R$ 48,9 milhões. Dois deles, firmados com a empresa 

Esparta Segurança - que somam mais de R$ 41 milhões - são 
referentes à prestação de serviços em Brasília, conforme dados 

solicitados pela Coluna à assessoria da Suprema Corte.    

PT. Tem conversado com 
lideranças do partido – antes 
desafetas – e não descarta 
aceitar o convite para ser vice 
de Fernando Haddad na disputa 
ao Governo de São Paulo. 

Liberdades do ar 
Foi aprovado no Senado 
o projeto que ratifica a 
participação do Brasil no 
Acordo Relativo ao Trânsito 
dos Serviços Aéreos 
Internacionais, ao qual estão 
vinculados 133 países. O 
Brasil, pelo acordo, confere 
aos demais signatários as duas 
liberdades do ar relativas a 
serviços aéreos internacionais 
regulares: sobrevoar seu 
território sem a realização de 
pouso e pousar para fins não 
comerciais (parada técnica 
de reabastecimento ou 
manutenção).  

Biodiesel 
A Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) critica a 
possível elevação da mistura 
do biodiesel no diesel para 
aumentar a disponibilidade 
desse combustível no 
país. Segundo a entidade, 
“a medida só beneficia 
a indústria de biodiesel, 
aumentando o preço do 
diesel, a sua quantidade 
consumida, poluindo mais e 
gerando mais inflação”.

Empresas 
O primeiro quadrimestre de 
2022 registrou a abertura 
de mais de 1,3 milhão de 
empresas no país, conforme 
levantamento do Ministério 
da Economia. No total, foram 
1.350.127, aumento de 
11,5% em relação ao último 
quadrimestre de 2021. 

Federação 
O Psol e a Rede 
Sustentabilidade lançam hoje 
a federação partidária entre 
os dois partidos em Brasília, 
na Câmara dos Deputados. 
Os partidos elaboram uma 
resolução sobre política de 
alianças que deve ser aplicada 
em todos os Estados. 



6 LOCAL   Quinta-feira, 9 de junho de 2022

Após colisão, veículo ficou com as
rodas para o alto no centro da cidade

Equipes do Corpo de 
Bombeiros e do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) atenderam no iní-
cio da tarde de ontem (quarta-
-feira, 8) a um acidente de trân-
sito que chamou a atenção das 
pessoas que trafegavam pelo 
centro de Umuarama.

O choque entre dois carros 
levou a um capotamento de 
um deles, no cruzamento da 
avenida Maringá, com a rua 
Arapongas.

O acidente envolveu o 
Chevrolet Onix de cor branca 
que era conduzido por um 
homem de 66 anos, e um Ford 
Fiesta de cor preta, que tinha 
como motorista um homem de 

Caminhoneiro ficou enclausurado
em acidente no trevo de Alto Piquiri

Equipes do Corpo de 
Bombeiros e do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) se deslocaram, na 
manhã de ontem (quarta-feira, 
8) para atender a um acidente 
no entroncamento da rodovia 
PR-323 com a rodovia PR-486 
(trevo de acesso ao município 
de Alto Piquiri). No local, um 
caminhoneiro teria ficado preso 
à cabine do caminhão, depois 
que saiu da pista e tombou.

As equipes de socorristas 

Motociclista morre 
em acidente 
entre Iporã e 

Francisco Alves
Um dos condutores 

envolvidos em um aci-
dente na rodovia PRC-272, 
não resistiu aos ferimen-
tos e morreu depois que foi 
levado a um hospital. A coli-
são envolveu duas motoci-
cletas e aconteceu no final 
da tarde da última terça-
-feira (7).

A colisão foi entre os 
municípios de Iporã e 
Francisco Alves.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual, o 
piloto da motocicleta Honda 
CG150 Titan, com placa de 
Iporã, trafegava em direção 
à cidade de Francisco Alves, 
quando colidiu contra a 
Honda CG 150 Titan, tam-
bém de Iporã, que seguia 
no sentido contrário.

O piloto da primeira 
moto, que estava em estado 
gravíssimo, foi levado pri-
meiro ao Hospital Municipal 
de Iporã, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
assim que deu entrada na 
unidade de atendimento. O 
outro motociclista, também 
encaminhado ao mesmo 
hospital, seguia internado 
com ferimentos graves até 
o final da tarde de ontem.

Justiça condena 16 pessoas por lavagem
de dinheiro a partir da Operação Sicário

A 3ª Vara Criminal de 
Londrina, no Norte Central 
do estado, condenou 16 réus 
denunciados pelo Ministério 
Público do Paraná por lava-
gem de dinheiro oriundo de 
organização criminosa, e 
outros crimes investigados 
na Operação Sicário, que tem 
como foco um grupo que atua 
a partir de presídios. As penas 
variaram de seis a dez anos de 
reclusão. Nesta mesma opera-
ção, forma cumpridos manda-
dos de busca e apreensão em 
Umuarama e em Goioerê.

As apurações, conduzidas 
pelo núcleo de Londrina do 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), tiveram início com a 

APESAR da violência do choque, motoristas ou passageiros não sofreram ferimentos

ALEX MIRANDA

65 anos de idade. Este último 
trazia duas passageiras de 75 
e 50 anos. Outro Ford Fiesta 
que estava estacionado na via 
também foi atingido pelo Onix 
após o capotamento.

O condutor do Fiesta rela-
tou que estava seguindo pela 
rua Arapongas em sentido 
ao parque Jabuticabeiras, 
quando o motorista do Onix 
teria avançado o semáforo na 
avenida Maringá. Ao colidir 
contra o veículo, o motorista 
perdeu o controle do carro que 
acabou capotando.

Equipes do Corpo de 
Bombeiros e do Samu com-
pareceram ao local para pres-
tar socorro à vítima, porém 

ao chegar no local todos os 
envolvidos já haviam saído de 
seus respectivos veículos. O 
motorista e passageiras do Ford 
Fiesta não sofreram ferimentos, 

porém o condutor do Onix rece-
beu atendimento do Samu 
e foi conduzido até o Pronto 
Atendimento Municipal para 
uma melhor avaliação médica.

conseguiram remover o homem 
de dentro da cabine após um 
esforço de abertura na porta da 
carreta. A vítima, um homem de 
41 anos apresentava ferimentos 
na região das pernas, porém não 
corria risco de morte e foi encami-
nhado ao hospital pelo Samu.

O veículo também estava 
com um vazamento de com-
bustível resultante do aci-
dente, porém os bombeiros 
conseguiram controlar a situa-
ção e evitar mais acidentes.

MOTORISTA Ficou preso dentro da cabine e sofreu ferimentos nas pernas após perder o 
controle no trevo de acesso à Alto Piquiri
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apreensão de anotações, apare-
lhos de telefone celular e outros 
elementos probatórios em celas 
de diversas unidades prisionais 
paranaenses. De acordo com o 
apurado, o grupo atuava a par-
tir de diferentes municípios do 
Paraná, especialmente no Norte 
do estado, além de outras uni-
dades da Federação.

A partir da análise do mate-
rial, foram localizadas contas 
bancárias utilizadas para a lava-
gem de dinheiro dos integran-
tes da organização criminosa e, 
consequentemente, identifica-
dos os operadores e “laranjas” 
das práticas criminosas.

ESQUEMA
A Operação Sicário foi 

deflagrada pelo MPPR e pela 
Polícia Militar do Paraná, a par-
tir do Subsetor de Operações 
de Inteligência da Agência 
Regional de Inteligência, em 
julho de 2019, com foco em 
uma organização criminosa 
com atuação em diversos esta-
dos a partir de presídios. Desde 
então, foram oferecidas 29 

denúncias, além de 58 remes-
sas de material contendo pos-
síveis provas dos ilícitos para 
Promotorias de Justiça de 
outros estados. O compar-
tilhamento de informações 
busca o aprofundamento 
das investigações quanto a 
alguns crimes constatados 
no curso da Operação.
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Intermediação de mão de obra coloca
a cidade em 16º no ranking brasileiro

Entre janeiro a abril deste 
ano, várias cidades paranaen-
ses se destacaram no ranking 
nacional das Agências do 
Trabalhador que mais coloca-
ram trabalhadores em empre-
gos formais com a intermedia-
ção de mão de obra. Conforme 
dados do Ministério do 
Trabalho e Previdência, filtra-
dos pela Secretaria de Estado 
da Justiça, Família e Trabalho, 
cinco das 10 cidades que lide-
ram a lista são do Paraná. 
Umuarama também foi desta-
que, posicionando-se em 16º 
lugar no país.

Nas primeiras 50 coloca-
ções despontam ainda cida-
des como Toledo (em 12º), 
Cianorte (13º), Medianeira 
(18º), Pato Branco (19º), 
Rolândia (20º), Marechal 
Cândido Rondon (21º), Assis 
Chateaubriand (30º), Campo 
Largo (41º), São José dos 

Professor Waldez Ludwig fará palestra gratuita em Umuarama
O desenvolvimento da 

economia de uma cidade 
depende da forma como os 
empresários encaram novos 
desafios e os transformam em 
oportunidades. A afirmação 
é feita pelo professor Waldez 
Ludwig, um dos principais 
nomes em gestão empre-
sarial do Brasil, que estará 
em Umuarama no próximo 
dia 22 para palestra gratuita 
organizada pela Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio em parceria com 
o Sebrae.

O consultor gaúcho, radi-
cado no Rio de Janeiro, 
apresentará a palestra “Os 
Desafios das Empresas Diante 
das Novas Tendências do 

Pinhais (43º) e Pinhais (49º). 
À frente do ranking Cascavel 
ocupa o 5º lugar, com 1.598 tra-
balhadores efetivados, Curitiba 
o 6º (1.561), Foz do Iguaçu em 
7º (1.381), Ponta Grossa em 8º 
(1.227) e Francisco Beltrão em 
9º (1.220).

O prefeito Hermes Pimentel 
destacou a eficiência da equipe 
da Agência do Trabalhador na 
captação de vagas e os esfor-
ços do município, por meio 
da Secretaria de Indústria 
e Comércio, em capacitar 
mão de obra. “O mercado 
de trabalho hoje está muito 
exigente, tanto em escola-
ridade quanto em qualifi-
cação. Por isso, buscamos 
constantemente parcerias 
para oferecer cursos pro-
fissionalizantes nas áreas 
de maior demanda e, desta 
forma, encaminhar trabalha-
dores mais preparados para as 

vagas abertas pelas empresas 
do município”, disse.

Segundo o prefeito, a qua-
lificação é um dos motivos 
desse ótimo desempenho, 
“que coloca Umuarama entre 
as agências mais eficientes 
em contratações pelo sis-
tema público de emprego no 
Paraná e no país”, comemo-
rou. “E pretendemos melhorar 
ainda mais”, completou. Entre 
janeiro e maio deste ano 1.214 
vagas foram preenchidas com 
a intermediação da Agência 
do Trabalhador, o que reforça 
o ritmo de contratações.

Nesse período, a rede Sine 
(Sistema Nacional de Emprego) 
do Paraná se destacou como 
a que mais intermediou mão 
de obra no Brasil, com 38.369 
trabalhadores colocados em 
empregos formais, mais que 
o dobro do segundo colocado 
no ranking nacional, que foi o 

Estado do Ceará.
“Isso é resultado da parce-

ria entre o Estado e as prefei-
turas, que administram junto 
com a Sejuf as 216 Agências 
do Trabalhador e realizam 
esse diálogo com setor produ-
tivo para captação de vagas de 

Mercado”, onde aborda e 
analisa estudos de vanguarda 
em cenários e tendências de 
gestão de organizações, espe-
cialmente em temas ligados 
a estratégias competitivas 
e transformação empresa-
rial. “Trazer o Waldez para 
falar a nossos empresários é 
uma oportunidade realmente 
incrível, principalmente neste 
momento em que nossa 
cidade caminha a passos 
largos para transformações 
futuras”, observa Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, secre-
tário municipal de Indústria e 
Comércio.

Ele pontua que a preo-
cupação com a evolução e 
a inovação das empresas 

umuaramenses é uma das 
d ete r m i n a çõ e s  d o  p re -
f e i t o  H e r m e s  P i m e n t e l 
como parte da agenda de 
eventos técnicos prepara-
dos em comemoração ao 
aniversário de 67 anos de 
Umuarama. “Aperfeiçoar os 
sistemas de produção, ino-
var e ainda preparar empre-
sas para interessadas em 
exportar e fazer parte da ZPE 
(Zona de Processamento de 
Exportação) são só alguns 
dos programas que podem 
transformar a realidade eco-
nômica das empresas locais. 
E o Waldez Ludiwig vai abor-
dar temas importantíssimos 
cAdSSomo este”, comenta o 
secretário.

A Secretaria de Indústria e 
Comércio tem ainda projetos 
de investimentos em turismo 
de eventos e de negócios. “As 
indústrias em Umuarama 
está aumentando e inves-
tindo cada vez mais na força 
do empreendedor, já que pas-
samos por uma pandemia e 
agora estamos incentivando 
empresários – de todos os 
portes e ramos – a reorgani-
zar seus meios de produção, 
por exemplo”, indica Lopes 
da Silva.

emprego”, destacou o secre-
tário da Justiça, Família e 
Trabalho, Rogério Carboni. O 
Paraná lidera as ações de gera-
ção de empregos desde o iní-
cio de 2022, estamos com um 
saldo positivo de 61 mil empre-
gos formais.

RESULTADO é reflexo da eficiência da equipe da Agência do Trabalhador e dos esforços do 
município, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio

JOSÉ A. SABINO/SECOM

O consultor gaúcho, radicado no 
Rio de Janeiro, apresentará a pa-
lestra “Os Desafios das Empresas 

Diante das Novas Tendências do 
Mercado”
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

O VERBO SERVIR 
 

Jesus de Nazaré, exemplificou o verbo servir, em 
muitas oportunidades. 
Serviu aos pobres, lhes ofertando esperança; ser-
viu a leprosos, devolvendo-lhes a chance de re-
torno ao mundo dos homens; serviu a cegos, res-
tituindo-lhes a visão; serviu a mutilados e defici-
entes, a  infelizes de toda ordem, lhes proporcio-
nando a recomposição do físico e da mente. 
Serviu a Lázaro e à jovem filha de Jairo, chaman-
do-os de retorno à vida ativa, presos que esta-
vam em sono letárgico. 
Serviu aos apóstolos, lavando-lhes os pés, tarefa 
habitualmente realizada por escravos. 
Serviu a centenas de criaturas que O ouviam, 
dividindo os pães e os peixes, saciando-lhes a 
fome. 
Serviu a toda Humanidade, no exemplo da humil-
dade e na oferta do Seu Evangelho, a Boa Nova. 
Prossegue servindo, até hoje, permanecendo de 
braços abertos, aguardando que nos decidamos a 
ir ao Seu encontro. 
Segue a postos, nos sustentando em todos os 
momentos difíceis; quando nos debulhamos em 
lágrimas ante as dores do caminho. 
Segue pronto a servir quando lhe rogamos ampa-
ro ante as catástrofes que nos alcançam e as 
guerras que nos destroem. 
Seguindo-lhe o exemplo, estejamos sempre pron-
tos a servir um tanto mais.     N Ó S  S E R V I M O S  

Parcela do 13º do funcionalismo
injeta R$ 5,3 milhões no comércio

Quase R$ 5,3 milhões 
serão injetados na economia 
de Umuarama a partir da pró-
xima sexta-feira, 10, quando os 
2.933 servidores do município 
receberão a primeira parcela 
do 13º salário. O pagamento 
foi antecipado por determi-
nação do prefeito Hermes 
Pimentel, graças à disponibi-
lidade de recursos no caixa da 
Prefeitura. “Estamos com nos-
sas contas rigorosamente em 
dia”, disse ele.

“Com a arrecadação em 
bom nível, os repasses obri-
gatórios em dia e o nosso 

planejamento orçamentário, 
decidimos antecipar a primeira 
parcela do benefício – que nor-
malmente seria paga no dia 
20”, acrescentou Pimentel, 
embora o prazo para o muni-
cípio depositar o dinheiro na 
conta do servidor se estenda 
até novembro.

O prefeito atribuiu a boa 
arrecadação à credibilidade 
que a gestão tem frente aos 
contribuintes. “A população 
vê que os recursos públicos 
estão sendo bem aplicados 
nas áreas prioritárias, que 
são a saúde, a educação, a 

infraestrutura e a assistência 
social. Por isso tem pago seus 
tributos em dia e tudo isso 
reverte em benefícios para 
todos”, completou.

O montante a ser depo-
sitado nas contas dos servi-
dores, chega semana, soma 
exatamente R$ 5.279.103,37 
– o maior volume vai para os 
1.411 trabalhadores da área 
de educação, seguida pelo 
pessoal do Paço Municipal 
(870) e da saúde (618). O 
diretor de Recursos Humanos 
do município, Alexandre 
Faker Ribeiro, lembra que a 

primeira parcela do 13º chega 
sem os descontos de INSS e 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), que serão feitos 
na segunda parcela, prevista 
para 20 de dezembro.

Em contato com os servi-
dores, o diretor avalia que boa 
parte deve empregar o benefí-
cio no pagamento de contas. 
“Esse abono é um socorro para 
quem está um pouco endi-
vidado, especialmente com 
cartão de crédito e conta ban-
cária. Mas alguns servidores 
planejam realizar investimen-
tos e gastar com a aquisição 
de bens e serviços”, afirmou 
Alexandre Ribeiro.

Outros destinos prová-
veis são viagens, lazer e 

tratamentos de saúde, além 
de aplicações financeiras. “O 
ideal seria poupar o dinheiro 
para atividades bem planeja-
das, mas cada um tem suas 
necessidades e prioridades. 
O importante é que a maior 
parte dos recursos será gasta 
no comércio de Umuarama, 
aumentando as vendas e 
aquecendo a economia, 
acrescenta o prefeito.

“É um volume considerá-
vel que, com certeza, chega 
em boa hora para o servidor e 
para o comércio”, completou o 
prefeito, referindo-se à recupe-
ração da economia após dois 
anos de sérias restrições finan-
ceiras em decorrência da pan-
demia de coronavírus.

Educação faz convite para
audiência sobre o Fila Única

O Programa Fila Única, que 
estabelece e regula os crité-
rios para o cadastramento de 
crianças na Educação Infantil 
de Umuarama, passará por 
algumas alterações, com 
o objetivo de aperfeiçoar e 
melhorar o sistema. As modi-
ficações devem ser discutidas 
em audiência pública, agen-
dada para o próximo dia 22 
(quarta-feira) e os pais e res-
ponsáveis são convidados.

A secretária municipal de 
Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, conta 
que algumas propostas de 
aperfeiçoamento do pro-
grama já foram apresentadas 
ao prefeito Hermes Pimentel, 

A Secretaria de Saúde 
divulgou ontem (8) 
que mais 24 pessoas 
foram diagnosticadas com 
Covid-19, sendo 16 
mulheres, oito homens e 
nenhuma criança. Há 107 
dias nenhuma morte em 
decorrência de compli-
cações da doença não é 
registrada na cidade e o 
total de óbitos está em 
339. Desde o início da 
pandemia de coronavírus, 
em março de 2020, 
38.105 pessoas foram 
diagnosticadas com a 
doença e 37.567 se 

recuperaram. O número de casos suspeitos hoje é de 85 e o total de casos ativos é de 199, indicando que 284 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. Em instituições credenciadas pelo SUS, não há nenhuma pessoa de Umuarama internada na 
UTI e há um homem de 95 anos internado na enfermaria – ele tomou as quatro doses da vacina. Segundo a Secretaria de 
Estado, o cruzamento da taxa de positividade com o índice de internamentos classifica a cidade com “Bandeira Verde”.

em reunião que contou com 
a presença da promotora 
pública Fernanda Bertoncini, 
as conselheiras tutelares Maria 
Sato e Ana Lúcia, os vereado-
res Cris das Frutas, Ronaldo 
Cruz Cardoso,  Pé Duro, 
Ana Novais e o presidente 
Fernando Galmassi, além do 
procurador jurídico Renan 
Willian de Deus Lima e o presi-
dente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), Ivo 
Galdino da Silva.

Ela adianta que as pro-
postas de alterações que 
devem ser inseridas no Fila 
Única abordam a reorganiza-
ção das faixas de valores de 

renda familiar e a possibili-
dade de transferência escolar 
no decorrer do período letivo. 
“São algumas medidas práti-
cas com objetivo de melhorar o 
instrumento de triagem e dis-
tribuição das vagas nas unida-
des educacionais do município 
para essa faixa etária”, detalha.

Podem part ic ipar  de 
audiência pública toda a 
comunidade – pais e respon-
sáveis pelos alunos, equipes 
pedagógicas, professores, 
coordenadores, funcionários 
e membros ativos da APMF 
(Associação de Pais e Mestres). 
“O encontro será na Câmara 
Municipal de Umuarama, com 
início às 19h.

JOSÉ A. SABINO.SECOM
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Palavras cruzadas

O momento pede mais jogo de cintura e boa 
vontade para dialogar, portanto, nada de brigar 
ou fazer a afrontosa e bater de frente com os 
outros. Será mais fácil conseguir o que quer 
se agir com simpatia e jeitinho. Lua e Vênus 
também recomendam a reforçar a boa comu-
nicação, sobretudo no amor. 

Nem tudo o que reluz é ouro e hoje as apa-
rências podem mascarar falsidades, então, se 
liga! No amor, Lua e Vênus deixam o terreno 
arenoso e convém ir com calma, ainda que seu 
carisma e sensualidade estejam exuberantes e 
possam trazer sucesso na paquera.

A Lua entra hoje em sua Casa 7, mas não 
fica muito de boas e vai se desentender com 
Vênus no período noturno. Para não brigar 
com sua cara-metade, a ordem é pegar mais 
leve e conciliar. Talvez seja necessário fingir 
demência também. 

Se sentir que o corpo pede descanso, inspira, 
respira e não pira: dê um tempo para recompor 
suas energias. Se esta quinta for feriado em sua 
cidade, talvez queira aproveitar o dia de folga para 
organizar suas coisas ou dar uma atenção maior 
à saúde e alimentação: vai ser bom. 

A Lua, que entra logo cedo em sua Casa da For-
tuna, até poderia dar um help, mas ela também 
forma aspecto nervoso hoje e reforça os alertas do 
Sol. Na paquera, seu charme será tão intenso que 
pode ser difícil eleger um alvo só. Na vida a dois, 
o ciúme pode rondar e provocar insegurança. 

Na paixão, talvez se pegue pensando muito em 
um ex-amor. Avalie de vale a pena buscar uma 
reconciliação ou decida sacudir a poeira e par-
tir para outra. À noite, a Lua fica em atrito com 
Vênus e recomenda a não alimentar falsas ilu-
sões. Na união, que tal repetir uma experiência 
romântica que foi marcante para você e seu par?

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos em 9 de junho são do signo de gêmeos com a personalidade de peixes, 
herdam de Mercúrio, o planeta regente do signo de Gêmeos, um tipo de dualidade 
que pode confundir quem convive com eles. Sua mente ágil faz com que percebam ao 
mesmo tempo vários pontos de vista a partir dos quais a realidade pode ser encarada.

Horóscopo nascido em 9 de junho

Não é hora de correr riscos nem se aventurar em 
situações indefinidas ou nebulosas: seja mais 
realista com o que ganha e gasta, ouça mais a 
sua intuição e dobre a atenção com pessoas fal-
sas. A Lua deixa seu poder de atração irresistível, 
esquentando as paqueras e o romance, mas o 
astral pode dar uma guinada no período da noite. 

Valorize os laços de carinho e procure se 
mostrar mais presente na vida de quem 
estima, mesmo que tenha que fazer isso de 
longe, via internet. Na paixão, Lua e Vênus 
se estranham à noite e alertam que não é 
hora de alimentar ilusões. 

A Lua muda hoje para o signo de Peixes, incen-
tivando seu lado solidário e carinhoso, mas 
entra em conflito com Vênus a noite e pede 
cautela nos assuntos do coração. Ciúme de 
amigo pode ser sinal de paixão, mas descubra 
se o sentimento é recíproco para não se iludir. 

O Sol treta com Netuno e a Lua fica pistola com 
Vênus, portanto, não convém se expor demais 
nem se abrir com qualquer um. Evite revelar 
seus planos e segredos, principalmente coisas 
a respeito da sua vida amorosa e fuja de fofo-
cas para não fazer papel de trouxa. Na paquera, 
investigue as intenções do crush.

Se não pode fazer mudanças na sua rotina, 
tente ao menos se distrair com interesses e 
coisas diferentes em seu cantinho. Nas rela-
ções pessoais, alguns imprevistos podem 
rolar, mas serão passageiros. Na paixão, Lua 
e Vênus entram em rota de colisão à noite 
e avisam que romance com alguém de outra 
cidade pode enfrentar desafios. 

Tenha jogo de cintura e tente conversar numa 
boa com quem vier com mimimi. A Lua, que 
entra hoje em sua Casa 4, também fica pistola 
e treta com Vênus à noite, recomendando a 
não cultivar ressentimentos à toa. Quem está 
livre vai sonhar com compromisso e não vai 
se satisfazer com aventuras. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 20

GCMF
TRIPLICAR

ARRASADO
BLUMENAU
AMARPX

PEDROISTO
AAACHA

GERADORP
MATRCE
OADDAMS

ECOSILHA
ODVOORO

ATIVISTAS
OOZAERO

Cidade
brasileira

da Oktober-
fest

Um dos
apóstolos
(Bíblia)

Conso-
antes de
"peixe"

Código
da pilha
pequena

Registro
feito após
a reunião

Contrito;
arrepen-

dido

Roberto
Carlos: 
o Rei 

da MPB

Mariana 
Hein, atriz
paulista

Orlando
Dantas,

jornalista 

Simulador
de (?):
treina
pilotos

Sua capital
é Porto
Velho
(sigla)

Militantes
por uma
causa

Largo;
folgado

Adequar;
acomodar 

Zoológico
(red.)

"Ar", em 
aeronave

Multiplicar
por três 

Destruído;
arruinado

Implora;
roga

Prudência;
juízo

Produzido;
criado
Mate-
mática
(abrev.)
Reper-

cussões
sonoras

A família
de Mor-

tícia (Cin.)
Raiva; ira

Esta coisa
"Quem
procura

(?)" (dito) 

Habitat
da baleia
Incomum;
escassa

Bondosa; 
benevolente
O Correio
Nacional

Garota, em inglês

Pratos feitos com
partes do boi (Cul.)

Consoantes
de "rapa"

Dívida
não paga

Cada parte
do arqui-
pélago

Enxerguei 

4/girl. 5/clama — prumo. 6/addams. 8/pesaroso.
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criado
Mate-
mática
(abrev.)
Reper-

cussões
sonoras

A família
de Mor-

tícia (Cin.)
Raiva; ira

Esta coisa
"Quem
procura

(?)" (dito) 

Habitat
da baleia
Incomum;
escassa

Bondosa; 
benevolente
O Correio
Nacional

Garota, em inglês

Pratos feitos com
partes do boi (Cul.)

Consoantes
de "rapa"

Dívida
não paga

Cada parte
do arqui-
pélago

Enxerguei 

4/girl. 5/clama — prumo. 6/addams. 8/pesaroso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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C P E C M
H K A T M A N D U

R E P A T R I A D O S
F A R R A B N E
E L I C A C A U
D E J A V U A D

L E G A R M E N T O
G S C B R I L H O

O P A C U B L
L I V R E A C H A D O

E U R O P A L A C
P R I S M A H L A

N N I N F E R I U
B O O M G A A S

S S A C R A S T
P R O P O S I T I V O

Santuário
venerado
pelos mu-
çulmanos

 Centro e-
conômico
e cultural
do Nepal

Nela o ma-
caco velho
não mete a
mão (dito)

A bomba 
de fissão
nuclear
(Fís.)

Significa
"Doctor",
em PhD

O verso
típico do 

Modernis-
mo (BR)

Letra do
ícone de

Bold
(Inform.)

Flor orna-
mental de

cores
variadas

Pechincha
(pop.)

Irmã de
Cadmo, na
Mitologia

grega

Letra do
logotipo do
Facebook

(?) Rioja,
região his-
tórica da
Espanha

Aspecto
pelo qual a
questão é
discutida

Deduziu
pelo

raciocínio

A Mãe 
do Mato
(Folc.)

Assim, em
espanhol

As
músicas

que tocam
em igrejas

Tipo de
viga que
sustenta
viadutos

Título de Abraão na
História bíblica

Psiquiatra e filósofo
alemão

Nobre (?):
o boxe

Cultivo da
Bahia

Homenagem às
vítimas do Nazismo,

em Jerusalém 
Proprietária

Nordeste
(abrev.)
Sucesso
de Ivete

Formato
do gol, no

rúgbi 

Boris
Johnson,

em relação
ao Reino

Unido

Decifrei o
texto

Flexão do
verbo "ser"

Jagunços
(bras.)

Nocivo

Menor
estado do
Sul (sigla)

Peixe
fluvial de

corpo
ovalado

Queixo 
(p. ext.)
Um dos

controles
da imagem
do televisor

Ceder em 
testamento

Grama
(símbolo)

Cerne;
essência

Desacom-
panhado

Expansão comercial
O jornalismo que

busca soluções para
as questões públicas

Lago, em
francês

Coração,
em inglês

Diversão
(pop.)

Percepção 
de situação
já vivida
(Psicol.)

Trazidos
de volta ao
país natal

3/así — lac. 5/heart. 6/déjà-vu — europa. 11/propositivo.

A União dos Dirigentes Municipais 
de Educação do Paraná (Undime) 
recebeu o secretário de Estado da 
Educação e do Esporte, Renato 
Feder, para alinhar as políticas públi-
cas educacionais do Estado durante 
encontro em Curitiba, na última ter-
ça-feira, 7. A secretária de Educação 
de Umuarama, Mauriza de Lima 
Menegasso, que é representante 
regional da entidade, participou da 
reunião ao lado dos membros do 
conselho fiscal, delegados titulares 

Encontro discute os caminhos da Educação no PR
e suplentes, Conselho Nacional de 
Representantes e coordenadores de 
núcleos regionais.

O encontro começou com a sole-
nidade de comemoração dos 10 anos 
do Programa Brigadas Escolares – 
Defesa Civil na Escola, que teve assina-
tura dos termos de adesão no Auditório 
do Museu Oscar Niemeyer. Na parte 
da tarde ocorreu a reunião conjunta 
entre a Undime-PR e a Secretaria da 
Educação, que discutiu a regulamen-
tação dos repasses do Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) para a Educação, conforme indi-
cadores de alfabetização, o regime de 
colaboração e ações conjuntas de recu-
peração da aprendizagem.

Outro assunto importante da 
pauta foi a discussão sobre a regula-
mentação dos critérios para habilita-
ção do recebimento do VAAR (valor 
anual por aluno/resultado). A obri-
gatoriedade da complementação de 
recursos da União passará dos 10% 
atuais para o equivalente a 20%, 

porém há alguns pontos que neces-
sitam de regulamentação.

Até dezembro deste ano precisam 
ser aprovados pontos como o piso 
salarial do magistério, ação redistri-
butiva interna às redes de ensino, for-
mas de colaboração para assegurar 
a universalização, qualidade e equi-
dade do ensino obrigatório, padrão 
mínimo de qualidade e Custo Aluno 
Qualidade, e a distribuição da cota 
municipal do ICMS por regra educa-
cional, entre outros.
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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

Hyundai Creta N Line tem
sua estreia global no Brasil

A Hyundai escolheu o 
Brasil para ser o primeiro país 
do mundo a receber a versão 
N Line do SUV Hyundai Creta 
Nova Geração. Modelo vem 
com design diferenciado, 
combinando esportividade e 
elegância, e elevado conteúdo 
de segurança, conectividade, 
conforto e conveniência que o 
tornam o SUV mais completo 
de sua categoria. Pré-venda 
de 200 unidades em condições 
especiais começa hoje, com 
preço sugerido de R$ 159.490. 

“Os veículos Hyundai N 
Line conquistaram os princi-
pais mercados mundiais com 
uma combinação de desempe-
nho, tecnologia e estilo. Aqui 
no Brasil, essa história começa 
com o nosso modelo que está 
entre os líderes do segmento 
mais desejado pelos consu-
midores: o SUV Hyundai Creta 
Nova Geração, em sua pri-
meira versão N Line mundial. 
Com isso, estamos ampliando 
a oferta de SUVs da Hyundai, 
atingindo clientes ainda mais 
exigentes e reforçando nossa 
liderança e experiência mun-
dialmente reconhecidas 
neste segmento”, afirma Ken 

Gincana do Caminhoneiro se instala em Guarulhos
Programada para acontecer 

sábado e domingo, no Posto 
Duque Dutra (antigo Sakamoto 
II), no km 210,5 da Via Dutra 
(sentido RJ-SP), em Guarulhos/
SP, a 16ª etapa do Gincana do 
Caminhoneiro – maior ação 
itinerante das estradas brasi-
leiras, que chega à 30ª edição 
com o patrocínio da IVECO e 

dos postos Petrobras da Rede 
Siga Bem – deve reunir cente-
nas de transportadores rodo-
viários de cargas que trafegam 
pelo trecho.

Durante os dois dias, os 
caminhoneiros terão à sua 
disposição, atendimentos rápi-
dos de saúde, com testes de 
glicemia, aferição de pressão 

arterial, checagem do IMC 
(Índice de Massa Corpórea), 
orientações sobre saúde bucal 
e também um painel com infor-
mações sobre bons hábitos 
que podem fazer o dia a dia na 
estrada mais saudável e menos 
estressante. Com o apoio do 
Sest/Senat, o caminhoneiro 
receberá também informações 

sobre Sustentabilidade e Meio 
Ambiente, cursos profissionali-
zantes, (inclusive do Programa 
Via Rápida) e sobre os servi-
ços que pode encontrar no 
Sest/Senat (Odontologia, 
Psicologia,  Fisioterapia, 
Pilates, Nutrição).

E como não poderia deixar 
de ser, os participantes da GDC 

terão a oportunidade de mos-
trar que são ‘bons de braço’ 
na prova de slalom, que já fez 
uma legião de fãs ao longo da 
existência do evento. Afinal, 
ela oferece aos caminhonei-
ros a chance de concorrer a 
um caminhão Iveco Tector 
zero km, o grande prêmio da 
temporada.

Ramirez, presidente e CEO 
da Hyundai para as Américas 
Central e do Sul.

A marca N foi criada em 
2015 com a missão de ampliar 
o portfólio de produtos da 
Hyundai, desenvolvendo veí-
culos de alta performance 
com foco em pistas de cor-
rida. O nome “N” é inspirado 
no formato das chicanes, 
curvas desafiadoras que exi-
gem muita técnica do piloto 
e desempenho do carro; ele é 
também uma homenagem a 
Namyang, cidade na Coreia do 
Sul onde se localiza o centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
da Hyundai, e a Nürburgring, 
famoso circuito de corridas 
europeu onde são testados os 
veículos N.

Em sua essência, os veí-
culos N nascem em Namyang 
e são aperfeiçoados em 
Nürburgring.

A partir da história de 
sucesso da marca N, nasce 
poucos anos depois a desig-
nação N Line, que, com per-
sonalidade própria e design 
exclusivo, atende os dese-
jos de um consumidor que 
busca um visual esportivo e, 

ao mesmo tempo, elegante 
e sofisticado, com persona-
lidade única, que reflita seu 
estilo de vida dinâmico e que, 
por meio de detalhes, possa 
diferenciá-lo dos demais. 

“O equilíbrio perfeito entre 
o design diferenciado e as 
tecnologias de ponta traduz o 
conceito de alta performance 
para as necessidades do dia 
a dia. Trata-se do carro ideal 
para os “SMART PERFORMERS” 
– que é como chamamos o 
perfil dos consumidores do 
novo Hyundai Creta N Line. 
São pessoas independentes, 
dinâmicas e bem-sucedidas. 
São protagonistas em todos 
os aspectos de suas vidas, no 
trabalho, no lazer e em seus 
relacionamentos. Para eles, o 
Hyundai Creta N Line é mais 
que um veículo, é uma exten-
são de suas personalidades”, 
explica Gerardo Carmona, 
vice-presidente de Operações 
Comerciais da Hyundai para as 
Américas Central e do Sul.

MAIS ESPORTIVIDADE
A versão N Line do Hyundai 

Creta Nova Geração chega 
ao mercado com itens que 

destacam sua esportividade 
sofisticada, reforçando a 
atual linguagem de design da 
Hyundai. Disponível nas cores 
Preto Onix, Azul Sapphire, 
Branco Atlas (com teto preto), 
Prata Brisk (com teto preto) e 
Cinza Silk (com teto preto), seu 
visual exterior conta com con-
junto de para-choques dian-
teiro e grade frontal com novos 
elementos. As novidades pas-
sam ainda pelas saias laterais 
e traseira, espelhos e barras de 
teto em preto brilhante, a mol-
dura da coluna C em grafite, e 
o emblema N Line na grade 

frontal, para-lamas e rodas, 
acentuando a esportividade. 

Pela primeira vez em um 
produto fabricado no País, o 
emblema da Hyundai na grade 
dianteira tem acabamento 
escurecido, no lugar do tradi-
cional acabamento cromado.

Além dos faróis e das lan-
terna em LED com acabamento 
escurecido, o novo integrante 
da família Hyundai Creta traz 
também rodas de liga leve 
de 17 polegadas, com design 
único, e a inédita saída de 
escapamento com duas pon-
teiras visíveis.

O Brasil é o primeiro país a receber o SUV com a marca esportiva mundial da Hyundai

DIVULGAÇÃO



11Quinta-feira, 9 de junho de 2022   LOCAL

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 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
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
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
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 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
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 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
CONSTRUTORA RVA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.298.550/0001-27, 
torna público que REQUEREU ao IAT, Instituto Agua e Terra a LICENÇA 
PRÉVIA, para a IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO VILLA SERENA 
RESORT, no lote no Lote A-1, da subd do lote “A” da unif dos lotes 
11-D e 11-E da subd do lote 11, LOTE 24z-Rem, da subdivisão do lote 
24, todos da Gleba 14 Figueira, Núcleo São João, Umuarama-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
JURANDI RODRIGUES SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 
72.321.938/0001-14, torna público que RECEBEU do IAT, Instituto 
Agua e Terra a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a implantação do 
PARQUE RESIDENCIAL SANTA CECÍLIA, no lote 25-U-2, da subdivi-
são do lote nº 25, da Gleba 12-Jaborandi da Colônia Núcleo Cruzeiro, 
Município de Umuarama –PR.

Táxis de Umuarama são inspecionados pela Sestran
Desde o final de maio 

a  S e c reta r i a  M u n i c i pa l 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram) 
tem a responsabilidade de 
regular e inspecionar a ativi-
dade de transporte individual 
de passageiros por táxi em 
Umuarama. E para garantir a 
segurança dos cidadãos, todos 
os veículos que atuam no setor 
vão passar por fiscalização 
em seus taxímetros, que será 
feita pelo Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia) den-
tro de 30 dias.

Os taxistas já estão providen-
ciando as adaptações necessá-
rias estabelecidas no Decreto 
153/2022, que o prefeito Hermes 
Pimentel acaba de baixar esta-
belecendo a tabela de valores 
de tarifas que devem ser pra-
ticadas em toda a cidade. Um 
grupo de profissionais taxistas, 
já devidamente cadastrados e 
com a situação regular junto à 
Divisão de Transporte Sestram, 

providenciou a vinda de profis-
sional autorizado pelo Inmetro 
para as regiões Noroeste e Norte 
do Paraná.

O processo de inspeção 
realizado pela Sestram é uma 
forma de oferecer mais segu-
rança aos usuários dos táxis 
em Umuarama. As pessoas que 
tomarem um táxi na Capital da 
Amizade vão ter a segurança de 
que a administração municipal 
está preocupada em garantir 
um sistema de transporte que 
seja seguro, regulamentado e 
vistoriado, pois todos os moto-
ristas serão cadastrados.

A secretaria reforça que 
os taxistas devem, rigorosa-
mente, usar o taxímetro em 
todas as corridas. “Caso o cida-
dão se sinta de alguma forma 
explorado, pode denunciar, 
reclamar e informar à Sestram, 
ligando para 3906-1111. A meta 
da Setran é regularizar todos 
os profissionais que atuam na 
área junto à Prefeitura até o 
final deste ano.

A secretaria reforça que os taxistas devem, rigorosamente, usar o taxímetro em todas as corridas

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Nada é absoluto. Tudo muda, tudo se 
move, tudo gira, tudo voa e desaparece.

Frida Kahlo
A

FE
TO

PÓS
Cresce a cada dia o número de sequelas relacionadas à covid-19. Segundo um estudo da Universidade do Estado do Oregon, 
nos EUA, pacientes que tiveram a doença têm 25% mais chances de desenvolverem distúrbios psiquiátricos nos quatro meses 
seguintes. Para os autores do estudo, o resultado ressalta a necessidade de acompanhamento da saúde mental do paciente 
desde o diagnóstico.  (Globo)

REGRAS!
Tirar a roupa no palco não é um pro-
blema para muitos atores. A questão 
é que, usando sorrateiramente celu-
lares, espectadores estão gravando e 
compartilhando na internet as cenas. 

Foi o que aconteceu com Jesse 
Williams, astro da série Grey’s Ana-
tomy, que teve a própria anatomia 

exposta a partir de uma cena de Take 
Me Out, uma peça sobre homofobia 
no beisebol. “Repulsivo”, foi como 
ele classificou o ato. Nos EUA, é 

cada vez mais comum a plateia rece-
ber bolsas para guardar os celulares 

durante os espetáculos. (Folha)

ZOOM
Equipe da Associação Comercial e Industrial de Umuarama, na noite festiva de posse da nova diretoria da entidade, no 

Centro de Eventos Caiuá.

LEONARDO EVENTOS/ RICARDO PEPELASCOV

PRESENTES!
O comércio de Umuarama aten-
derá em horário especial nesta 
sexta-feira (10) e no sábado 

(11), antevéspera e véspera do 
Dia dos Namorados, comemora-
do no próximo domingo (12). A 
data é uma das mais importan-
tes para o varejo. A expectativa 
é de um aumento de 5% a 8% 
nas vendas em comparação ao 

mesmo período do ano passado, 
segundo o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e 

Agrícola (Aciu), Miguel Fuentes 
Romero Neto.

 
***

As lojas de rua irão abrir das 9h 
às 22h nesta sexta-feira (10), 

em conformidade com um acordo 
coletivo de trabalho, e das 9h 
às 17h no tradicional ‘Sabadão’ 
(11).Segundo o Sindicato dos 

Empregados do Comércio e Sin-
dilojistas, as horas extras terão 

adicional de 70%.
Denise Constante Freitas e Elisangela Mello ( vice-presidente e presidente da 

Câmara da Mulher Empreendedora ), na posse oficial da nova diretoria da ACIU, 
no Centro de Eventos Caiuá.

 LEONARDO EVENTOS/ RICARDO PEPELASCOV
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