
 

Os times feminino e masculino de Umuarama deram aula de futsal para delírio dos amantes do esporte e, 
claro, para a fanática torcida umuaramense. O time feminino não tomou conhecimento do Toledo, fora de casa, 
e conseguiu chegar próximo da liderança, alcançando o segundo lugar no Campeonato Paranaense. O time 
masculino jogou redondo em casa e massacrou o Corinthians pela Liga Nacional de Futsal.
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Cobertura vacinal contra influenza
ainda segue em baixa no município
No Dia D da campanha estadual de vacinação, 144 doses de vacinas para 
atualização da carteirinha foram aplicadas em Umuarama. A Secretaria 
Municipal de Saúde concentrou a oferta das vacinas de rotina no Posto 
Central, no Dia ‘D’ da vacinação que aconteceu sábado. Até as 12h foram 

aplicadas 57 doses da tríplice viral, 41 de influenza, 12 da difteria e tétano 
e quantidades menores da tríplice bacteriana. Com relação às vacinas de 
rotina a campanha ficou dentro do esperado, mas quanto à vacina contra 
influenza a cidade ainda ficou bem longe da meta. l 8

Remuneração
sai da pauta l 5

ALEX MIRANDA

PF não confirma
que corpos são
de indigenista
e de jornalista
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INSA: Prefeitura 
é autorizada a

fazer repasse de
R$ 2,1 milhões

l 3

Dupla rende
proprietário

e rouba
panificadora
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Gasolina custa
entre R$ 6,89
e R$ 7,49, uma

diferença de 7%
l 8

l 7

CDMI E PROCON
Por solicitação do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, o Procon 
realiza hoje (14), reunião 
orientativa com representan-
tes das instituições financei-
ras que atendem idosos em 
Umuarama. O encontro será 
no anfiteatro do Procon, 
às 9h30. l 9

Sábado de gala

MISSA DE 7º DIA 
A família convida parentes, amigos e a 
comunidade em geral para a missa de 
7º dia da Dona IRACY DE ALMEIDA. 

A celebração especial será nesta quin-
ta-feira 16/06/2022 ás 9:00 horas 
da manhã, na Igreja Catedral Divino 
Espirito Santo. A família desde já 

agradece a presença de todos.
 29/05/1934 
 10/06/2022

Equipes de
Umuarama

buscam vagas
no Jojups

l 11
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 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

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
13/5 a 13/6 0,6414 0,6414 0,1407
14/5 a 14/6 0,6425 0,6425 0,1418

Ações % R$
Petrobras PN -1,28% 29,27 
Vale ON -3,17% 81,88 
ItauUnibanco PN -1,20% 23,81 
Bradesco PN -1,47% 18,83 
Magazine Luiza ON -7,93% 2,67 
Gol PN -14,46% 9,94

IBOVESPA: -2,73% 102.598 pontos

Iene 134,14
Libra est. 0,82
Euro 0,96
Peso arg. 122,31

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +2,5% 5,1140 5,1150 +7,6%

PTAX  (BC) +2,4% 5,1027 5,1033 +7,9%

PARALELO +2,5% 4,9900 5,4300 +8,0%

TURISMO +2,5% 4,9900 5,4100 +8,0%

EURO +1,6% 5,3236 5,3263 +4,9%

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 13/06

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 6,21
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.346,44 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/06 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 1.707,50 -38,00 3,7%
FARELO jul/22 415,10 -14,00 2,7%
MILHO jul/22 769,25 -4,00 -1,5%
TRIGO jul/22 1.071,00 0,25 -9,0%

SOJA 180,08 -0,5% -0,9% 178,00
MILHO 82,04 0,8% -0,2% 81,00
TRIGO 106,99 0,6% 9,2% 115,00
BOI GORDO 293,70 0,2% -4,4% 285,00
SUINO 5,30 0,8% -6,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/06 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 13/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 193,00 4,3% 1,0%
SOJA Paranaguá 202,50 4,4% 1,8%
MILHO Cascavel 90,00 5,9% -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

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

26 12

Terça

16 9 18 8

QuartaQuarta

Muitas nuvens

h
h

h
h

h
h

8
h

21h

Crescente
6/07- 23h14

Minguante
21/06 -00h11

Nova
28/06 -23h53

Cheia
14/06 -08h52

PREVISÃO DO TEMPO

Terça-feira, 14/6/2022 - Edição nº 13.864 - Ano 46 - R$ 4,00 @oparana hojenews

Automóveis l 
1

4

Combustíveis: A política
de preços é o problema?
O forte aumento nos preços dos combustíveis afeta tudo 
e todos no Brasil. De janeiro de 2019 a maio de 2022, o 
preço da gasolina aumentou 71%, enquanto o do diesel 
quase dobrou, saindo de R$ 3,54 para R$ 6,97. Para pio-
rar a situação estamos experimentando, desde fevereiro, 
preços internacionais de petróleo batendo a casa dos 
U$ 100 o barril, níveis não vistos desde meados de 2014. 
Crise do petróleo, PPI (Preço de Paridade de Importação), 

pandemia, guerra Rússia x Ucrânia, Cide, PIS, Cofins, 
ICMS e a lista só vai aumentando. Diante dos inúmeros 
questionamentos, o O Paraná conversou com o professor 
Ricardo Hartmann, Doutor em Engenharia e Coordenador 
do Grupo de Pesquisa em Mobilidade e Matriz Energética 
da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-A-
mericana) para entender qual realmente é o problema 
ao entorno do tema.

l Especial 3

l Pág. 2

SUINOCULTURA
Governo do Paraná

edita decreto e
reduz 50% da 

alíquota do ICMS
l Geral 6

FORMULA 2
Brasileiro Felipe
Drugovich lidera

categoria de acesso 
à cobiçada F-1
l Bandeirada 15

SÉRIE D
No Olímpico,

Serpente busca
‘reatar namoro’
com a vitória

FUTSAL
Cascavel recebe

o Santo André pela
LNF e quer fazer

valer o mando
l Esportes 13

ASSESSORIA/FCC
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Sol
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Lotofácil concurso: 2545

A partir das 16h, de hoje (10), estarão abertas as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) de 
professores e professores pedagogos temporários para atender a demanda da Secretaria Estadual de Educação 
em 2023. Serão cerca de 20 mil professores para todo o Paraná e, destes, 1,5 mil para o NRE (Núcleo Regional 
de Educação) de Cascavel. Com o reajuste que passou a valer desde o início deste ano, a remuneração do 
professor do PSS passou a ser de R$ 5.545,00, para a jornada de 40h.

20 mil para o Paraná e
1,5 mil para Cascavel

NubladoSol Sol

PF não confirma que 
corpos encontrados 
são dos desaparecidos

A mulher do jornalista britâ-
nico Dom Phillips, Alessandra 
Sampaio, disse ontem (13) que 
os corpos dele e do indigenista 
Bruno Pereira foram encontra-
dos. Eles estão desaparecidos 
há mais de uma semana na 
Terra Indígena Vale do Javari, 
no Amazonas.

Em nota, a PF negou que os 
corpos dos dois tenham sido 
encontrados. A associação 
indígena Univaja, que denun-
ciou o desaparecimento dos 
dois, não confirmou.

“Não confirmamos a infor-
mação de terem encontrado 
corpos”, disse Eliésio Marubo, 
assessor jurídico da Univaja.

Segundo Alessandra, após 
receber a informação, ela rece-
beu uma ligação da PF confir-
mando a localização de 2 cor-
pos, mas informando que eles 
ainda precisavam ser pericia-
dos para que a identificação 
pudesse ser feita.

Ainda de acordo com 
Alessandra, a embaixada 

britânica – que, segundo ela, já 
havia comunicado aos irmãos 
de Dom Phillips a localização 
dos corpos do jornalista e do 
indigenista – ratificou a infor-
mação da PF.

O jornal britânico “The 
Guardian”, para o qual Dom 
Phillips trabalhou, afirma que 
a família do jornalista foi infor-
mada da localização de 2 cor-
pos pela embaixada brasileira 
no Reino Unido.

“Ele [o representante da 
embaixada brasileira no Reino 
Unido] não descreveu a loca-
lização e disse que foi na flo-
resta e que estavam amarra-
dos a uma árvore e ainda não 
haviam sido identificados, 
disse Paul Sherwood, cunhado 
de Phillips, ao Guardian.

A embaixada brasileira no 
Reino Unido, aponta que “tem 
mantido contatos com a famí-
lia de Dom Phillips, a pedido 
desta”. A embaixada diz ainda 
que “não se pronunciará sobre 
o conteúdo desses contatos” e 

que “informações atualizadas 
sobre o caso devem ser solici-
tadas às autoridades respon-
sáveis, no Brasil”.

Bruno e Dom foram vistos 
pela última vez em 5 de junho 
ao chegarem a uma locali-
dade chamada comunidade 
São Rafael. De lá, eles parti-
ram rumo a Atalaia do Norte, 
viagem de aproximadamente 
duas horas, mas não chegaram 
ao destino.

No domingo (12), as equi-
pes de busca encontraram um 
cartão de saúde e outros per-
tences de Bruno, além de rou-
pas pessoais de Dom na área 
onde são feitas as buscas.

DETIDO
Segundo as autoridades, 

o material estava próximo 
da casa de Amarildo Costa 
de Oliveira, conhecido como 
‘Pelado’, o único preso sus-
peito de envolvimento no 
desaparecimento. Oliveira 
nega envolvimento.
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Senado iniciou votação 
de propostas que baixam
preços dos combustíveis

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, convocou uma 
sessão extraordinária de Plenário 
para 14h desta segunda-feira 
(13). Na pauta estavam duas pro-
postas relativas a combustíveis. 
O Projeto de Lei Complementar 
que estabelece um teto para 
cobrança de ICMS, e a Proposta 
de Emenda à Constituição que 
estimula a competitividade dos 
biocombustíveis em relação aos 
concorrentes fósseis.

O PLP 18/2022 é o primeiro 
item a ser votado. O projeto 
define que combustíveis — 
assim como energia, transportes 
coletivos, gás natural e comuni-
cações — são bens essenciais 
e indispensáveis. Com isso, os 
governos estaduais não podem 
cobrar acima de 17% de ICMS.

O imposto incide sobre a 
circulação de mercadorias e 
sobre a prestação de serviços 
de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comuni-
cação. Constitui a mais impor-
tante fonte de arrecadação dos 
estados, que são obrigados a 
repassar 25% da arrecadação 
aos municípios. 

BIOCOMBUSTÍVEIS
O segundo item da pauta, a 

PEC 15/2022, prevê benefícios 

Presidente Bolsonaro inaugura
Vice-Consulado em Orlando

O presidente Jair Bolsonaro 
participou no do sábado (11) 
da cerimônia de inaugura-
ção do Vice-Consulado do 
Brasil em Orlando, na Florida, 
Estados Unidos. A represen-
tação consular vai atender os 
brasileiros que vivem na região 
e turistas, com serviços como 
concessão de passaportes, 
registros civis e atendimento 
em casos de emergências.

“Esse nosso pedaço do 
Brasil faz um bem enorme para 
os nossos irmãos que estão por 
aqui, porque eles procuram os 
mais diversos serviços e, por 
vezes, têm que viajar dezenas, 
às vezes, centenas de quilôme-
tros para ter os seus problemas 
resolvidos”, disse Bolsonaro 
durante a inauguração.

O presidente viajou na quinta 
(9) aos EUA, onde participou 

Consulado
De acordo com o Itamaraty, o Vice-Consulado ficará subordinado 
ao Consulado-Geral em Miami e deve atender os cerca de 180 mil 

brasileiros que moram na região. Bolsonaro realizou a primeira entrega 
de documentação, um passaporte para uma criança brasileira de sete 

anos, que nasceu em Orlando. Segundo o chanceler, além do vice-
-consulado em Orlando, o Itamaraty abrirá outras quatro repartições. 
São os consulados-gerais do Brasil em Chengdu (República Popular da 
China), Edimburgo (Reino Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte) e 
Marselha (República Francesa) e um vice-consulado em Cusco (Peru).

tributários para fontes limpas 
de energia por pelo menos 20 
anos. “A estrutura tributária 
deve preservar a competitivi-
dade entre o biocombustível e o 
seu concorrente fóssil, evitando 
desestímulos ao produto limpo, 
renovável e produzido domes-
ticamente, gerando renda e 
empregos, em detrimento 
do consumo de derivado de 
petróleo importado com maior 
impacto sobre o clima e o meio 
ambiente”, foi o argumento na 

justificativa da proposta.
A PEC prevê a criação de um 

regime fiscal favorecido para os 
biocombustíveis, que depen-
deria da aprovação de uma lei 
complementar pelo Congresso 
Nacional. De acordo com a pro-
posta, as alíquotas sobre fontes 
renováveis seriam menores do 
que aquelas previstas para os 
combustíveis fósseis. 

A regra valeria por pelo 
menos 20 anos e seria aplicável 
ao Cofins, PIS/Pasep e ICMS.

da Cúpula das Américas em 
Los Angeles. Na ocasião, ele se 
encontrou com o presidente 
norte-americano, Joe Biden. 
Esta foi a primeira reunião bila-
teral desde que Biden chegou ao 
poder, em janeiro de 2021.

“Eu confessei para o Jon 
Biden que, desde criança, sem-
pre admirei o povo americano. 
Temos muita identidade, em 
especial na questão de valo-
res, no tocante à liberdade”, 

disse. Ele citou a liberdade de 
religião e de expressão, “o bem 
maior que um povo pode ter”. 
“Liberdade na sua forma mais 
ampla possível”, acrescentou.

Durante a cerimônia, 
Bolsonaro esteve acompanhado 
dos ministros das Relações 
Exteriores, Carlos França e da 
Justiça e Segurança Pública, 
Anderson Torres e do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL).

R$ 2.150 milhões ao INSA

Em sessão extraordinária realizada ontem (13) à tarde, 
foi aprovado por unanimidade pelos vereadores de 

Umuarama um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, 
que autoriza o município a repassar, a título de auxílio 

financeiro ao Instituto Nossa Senhora Aparecida, o valor 
de R$ 2 milhões e 150 mil. Durante a discussão, alguns 

parlamentares lembraram que no dia 20 de maio o hospital 
foi interditado pela Vigilância Sanitária após pedido feito 
pelo Ministério Público. Ressaltaram ainda que, segundo 

a autoridade Ministerial, o Hospital estava há mais de seis 
meses atuando em condições de funcionamento precárias.

Dória no setor privado
Três semanas depois de desistir de sua pré-candidatura 
à Presidência da República, o ex-governador João Doria 
anunciou ontem (13) que vai voltar a atuar no setor privado 
e permanece no PSDB. A cúpula tucana resistia à candidatura 
do ex-governador, que ficou isolado na sigla. O tucano disse 
que recebeu um “honroso convite” para integrar, a partir de 1° 
de julho, o Conselho do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), 
entidade fundada por ele e hoje presidida por seu filho, João 
Doria Neto. O ex-chanceler Celso Lafer e o ex-ministro Henrique 
Meirelles também farão parte do conselho do Lide. Doria disse 
que não terá função executiva no grupo e nem será remunerado.

Apoio à Tebet
Cerca de 300 pessoas, incluindo empresários e economistas, 
assinaram na última sexta (10) um manifesto em apoio à 
candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) à Presidência 
da República. O texto (“A melhor via para o Brasil”) tem entre 
seus signatários os ex-ministros da Fazenda Mailson da Nóbrega 
e Pedro Malan; o jurista Miguel Reale Junior; o ex-governador 
Paulo Hartung; o ex-presidente da Petrobras Pedro Parente e o 
ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore. “Confiamos 
haver tempo suficiente para que um movimento que incorpore 
diversas matizes políticos saia vitorioso na eleição presidencial com 
um grande programa que consolide o Brasil do século 21”.

Justificativa
No texto do projeto, o 
Chefe do Executivo ressalta 
que a saúde é um direito 
constitucionalmente 
protegido, conforme disposto 
no art. 196 da Constituição 
Federal de 1988: “A saúde é 
direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção 
e recuperação”. Nesta seara, 
também preceitua o art. 30, 
inciso I da CF, que compete 
aos Municípios legislarem 
sobre matéria de interesse 
local.

ASSESSORIA

Zona Industrial
Uma alteração de 
nomenclatura aprovada por 
vereadores em Umuarama 
ontem (13) em sessão extra, 
possibilita investidores a 
implantar loteamentos 
às margens da PR-580, 
trecho compreendido entre 
Umuarama e o distrito de Serra 
dos Dourados. A mudança do 
Zoneamento de ZEU-2 (Zona 
de Expansão Urbana - 2) e 
ZR3 (Zona Residencial 3), para 
ZUE (Zona de Urbanização 
Específica). Consta no texto que 
os lotes ficam na área de frente 
para a rodovia, e servirá apenas 
para instalação de Indústrias, 
Comércios e Serviços, se 
caracterizando como Zona 
Industrial 2 (ZI2).

Organizações sociais
Os senadores devem analisar ainda o Projeto de Decreto Legislativo 

que susta portaria da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 
Economia.  A portaria fixou prazo até 31 de dezembro de 2021 para 
que os gastos com as organizações sociais (OS) fossem incluídos no 

cômputo do limite da despesa total com pessoal dos entes federados.

UMA das propostas relativas a combustíveis estabelece teto para cobrança de ICMS e esti-
mula a competitividade dos biocombustíveis em relação aos concorrentes fósseis

DIVULGAÇÃO
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TSE acolhe 32 das
44 sugestões ao
processo eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) acolheu, de forma com-
pleta ou parcial, 32 propos-
tas feitas pelos integrantes da 
Comissão de Transparência 
Eleitoral (CTE) ainda para as 
Eleições 2022. Esse número 
representa 72% do total de 44 
propostas – o número inicial 
era 47, mas algumas repetições 
foram aglutinadas – e 25% delas 
(11 propostas) estão sendo ava-
liadas para as próximas eleições 
municipais. Apenas uma pro-
posta foi rejeitada.

O levantamento comprova 
o intenso esforço do TSE para 

Portal do TSE fica sem novos 
conteúdos durante cinco dias

Os portais na internet do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e de todos os 27 Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs) 
passarão por uma atualização 
programada e, por isso, as res-
pectivas páginas de notícias 
ficarão sem atualizações por 
cinco dias: a partir das 21h da 
quarta-feira (15) até as 8h da 
terça-feira seguinte (21). Nesse 
período, será feito o update da 
plataforma publicadora dos 

Na sexta (10), cerca de 130 alunos do Instituto Federal de Brasília (IFB) – campus Ceilândia – conheceram de perto a 
urna eletrônica por dentro e por fora. Esta foi a segunda vez que o TSE foi até uma escola para explicar aos estudantes o 
processo eleitoral. Participaram da apresentação estudantes dos cursos técnicos de Eletrônica e Segurança e de Segurança do 
Trabalho. A ação faz parte do evento “Por Dentro da Urna” e contou com a participação do coordenador de Tecnologia 
Eleitoral, Rafael Azevedo. Foram mostrados todos os componentes da urna. O professor Ricardo Moura, diretor-geral do 
IFB-Ceilândia, declarou ser de grande importância deste trabalho. “O fato de os alunos conhecerem o funcionamento da 
urna, o sistema de segurança e como são feitos os registros dos votos é de grande relevância para dar confiabilidade. A 
iniciativa é fundamental para os nossos alunos que são também jovens cidadãos e eleitores”.

aprimorar cada vez mais o pro-
cesso eleitoral e a responsivi-
dade em relação às contribui-
ções recebidas dos integrantes 
da Comissão. Com total trans-
parência, o Tribunal tem ana-
lisado, detidamente, todas as 
contribuições apresentadas.

De acordo com o presi-
dente do TSE, ministro Edson 
Fachin, o processo eleitoral 
transparente é aquele que 
se mostra aberto à fiscaliza-
ção, sendo, na ótica, tanto do 
eleitorado quanto dos atores 
políticos, compreensível e 
mediado por uma instituição 

com capacidade de responder 
adequadamente aos eventuais 
questionamentos.

A CTE foi instituída por 
meio da Portaria nº 578, de 
8 de setembro de 2021, para 
ampliar a transparência e a 
segurança de todas as eta-
pas de preparação e realiza-
ção das eleições; aumentar a 
participação de especialistas 
e entidades da sociedade civil 
e instituições públicas na fisca-
lização do processo eleitoral; 
e, por último, contribuir para 
resguardar a integridade do 
processo eleitoral.

conteúdos dos portais, com 
o objetivo de reforçar a segu-
rança, desempenho e estabili-
dade das páginas.

A manutenção não afetará 
apenas as páginas de notí-
cias: todas as páginas com 
conteúdo publicado também 
ficarão sem novas atualiza-
ções entre a noite do dia 15 e 
a manhã do dia 21. Contudo, 
todos os demais serviços 
que são acessíveis em outras 

seções, como consultas e emis-
são de certidões, funcionarão 
normalmente.

As notícias do TSE continua-
rão a ser veiculadas por meio 
de outros canais disponíveis, 
como as páginas do Tribunal no 
Twitter e no Facebook, o canal 
no Telegram e a lista de trans-
missão no WhatsApp. Uma vez 
terminada a manutenção, esses 
conteúdos serão republicados 
na página de notícias do Portal.

TSE

Evento de lançamento
O vice-governador do Paraná, 
Darci Piana, tem visita 
programada em Ponta Grossa, 
na noite de terça-feira (14). 
De acordo com sua agenda, 
a passagem pelo município 
ocorre para participação no 
evento de lançamento da obra 
literária “As janelas de Leonilda 
– a trajetória da escritora 
Leonilda Hilgenberg Justus”. O 
lançamento acontece a partir 
das 18 horas de terça, no SESC 
Estação Saudade.

Ilumina Paraná
Mais uma cidade será atendida 
pelo Programa Ilumina Paraná, 
que já destinou R$ 34,8 
milhões para 71 municípios. A 
Sedu liberou R# 1,9 milhão, a 
fundo perdido, á Paranavaí que 
substituirá 1.948 luminárias de 
vapor de sódio por sistemas 
de LED. Desde janeiro de 
2019, o número de luminárias 
substituídas em todo o Estado 
alcançou a marca de 32.009 
unidades.

Ferroeste em Roma
O governador Ratinho Junior 
encerrou na sexta-feira 
(10) a viagem à Itália onde 
apresentou os potenciais 
de investimento do Paraná, 
com destaque para a Nova 
Ferroeste.Ele se encontrou 
com dirigentes e empresários 
da Associação da Câmara do 
Comércio Italiano no Exterior, 
responsável por conectar 
organizações internacionais 
com empresas italianas, e 
com o Embaixador do Brasil 
na Itália, Hélio Vitor Ramos, 
ambos em Roma.

Urbanização do Bubas
Foz do Iguaçu iniciou neste 
ano o projeto mais ousado 
do Paraná ao propor a 
urbanização da ocupação do 
Bubas, área de 40 hectares 
onde moram 1,8 mil famílias e 
cerca de 10 mil pessoas. “É o 
melhor presente de aniversário 

Narrativas da oposição
O deputado federal e líder do Governo Bolsonaro, Ricardo Barros 

(PP), afirmou que o pedido de arquivamento da Procuradoria-
Geral da República (PGR) das acusações feitas pela CPI da Covid 
“desmonta as narrativas da oposição e restabelece a verdade”. 
“Repito o que disse na época, o relatório da CPI da COVID não 
possui materialidade. Todos os depoentes ouvidos negaram a 
minha participação na negociação das vacinas. Meus sigilos e 
das minhas empresas foram quebrados e absolutamente nada 

foi encontrado”, pontuou Barros.

da cidade neste ano. E mesmo 
com a grande expectativa e até 
ansiedade da minha parte, esse 
projeto requer a participação 
e o respeito às decisões dos 
moradores do Bubas”, disse o 
prefeito Chico Brasileiro.“Para 
alguns, esse processo pode 
até parecer moroso, mas num 
esforço de todos os envolvidos, 
estamos desatando um nó 
histórico, de mais de nove 
anos, e vamos garantir a 
dignidade, incluindo todas 
famílias aos serviços básicos de 
cidadania”, completou.

Imigrantes do Paraná
O novo volume do livro ‘Vindas 
– Memórias da Imigração’ 
será lançado nesta semana 
em Curitiba. A segunda edição 
continua a resgatar a história 
dos imigrantes do Paraná. O 
livro traz histórias e memórias 
de imigrantes de diferentes 
etnias que colonizaram o 
território paranaense, entre 
elas: alemães, libaneses, 
italianos, espanhóis, poloneses 
e ucranianos. São contadas 
as história de Zofia Brzegow, 
imigrante polonesa, Haidar 
Omar, imigrante libanês, 
Saturnino Hernando, imigrante 
espanhol, Alice Hoffmann, 
ascendente alemã, Edison 
Moro Rios, ascendente 
italiano e Pedro Choma Neto, 
ascendente ucraniano.

Vírus inativado
Diante do aumento de 
casos de Covid-19, alguns 
governantes voltaram a 
recomendar o uso de máscaras 
em ambientes fechados. A 
orientação também pode 
ajudar a conter o avanço de 
outros vírus, como o causador 
da gripe. A boa notícia é que 
pesquisadores do Instituto de 
Química da USP desenvolveram 
um item capaz de inativar os 
vírus da Covid-19 e da gripe. 
Isso ocorre devido ao composto 
químico impregnado no tecido 
da máscara, que elimina. 
partículas.
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Remuneração para os 
professores é retirada 
da pauta na Câmara

Após a mobilização dos 
professores de Umuarama na 
Câmara Municipal na manhã 
de ontem (segunda-feira, 13), 
o prefeito Hermes Pimentel 
pediu a retirada do Projeto de 
Lei Complementar 019/22, que 
dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do 
Magistério de Umuarama.

A retirada da pauta do docu-
mento que suspendia a pro-
posta através de requerimento,  
foi aprovada por unanimidade 
em sessão extraordinária às 14h. 
A mobilização por parte dos pro-
fessores da rede municipal foi 
grande ontem e, por conta disso, 
as aulas em toda a rede munici-
pal foram suspensas. Segundo 
o sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais (Sispumu), 
os pais dos alunos foram infor-
mados com antecedência.

“O prefeito veio conversar 
com a gente e mostrou o docu-
mento que pede a retirada do 
projeto e pediu que retornás-
semos à sala de aula, mas 
vamos acompanhar a votação 

Satisfação
Ao finalizar a votação do requerimento que retirou de pauta o projeto 
de lei, os vereadores foram aplaudidos pelos professores que acom-
panharam o trâmite. De acordo com a presidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos de Umuarama (Sispumu), Ligia Strugala Bezerra, 
após a retirada do projeto, a possibilidade de greve da categoria foi 

descartada. “Os professores irão retornar às aulas na terça-feira (14)”, 
garantiu Ligia. A categoria saiu satisfeita com a decisão. “Esperamos 
que o projeto volte para a comissão permanente e lá possamos fazer 
as mudanças necessárias”, diz. Segundo o sindicato que representa os 
professores, o projeto retirava muitos direitos, acabando com a parte 

financeira do plano de carreira da categoria.

Justiça determina interdição
de asilo irregular em Iporã

Atendendo pedido formu-
lado em ação civil pública pelo 
Ministério Público do Paraná, 
por meio da Promotoria de 
Justiça de Iporã (cidade loca-
lizada a 55 quilômetros de 
Umuarama), o Juízo da Vara 
da Fazenda Pública determi-
nou a interdição de uma casa 
que abrigava 23 idosos na 
cidade. Conforme constatou o 
MPPR, a instituição estava em 
situação completamente irre-
gular, não apenas por não ter o 
alvará e as licenças necessárias 
para seu funcionamento, mas 
também por manter os idosos 
em condições precárias e sem 
o atendimento profissional 
legalmente exigido.

Entre os muitos problemas 
identificados na instituição 
pela Promotoria de Justiça, 
estão a inexistência de docu-
mentos que atestem sua 
constituição legal; recursos 
humanos insuficientes e sem 

qualificação profissional para 
os cuidados com os idosos; 
falta de responsável técnico 
(profissional de nível supe-
rior que responde institucio-
nalmente junto à autoridade 
sanitária local); ausência de 
cadastro individualizado dos 
idosos; falta de atendimento 
integral dos residentes, que 
não dispunham de atividades 
de promoção e reabilitação de 
saúde ou que promovessem a 
convivência familiar e comuni-
tária e o envelhecimento ativo, 
saudável e de convivialidade; 
inexistência de contrato formal 
firmado com cada residente ou 
seu responsável legal; retenção 
e administração de cartões de 
benefícios dos residentes pela 
proprietária da entidade, sem 
instrumento legal para o ato; 
fornecimento insuficiente de 
refeições aos idosos; proble-
mas no imóvel, que não tinha 
identificação externa visível e 

apresentava instalações físicas 
em condições inadequadas 
de habitabilidade, higiene e 
salubridade e, ademais, sem 
acessibilidade.

PRAZO
Além da interdição, entre 

outras providências, a decisão 
judicial proibiu a proprietária 
da instituição de desenvolver 
atividades de atendimento 
de idosos e determinou que 
o Município remova os resi-
dentes, em até 15 dias, enca-
minhando-os às respectivas 
famílias (preferencialmente) 
ou a locais adequados de aten-
dimento a idosos e adultos em 
situação de vulnerabilidade. O 
Município também deverá dis-
ponibilizar servidores para per-
manência contínua na casa até 
que os idosos sejam removidos. 
O Juízo estabeleceu ainda mul-
tas diárias em caso de não cum-
primento das determinações.

PROFESSORES pararam os trabalhos ontem aguardando a decisão que seria tomada na 
Câmara. Hoje aulas voltam normal na rede municipal

ALEX MIRANDA

do plenário e manter nossa 
mobilização”, completou a 
presidente do Sindicato, Ligia 
Strugala Bezerra.

Segundo os sindicalistas, 
o prefeito assumiu o compro-
misso junto à categoria de 

devolver o projeto para nova 
discussão com a comissão de 
acompanhamento do plano. 
“Junto com a categoria e admi-
nistração serão analisados e 
estudados novos meios de resol-
ver a situação”, acrescentou.

Praxe 
Procurado, o Senado Federal 
alega que “não tem como 
praxe a divulgação de casos 
de Covid-19 entre os seus 
servidores, colaboradores e 
parlamentares”. 

Máscaras 
Deputados e senadores 
defendem a volta da 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras nas duas Casas. “A 
gente não pode brincar com 
a Covid-19. O vírus está aí”, 
afirma o senador Confúcio 
Moura (MDB-RO). 

Caminho 
O Ministério da Economia adotou 
o mesmo nome do Plano de 
Governo do então candidato Jair 
Bolsonaro (PL) – “Caminho da 
Prosperidade” – para o hotsite, 
lançado ontem, que reúne 
“a história da transformação 
econômica brasileira”. 

Energia 
A diretora-geral substituta da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), Camila 
Bomfim, é esperada amanhã na 
Comissão de Minas e Energia 
da Câmara dos Deputados 
para dar explicações sobre os 
valores que serão devolvidos 
ao consumidor, via tarifa de 
energia, de tributos pagos a 
mais pelas distribuidoras.

Sanção 
A audiência foi solicitada pelo 
deputado Filipe Barros (PL-
PR). A Câmara e o Senado 
aprovaram, recentemente, 
um projeto (PL 1280/22)  que 
especifica os procedimentos 
para a Aneel devolver ao 
consumidor os valores de PIS 
e Cofins pagos a mais pelas 
distribuidoras. O texto aguarda 
sanção presidencial.

Coringa 
Ex-ministro dos governos Lula 
e Dilma, Gilberto Carvalho,  
atualmente diretor da Escola 
Nacional de Formação Política 
do PT, segue bem cotado para 
uma cadeira no Palácio do 
Planalto em caso de vitória 
do petista. Ele é unanimidade 
na pré-campanha de Lula. 
Atua como “coringa” na 
interlocução com evangélicos, 

Recrudescimento 
Os casos de Covid dispararam na Câmara do Deputados nos 

últimos dois meses. Levantamento obtido pela Coluna via Lei de 
Acesso à Informação (LAI) mostra que “foram registrados pelo 

Departamento Médico (Demed) 20 casos em abril e 166 casos em 
maio de 2022”. Os dados de junho não foram informados. Apesar 

do recrudescimento da pandemia, a Câmara mantém a rotina 
normal, com reuniões de comissões, votações em plenário e sem 

obrigatoriedade de uso de máscaras. 

movimentos sociais, militares 
e empresários. 

Preços 
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e ministro Paulo Guedes 
(Economia) pedem para 
supermercados segurarem 
preços para conter inflação. 
Mal sabem eles que não é de 
hoje que os estabelecimentos 
buscam saídas para gerar fluxo 
de caixa e evitar o repasse 
de preços, diante da pressão 
inflacionária e da alta dos juros. 

Créditos 
À Coluna, a BMS Consultoria 
Tributária, que atende 150 
estabelecimentos filiados 
à Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS), informa 
que a estimativa é recuperar R$ 
1 bilhão em créditos tributários 
junto à Receita Federal em 2022. 
A empresa oferece suporte 
técnico para reduzir riscos de 
inconsistências no recolhimento 
dos tributos e identificar 
oportunidades de restituição 
de valores.  

Lei Orlando Brito
O Congresso pode derrubar 
hoje o veto (21/2022) do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
à Lei Orlando Brito. O projeto 
determina a isenção de tributos 
de equipamentos importados 
para uso exclusivo no exercício 
da profissão de fotógrafo 
e cinegrafista. 

Confiança 
O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) 
avançou 1,3 ponto em junho de 
2022, de 56,5 pontos para 57,8 
pontos. O resultado demonstra 
avanço da confiança em relação 
ao mês anterior e coloca a 
confiança do setor industrial 
no maior patamar desde 
outubro de 2021. O indicador 
é calculado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

Assédio 
A Associação Nacional dos 
Advogados da Caixa (Advocef) 
promoveu ontem debate sobre 
assédio moral e sexual no trabalho. 
Participaram Rita Serrano, 
representante dos empregados 
no Conselho de Administração do 
banco, e representantes de outras 
carreiras da Caixa. 
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Dupla armada rende proprietário
e rouba panificadora na Londrina

Uma panificadora loca-
lizada na avenida Londrina, 
em Umuarama, foi alvo de 
um assalto na tarde do último 
domingo (12). O crime ocor-
reu por volta das 16h45 e foi 
cometido por dois homens 
que chegaram ao local arma-
dos com pistolas.

Câmeras de monitora-
mento registraram a ação e 
as imagens foram repassa-
das às Polícias Civil e Militar. 

Os bandidos invadiram o 
estabelecimento e seguiram 
direto para o caixa. Eles amea-
çam o proprietário e pegam 
o dinheiro e sua aliança. O 
homem de 50 anos de idade 
não tem reação.

A dupla permaneceu no local 
por 2 minutos e 30 segundos e 
depois saiu em direção à rua 
Santa Catarina. Inicialmente 
os dois caminham, passam 
por algumas pessoas e depois 

começam a correr.
A Polícia Militar foi acionada 

e coletou informações sobre o 
crime, bem como as caracterís-
ticas dos assaltantes. Os dados 
foram repassados para as equi-
pes policiais, que realizaram 
patrulhamentos, mas os sus-
peitos não foram encontrados.

Criminosos abandonam arma e
veículo e fogem correndo da PM

A Polícia Militar foi acio-
nada na noite do sábado (10) 
para atender a uma ocorrên-
cia de assalto a residência no 
município de Moreira Sales, 
onde havia sido furtado uma 
caminhonete Ford/Ranger 
além de pertences e celula-
res das vítimas. A operação 
envolvendo a busca pelos sus-
peitos teve início em patrulha-
mento pela região e terminou 
após a perseguição e fuga dos 
envolvidos.

Segundo informações, 

Quadrilha do facão 
invade casa e rouba 
dinheiro e celular
Um homem acusado de 

integrar uma gangue que reali-
zou um assalto a residência na 
Estrada da Salete, no bairro Boa 
Vista de Cruzeiro do Oeste foi 
detido, na última sexta (10), 
após ter sido abordado por 
um policial militar que estava 
de folga e soube do paradeiro 
do sujeito.

O caso aconteceu por volta 
das 16h15, quando a vítima 
estava em sua casa e percebeu 
a movimentação de homens 
estranhos nas proximidades. 
Foi então que, preocupado 
com a intenção dos suspeitos, 
se trancou no imóvel que foi 
invadido depois que os crimi-
nosos arrombaram a porta.

Com facões em punho, os 
suspeitos roubaram R$ 300 em 
dinheiro, um aparelho celular 
do morador e logo fugiram 
tomando rumo desconhecido.

Foi então que um militar, 
que estava de folga, recebeu 
as informações sobre o para-
deiro de um dos bandidos e 
saiu em seu encalço, vindo a 
abordar o homem de 22 anos, 
que confessou integrar o grupo 
que realizou o assalto.

O acusado possui vários 
antecedentes criminais e foi 
entregue à Polícia Civil.

depois do crime, foi realizado 
um patrulhamento pela rodo-
via PR-180, no sentido ao trevo 
de Moreira Sales. Foi então que 
policiais de Mariluz cruzaram 
com o veículo levado e uma 
perseguição começou.

Na tentativa de despis-
tar os policiais, os bandidos 
entraram em Mariluz, mas 
deram de topa com um palco 
que havia sido montado na via 
principal da cidade, impossi-
bilitando assim a passagem. 
Desesperados, abandonaram 

o veículo e fugiram a pé 
em meio à avenida.

No interior da cami-
nhonete foram encon-
trados vários pertences 
que haviam sido rouba-
dos das vítimas, além de 
uma pistola de pressão 
que foi adaptada para o 
calibre .22 e uma muni-
ção deflagrada. Também 
havia uma balaclava preta 
e uma munição intacta.

O veículo e os pertences 
foram encaminhados para 

Tapejara registra no sábado
o sexto assassinato de 2022

Um jovem aparentando 20 
anos foi encontrado morto em 
Tapejara por volta das 12h30 
do sábado (11). O corpo estava 
dentro da casa de uma proprie-
dade rural próxima da cidade.

O arrendatário do imóvel 
se deparou com várias marcas 
de sangue ao se aproximar da 
residência, que atualmente 
encontra-se desocupada. Ao 
abrir a porta, ele se deparou 
com o corpo no chão. Existe a 
suspeita de que o rapaz tenha 
sido morto na noite da sexta-
-feira (10).

O arrendatário chamou 
a Polícia Militar que isolou 
o local. A Polícia Científica 
documentou o espaço e o 
IML (Instituto Médico Legal) 
recolheu o corpo. O rapaz é 
moreno, vestia calça jeans 
preta, camiseta vermelha e 
tênis escuro.

O setor de comunicação do 

Um automóvel 
Toyota/Caldina 
com placas do 
Paraguai que ha-
via sido furtado 
na manhã da 
última sexta-feira 
(10) na ro-
dovia PR-323 
perto do distrito 
de Cedro, foi 
encontrado na 
zona rural de 

Perobal pegando fogo durante a noite. A situação aconteceu após mora-
dores das imediações entrarem em contato com as autoridades relatando o 
princípio de incêndio no veículo. Após uma checagem feita pelos policiais 
foi constatado que era o mesmo carro que havia sido roubado na manhã do 
mesmo dia. Os autores do incêndio não foram localizados.

ENQUANTO um dos bandidos segue 
entre as mesas, o comparsa rende o pro-

prietário e leva o dinheiro do caixa

DIVULGAÇÃO

7º BPM (Batalhão da Polícia 
Militar) informou no início 
da noite que ainda não tem 
a identificação do homem, 
bem como as causas exatas 
da morte. A investigação está 
a cargo da Delegacia de Polícia 
Civil de Cruzeiro do Oeste.

Este seria o sexto assassi-
nato registrado em Tapejara. 
O município entra para a esta-
tística como um dos mais vio-
lentos do Estado, na proporção 
de habitantes. (Colaboração 
– Obemdito)

ARMA adaptada foi encontrada dentro do veículo 
abandonado pelos criminosos

realização dos procedimentos 
de praxe.

COLABORAÇÃO/OBEMDITO

DIVULGAÇÃO



7Terça-feira, 14 de junho de 2022  ESPORTE

Umuarama massacrou o Corinthians
com placar de 5 a 1 na Liga Nacional

Com uma grande atuação 
na frente do seu torcedor, que 
lotou e vibrou muito e contou 
com sua torcida organizada, o 
Umuarama Futsal derrotou o 
Corinthians por um placar de 
5 a 1. A partida foi terceira da 
noite de sábado (11) pela Liga 
Nacional de Futsal (LNF).

O primeiro tempo foi bas-
tante movimentado. Herick 
foi o primeiro a marcar para os 
donos da casa. Não demorou 
muito e o empate chegou. Foi 
logo após uma bola bater duas 

vezes na trave, Caio Jotinha, 
contra, deixou tudo igual.

No entanto, um lance 
mudou toda a história do 
jogo. A arbitragem viu um 
toque de mão de Levy, que 
recebeu cartão vermelho. De 
pênalti, Caio Jotinha, desta 
vez marcou a favor e aumen-
tou o placar para 2 a 1. O time 
de Umuarama aproveitou o 
incentivo das arquibancadas 
e o mau momento do adver-
sário em quadra para ampliar. 
Mura e Giovani marcaram e o 

placar chegou em 4 a 1 para 
o intervalo.

Na volta do segundo tempo, 
o Timão tentou uma reação, 
mas não teve como. Quem 
marcou foi novamente Herick 
definindo o marcador em 5 a 
1, segunda derrota do time no 
campeonato e a terceira vitória 
do Umuarama na LNF 2022.

TIME profissional de Futsal de 
Umuarama não se deu conta e 

passou por cima do Corinthians 
dentro de casa

DIEGO IANESKO/AFSU

Meninas do futsal sobem para o 2ª lugar no Paranaense
 O sábado de gala do fut-

sal feminino começou às 16h 
em Toledo com as guerreiras 
enfrentando o time da casa e 
vencendo por 1 a 0. O acanhado 
ginásio que recebeu a partida 
pode até ter dificultado a tática 
e a técnica do Umuarama Fustal 
Feminino em busca de um pla-
car mais elástico, mas não con-
seguiu barrar a conquista do 
segundo lugar no Campeonato 
Paranaense. As meninas estão 
a apenas três pontos do líder 
Apucarana.

A s  u m u a r a m e n s e s 

decidiram o jogo logo aos 
3’43” do primeiro tempo com 
gol da Thai. Depois foi só admi-
nistrar o resultado e segurar 
os avanços do Toledo até o 
fim da partida. Para tanto, as 
meninas tiveram muita disci-
plina e a garra foi redobrada 
na composição do time des-
falcado, pois algumas das 
jogadoras tiveram que ficar 
em Umuarama trabalhando e 
outras que foram cedidas para 
os Jogos da Juventude. Mas a 
mescla das experientes com as 
mais jovens sob o comando do 

técnico Henrich Hyordan deu 
resultado.

SEGURANÇA
“É um sentimento de alí-

vio, a gente trabalha a semana 
tudo buscando o objetivo final 
que é a vitória, e quando ela 
vem, há sentimento de obje-
tivo conquistado. E como 
vencemos Colombo e agora o 
Toledo fora de casa, nos dá a 
segurança que podemos ven-
cer fora de casa. Essa vitória 
já é a quarta consecutiva da 
equipe”, disse o técnico.

Brasil goleia Uruguai e fatura
o Sub-20 no Espírito Santo

 A seleção brasileira sub-20 
de futebol masculino venceu o 
Uruguai na noite do domingo 
(12) por 7 a 0 no Estádio Kleber 
Andrade em Cariacica, no 
Espírito Santo.

Jogando com a vantagem 
do empate para ficar com o 
título, por ter a melhor cam-
panha, a equipe verde e ama-
rela dominou completamente 
o jogo e abriu o placar aos 28 
minutos da primeira etapa 
com o centroavante Vitor 
Roque. O jogador do Athletico 
Paranaense desviou de cabeça 
uma cobrança de escanteio 
sem chances de defesa. Logo 
na sequência, aos 30 minutos, 
o árbitro marcou um pênalti 
polêmico em dividida entre 
o atacante brasileiro Marcos 
Leonardo e o zagueiro uru-
guaio Ignacio Rodriguez. 
Depois de muita reclama-
ção, o defensor foi expulso e 

o atacante brasileiro, Marcos 
Leonardo, converteu com 
muita categoria a penalidade.

Ainda no primeiro tempo, 
aos 43 minutos, Marcos 
Leonardo aproveitou a falha da 
zaga e fuzilou para dentro do gol 
uruguaio. Aos oito minutos da 
etapa final, o artilheiro da noite 
recebeu lindo passe de Matheus 
Nascimento e definiu com muita 
categoria, encobrindo o goleiro 
Randall Rodríguez.

A equipe do técnico Ramon 
Menezes ainda teve tempo para 
marcar mais três gols. Aos 36, 
depois de longa troca de passes, 

Kayky, do Manchester City, ficou 
cara a cara com o goleiro e defi-
niu. Um minuto depois, Marcos 
Leonardo fez o quarto dele e o 
sexto do Brasil ao receber um 
cruzamento quase na marca do 
pênalti. Aos 40, o meia Jader, do 
Athletico Paranaense, fechou o 
placar tocando com categoria.

Além do 7 a 0 no último jogo 
do quadrangular, o Brasil já 
havia batido o Paraguai por 5 a 
2 e o Equador por 4 a 1. A grande 
meta da comissão técnica bra-
sileira é preparar o time para 
o Sul-Americano da categoria, 
previsto para janeiro de 2023.

TIME feminino de futsal de Umuarama está mais perto da liderança do campeonato
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NA última rodada do quadrangular, time verde e amarelo faz 7 a 0
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Caio Souza voltou a ser o destaque brasileiro. No domingo (12) na Copa 
do Mundo de ginástica artística em Osijek, na Croácia, faturou três meda-
lhas: prata no salto sobre a mesa e nas argolas e bronze na barra fixa. A con-
quista no salto veio com a média de 14.616, depois dele marcar 14.600 
e 14.633 nas duas tentativas. O ouro foi do ucraniano Igor Radivilov, com 
14.866, e o bronze do turco Adem Asil, com 14.483.  Na prova das 
argolas, Caio obteve a nota de 14.733 (8.533 de execução e 6.2 de 
dificuldade). Somente o turco Adem Asil, com 14.900, ficou na frente do 
brasileiro. O azeri Nikita Simonov fechou o pódio com a nota de 14.633. 
Na barra fixa, teve dois brasileiros no pódio. Lucas Bitencourt e Caio Souza 
conquistaram a mesma nota, 14.266. Mas, como a nota de execução do 
Bitencourt foi maior (8.566 contra 7.966), ele faturou a prata e o Caio 
ganhou o bronze. O croata Tin Srbic foi o melhor com 14.300. Nesse 
sábado (11), Caio Souza já havia ido ao pódio na prova do cavalo com 
alças, ficando com a medalha de bronze.

DIVULGAÇÃO
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Cobertura vacinal contra influenza 
ainda segue em baixa no Município

No Dia D da campanha esta-
dual de vacinação, 144 doses 
de vacinas para atualização da 
carteirinha foram realizadas 
em Umuarama. A Secretaria 
Municipal de Saúde concen-
trou a oferta das vacinas de 
rotina na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Posto Central, na 
manhã do último sábado, 11.

Até as 12h foram as equi-
pes aplicaram 57 doses da trí-
plice viral (sarampo, rubéola 
e caxumba), 41 de influenza, 
12 da DT (difteria e tétano) e 
quantidades menores da trí-
plice bacteriana (DTP), menin-
gocócica, febre amarela, hepa-
tite B, HPV, pneumo 10, oral 
contra poliomielite (VOP), vari-
cela e a meningocócica ACWY 
(tetravalente).

“Com relação às vacinas de 
rotina a campanha ficou den-
tro do esperado, mas quanto 
à vacina contra influenza 
ainda estamos bem longe 
da meta”, avaliou a diretora 

Gasolina custa entre 
R$ 6,89 e R$ 7,49, 
diferença é de 7%

Todos os meses a Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama realiza um levan-
tamento sobre os preços dos 
combustíveis praticados na 
cidade. Ontem (segunda-feira, 
13), o órgão divulgou uma pes-
quisa feira em 43 postos de dis-
tribuição entre os dias 6 e 7 de 
junho. A gasolina mais barata 
custa R$ 6,89 e a mais cara R$ 
7,49, uma diferença de 7%.

A maior variação de pre-
ços foi identificada no etanol, 
que tem o litro mais barato 
encontrado a R$ 4,75 e o mais 
caro a R$ 5,49 – 15,6% de dife-
rença. Já o óleo diesel mais 
em conta foi encontrado a R$ 
6,46, enquanto o maior caro a 
R$ 6,99 – diferença de 8,2%. 
“Apenas o diesel ficou mais 
caro este mês (em relação ao 
mês anterior), com aumento 
de 4,8%. A gasolina registrou 
uma pequena queda de 0,2% 
e o etanol de 7,2%”, aponta o 
secretário Deybson Bitencourt.

Ele ressalta que ainda vale a 
pena abastecer com gasolina. 
“Considerando o custo do litro 
do etanol em relação à gasolina, 
é preferível optar pela segunda, 
já que a autonomia do veículo 
com álcool é, em média, 30% 
menor”, afirma.

Rally dos Sertões vai premiar melhor prato
com sabores que representem Umuarama

 Umuarama está na rota da 
primeira fase do 30° Rally dos 
Sertões, o maior evento auto-
mobilístico do mundo. E entre 
as atividades e ações progra-
madas para a cidade, destaque 
para o Concurso Gastronômico 
Sabores do Sertões 2022 – 
Estrela Sebrae 50 + 50, que vai 
escolher um prato que repre-
sente os sabores de ingredientes 
típicos locais. As criações devem 
utilizar como base carne bovina, 
mandioca e maracujá.

De acordo com o regu-
lamento, podem participar 
pessoas jurídicas legalmente 
constituídas – podem ser 
microempreendedores indivi-
duais (MEI), micros e peque-
nas empresas – e que estejam 

da Secretaria Municipal de 
Saúde, Simony Rodrigues 
Bernadelli. Ela informou que a 
vacina contra a gripe comum 
foi oferecida junto com a da 
covid-19, na unidade do Sest/
Senat. “Apenas 483 pessoas 
foram imunizadas no Dia D. O 
número é pequeno, agora que 
a vacina está liberada para 
todos – a partir de 6 meses de 
vida”, acrescentou.

A procura da vacina contra 
covid foi boa, principalmente 
para a quarta dose – foram 
realizadas 263 desta dose – e 
875 no total (todas as etapas 
da covid, mais influenza). Até 
a última sexta-feira (10), 17.355 
umuaramenses haviam sido 
vacinados contra a gripe na 
campanha deste ano. “A vacina 
está liberada para todas as 
categorias e faixas etárias e 
está disponível em todas as 
UBS, no horário das 8h às 11h 
e das 13h30 às 16h. É impor-
tante que toda a população 

seja imunizada para conter a 
circulação e reduzir os efeitos 
que ele causa à saúde”, orien-
tou Simony.

Por ser um vírus que muda 
muito (mutante), a cada ano 
uma nova vacina é desenvol-
vida levando em considera-
ção os tipos de vírus que estão 
circulando no momento. A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é quem recomenda, a 
cada ano, quais tipos de vírus 
que devem ser utilizados.

A vacina é aplicada por inje-
ção intramuscular na parte 
superior do braço e tem vali-
dade de um ano. É indicada 
para pessoas com mais de 60 
anos e alguns grupos priori-
tários, mas, havendo disponi-
bilidade, pode ser oferecida a 
toda a população acima dos 6 
meses de vida.

O benefício maior da vacina 
é a proteção contra a influenza 
ou gripe, doença caracterizada 
por febre alta, calafrios, dor de 

cabeça, mal-estar, tosse seca e 
dor muscular, que pode gerar 
complicações e infecções res-
piratórias agudas. Estudos 
recentes indicam que a vacina 
também protege contra infarto 
e derrame.

O Paraná prorrogou a cam-
panha de vacinação contra a 
gripe e sarampo, iniciada em 
abril. A previsão era que o 

Boletim Covid informa 21 novos casos da doença
O Boletim Covid divul-

gado ontem (segunda-feira, 
13) trouxe dados acumulados 
no final de semana: mais 21 
novos casos foram confirma-
dos, sendo 12 mulheres, nove 
homens e nenhuma criança. 
Outra boa notícia é que não 
havia nenhuma pessoa de 

Umuarama internada para tra-
tamento da doença – nem em 
UTI e nem em enfermarias cre-
denciadas pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde).

O total de casos ativos 
hoje é de 159 e o número de 
casos suspeitos está em 37, 
indicando que 196 pessoas 

estão em isolamento domi-
ciliar. Há 112 dias nenhuma 
morte em decorrência de 
complicações da doença 
não é registrada na cidade e 
o total de óbitos está em 339.

Desde o início da pan-
demia de coronavírus, em 
m a rço  d e  2 0 2 0 ,  3 8 . 1 7 7 

pessoas foram diagnosti-
cadas com covid-19 e deste 
total 37.679 se recupera-
ram. Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de inter-
namentos classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

em dia com suas obrigações 
perante o fisco municipal. 
“Quem quiser participar deve 
ter alvará de funcionamento e 
estrutura de higiene conforme 
determinado pela Vigilância 
Sanitária”, comenta Gislaine 
Alves Vieira de Marins, secre-
tária municipal de Fazenda.

As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 22 de junho direta-
mente no hotsite saboresdos-
sertoes22sebrae.com.br.

“O objetivo é conhecer os 
sabores típicos da culinária de 
cada região que os competido-
res vão passar. É uma forma de 
incentivar o turismo gastronô-
mico e fortalecer os empreende-
dores do ramo da gastronomia. 
Além de ser uma competição 

entre estabelecimentos, o que 
se busca é criar lucratividade 
não só econômica, mas também 
social, cultural e turística”, deta-
lha Jane Panaro Queiroz, con-
sultora do Sebrae Umuarama 
responsável pelo evento.

Ela indica que cada restau-
rante (ou profissional autô-
nomo devidamente registrado) 
tem o desafio de elaborar um 
prato – doce ou salgado – que 
represente o sabor de nossa 
região. “O prato deve estar no 
cardápio dos participantes e a 
população local irá consumir e 
avaliar. O concorrente poderá 
divulgar e até promover degus-
tação, por exemplo. O preço do 
prato deve ser entre R$ 20 e R$ 
60 e as notas vão variar de 1 a 

5. Quem tiver maior pontuação 
será o vencedor representando 
Umuarama”, explica.

A coordenadora escla-
rece que além dos documen-
tos relacionados no regula-
mento, o concorrente deverá 
disponibilizar informações 
sobre o prato inscrito, além 
de apresentar uma foto em 
alta resolução. “A imagem do 
prato deverá ser produzida 
exclusivamente pelo estabe-
lecimento, posicionada na 
horizontal e de preferência 
com fundo branco ou outra 
cor clara”, informa, acrescen-
tando que o Sebrae Umuarama 
também está de portas aber-
tas para quem precisar de mais 
informações sobre o concurso.

público-alvo fosse atingido até 
o início de junho, mas só 47% 
se vacinaram contra a gripe e 
35,3% contra o sarampo – a 
meta é de 90% e 95%, respecti-
vamente. Por isso, a vacinação 
segue até 24 de junho.

ATÉ a última sexta-feira (10), 17.355 umuaramenses haviam sido vacinados contra a gripe 
na campanha deste ano
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Palavras cruzadas

Confie na sua intuição para não fazer papel de 
trouxa. Terá que se esforçar mais para aprender 
uma tarefa difícil ou para dar conta dos estudos. 
Busque um cantinho tranquilo para se concentrar 
melhor. No amor, altos e baixos estão previstos, 
sobretudo à noite. Quem está livre pode se envolver 
com alguém.

Tenha cuidado para não acirrar rivalidades com 
colegas. Alimentar tensões nunca é a melhor 
opção e o momento pede mais sabedoria para 
alcançar o que quer. Romance com colega ou 
com alguém influente pode enfrentar desafios. 
A Lua forma conjunção com Urano e aconselha 
não bater de frente com o mozão, pois é hora de 
relevar atritos a dois. 

Coloque a sua saúde em primeiro plano e respeite 
seus limites, evitando acumular tarefas e funções. 
A tarde será mais positiva e as coisas devem cami-
nhar bem. À noite, Lua e Urano se encontram no 
céu e renovam o sonho de encontrar um par que 
tenha tudo a ver contigo. 

O que você vai querer mesmo é manter as preocu-
pações bem longe e aproveitar um pouco mais as 
coisas boas da vida: a tarde pode ser mais favorá-
vel para isso. Use seus talentos e o empenho que 
herdou do seu signo para vencer as dificuldades e 
dar a volta por cima. Na paixão, a noite pode trazer 
emoções intensas. 

Em vez de tentar impor as suas verdades e vonta-
des, saiba ouvir e ceder. Também não é um bom 
momento para depender dos colegas no trabalho: 
você vai se sair melhor atuando individualmente. 
À noite, a Lua se aproxima de Urano e deixa seu 
pique mais caseiro. Na paixão, um novo amor pode 
colocar as paqueras em segundo plano.

Você pode ter a impressão de que as pessoas não te 
compreendem como gostaria e se aborrecer com a 
falta de sintonia. Ou ainda pode mostrar resistência 
para aceitar os conselhos de alguém. À tarde, as coi-
sas devem fluir melhor. À noite, Lua e Urano formam 
conjunção, recomendando a proteger seus segredos 
e manter a discrição nos assuntos do coração.

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 14 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Escorpião. São con-
fiantes e otimistas. Encontram portas abertas e braços estendidos para lhes acolher e para colaborar 
com tudo. Podem ter sorte e não precisam de muito esforço para atingir seus objetivos. Seu número 
principal, é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, de Netuno. Dois astros que se contrapõem pela sua 
energia diversa. Um é positivo e o outro negativo. Juntos formam o 8 de Saturno, que simboliza as 
coisas materiais e ambição, distanciando a pessoa um pouco da fé e da espiritualidade.
    

Horóscopo nascido em 14 de junho

Controle a teimosia, saiba ouvir, ponderar e evite 
impor as suas vontades. À tarde, as energias con-
flituosas perdem força e você terá mais sucesso 
em seus contatos pessoais e profissionais. Com 
a Lua estimulando a cooperação, será o momento 
de somar forças com os outros para conseguir o 
que deseja. 

Pode ser difícil conquistar aliados ou fazer parcerias 
nesta terça. Inclusive, há risco até de romper uma 
amizade ou relação importante. A recomendação 
das estrelas é seguir em frente com os olhos vol-
tados para a realidade e fazer as suas coisas sem 
depender dos outros. Se está sem um love, pode 
sentir algo mais por alguém que conhece.

Focar nas metas e ambições é importante, mas 
cuidado para não pagar de doida e querer ter 
razão em tudo. Controle a sua teimosia e saiba a 
hora de ceder, especialmente ao lidar com che-
fes e autoridades. Se chutar o balde, vai ter de 
ir buscar depois! 

Não convém misturar dinheiro com amizade, pois 
pode ter problemas mais adiante. No amor, o cora-
ção está em sintonia com um compromisso mais 
sério e a vontade de embarcar em um lance está-
vel será maior: fuja de aventuras. À noite, Lua e 
Urano ficam em conjunção e podem atiçar seu lado 
possessivo.

A Lua também estimula o desapego: aproveite para 
doar o que não usa mais e ou então para mudar 
algumas coisas no seu cotidiano. Na paquera, pode 
se interessar por uma pessoa mais séria, madura 
e responsável. À noite, Lua e Urano ficam em con-
junção na sua Casa 8, acentuam seu lado sensual 
e avisam que você pode ter surpresas na paixão.

Excesso de trabalho e estresse pode prejudicar seu 
organismo, por isso, procure se organizar bem e 
definir prioridades para dar conta do serviço sem 
se sobrecarregar. Capriche na prevenção, no álcool 
gel e evite a automedicação: em vez de buscar 
soluções na internet ou com amigos, consulte um 
especialista. 
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BRANDAACA
ARADAAN
BDBART

PROFETAIO
LEENTES

SALGROSSO

M

Figura da
área de
trabalho
(Inform.)

Que causa
grande

surpresa

Nando
Reis, can-

tor de 
"Sou Dela"

A terra
preparada

para o
plantio

Alexandre
Nero, ator
parana-

ense

Como se
destacou
Maomé

Líquido
amargo 

do fígado

Conso-
antes 

de "tosa"

(?)
queridos:
pessoas
amadas

Orifício 
da pele

Transfere
(poderes)

Familiar
(abrev.)

Constância;
frequência

Antiga civilização
mexicana

Obra de
Mário de
Andrade

Tiro (gíria)

Prover do
necessário
Período de
100 anos

Decifra
(um texto) 
Tempero de
churrascos

Possuir

O filho
de Homer
Simpson

Aqui, em
espanhol
Espécie
de leque

Longe;
distante

Duas
formas de
narrativa,
uma infan-
til e outra

bíblica

Determinei
o tamanho
Infecção 

dentária (pl.)

Tela inicial
do DVD
Suave;
macia

Formato da
cantoneira

Ordena

Cópias de
contratos
Papai, em

inglês

Toma
provi-

dências

3/acá — dad. 4/bart — menu — teco. 6/asteca. 7/profeta. 9/macunaíma.
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CDMI e Procon orientam instituições financeiras
Por solicitação do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDI), a Secretaria de Proteção 
e Defesa do Consumidor – Procon 
Municipal – realiza hoje (14), reunião 
orientativa com representantes das ins-
tituições financeiras que atendem ido-
sos em Umuarama. O encontro será no 
anfiteatro do Procon, a partir das 9h30.

A pauta surgiu em reunião ordiná-
ria do CMDI no final de maio, que entre 
outros assuntos discutiu o atendimento 
preferencial ao idoso nas agências ban-
cárias da cidade. Na ocasião, os conse-
lheiros tomaram conhecimento sobre 

muitas queixas relacionadas ao des-
respeito a esse direito, garantido pelo 
Estatuto do Idoso. De acordo com as 
reclamações, idosos têm enfrentado 
horas de espera em filas aguardando 
por atendimento bancário.

A lei 10.741/2003 determina o 
atendimento preferencial imediato 
e individualizado às pessoas com 
60 anos de idade ou mais, junto aos 
órgãos públicos e privados prestado-
res de serviços à população. Diante 
da situação, o CMDI solicitou o apoio 
do Procon Municipal para orientar 
as instituições financeiras e, juntos, 

buscar uma solução que garanta um 
atendimento mais respeitoso aos ido-
sos, que já enfrentam em seu dia a dia 
as adversidades da idade avançada.

O secretário municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor, Deybson 
Bitencourt Barbosa, encaminhou 
ofício às instituições financeiras em 
nome do Procon Umuarama, convo-
cando os representantes para a reu-
nião desta terça-feira. “Queremos 
discutir mais a fundo o atendimento 
preferencial à pessoa idosa, que é 
fundamentado nos termos das leis 
federais 10.741/2003 e 10.048/2000, 

lei estadual 13.400/2001 e lei munici-
pal 2.746/2005. Precisamos assegurar 
o direto dos idosos a um bom atendi-
mento”, reforçou.

A presidente do CMDI, Zélia 
Aparecida Serralbo, destacou a impor-
tância do Procon nesta demanda, res-
saltando que “a atuação da distinta 
agência de proteção e defesa do consu-
midor é primordial nesta ação, unindo 
forças e agindo conjuntamente para a 
preservação das condições de digni-
dade aos nossos idosos e, sobretudo, 
propiciando sua participação ativa em 
seu contexto social”.
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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

 A Webmotors, portal de 
negócios para o segmento 
automotivo, anuncia o ran-
king dos carros (novos e usa-
dos) mais buscados pelos 
brasileiros em maio. Segundo 
o Webmotors, os Sedãs lide-
ram a lista das carrocerias 
mais desejadas e a tendência 
aponta um crescimento contí-
nuo dos SUVs, o que coloca a 
categoria ligeiramente à frente 
dos Hatchback. 

HONDA CIVIC
No recorte por mode-

los mais buscados, o Honda 
Civic se manteve na liderança 
nacional, com 429.133 unida-
des pesquisadas. O sedã só 
não figurou em primeiro lugar 
na região nordeste. Por lá, o 
Toyota Corolla levou a melhor, 
deixando o Chevrolet Onix e a 
Toyota Hilux em segundo e ter-
ceiro lugares, respectivamente.

O levantamento leva em 
conta o número de leads, 
que é a oportunidade real de 
concretizar um negócio den-
tro do site da Webmotors, em 
âmbito nacional.  

Mais completo, mais conec-
tado e mais esportivo. É desta 
forma que o BMW Série 1 chega 
ao mercado brasileiro neste 
ano. Com novos equipamentos 
e visual mais atraente, a nova 
versão M Sport do 118i já está à 
venda nas concessionárias da 
BMW do Brasil por R＄ 315.950.

“O 118i M Sport é a porta 
de entrada para o mundo 
BMW. Com dimensões mais 
compactas, bastante agilidade 
e ótima eficiência energética, 
esse modelo é ideal para quem 
busca a primeira experiência 
no segmento premium, mas 
sem abrir mão do famoso Puro 
Prazer de Dirigir, que só os car-
ros da BMW são capazes de 
proporcionar”, afirma Adriano 
Mamede, Gerente Sênior de 
Estratégia e Operações de Ven-
das da BMW no Brasil.

Visualmente, a nova ver-
são 118i M Sport se diferencia 
pela aparência mais esportiva 
e atraente. Os para-choques 
dianteiro e traseiro têm visual 
mais agressivo, padrão nos 
modelos da versão M Sport. 
A grade troca o acabamento 
cromado, da versão Sport GP, 
pelo acabamento em preto bri-
lhante e as rodas de 18 polega-
das ganham novo desenho. Já 
os faróis, assim como as lan-
ternas traseiras contam com 
acabamento escurecido. Por 
dentro, o volante M Sport e o 
revestimento em couro dos 
bancos dão o tom de esporti-
vidade na cabine.

Debaixo do capô, o 118i 
M Sport usa um motor BMW 
TwinPower Turbo de 3 cilin-
dros. Ele rende 140cv de potên-
cia entre 4.600rpm e 6.500rpm, 
e torque plano de 220Nm entre 

BMW 118i ganha tecnologia,
mais estilo e equipamentos

1.480rpm e 4.200rpm. A trans-
missão é automática de sete 
velocidades e a suspensão tem 
acerto e calibração M Sport.

Focado em atrair um público 
mais jovem, o 118i é recheado 
de tecnologias. O painel, por 
exemplo, é chamado de BMW 
Live Cockpit Professional. Ele 
é composto pelas duas telas 
de 10,25 polegadas, que com-
põem o painel de instrumentos 
e a central multimídia. É possível 
se comunicar diretamente com a 
assistente Alexa da Amazon, e há 
compatibilidade com Android 
Auto e Apple CarPlay.

A versão também é equi-
pada com Assistente Pessoal 
Inteligente BMW pode ser ati-
vado pela frase “olá, BMW” ou 
qualquer outra que esteja pro-
gramada. O sistema é capaz de 
executar inúmeras funções do 
veículo ou explicar o funciona-
mento de equipamentos. Além 
disso, a tecnologia é capaz de 
aprender os hábitos do moto-
rista e adaptar suas funções.

O sistema se soma ao BMW 

ConnectedDrive, um pacote de 
tecnologia que engloba várias 
funções. É possível atualizar 
remotamente o carro, ter o ser-
viço de concierge ou de informa-
ções do trânsito em tempo real. 
O BMW Teleservices também 
envia mensagens automáticas 
sobre o estado do seu carro com 
base no uso, o que possibilita 
agendar serviços na concessio-
nária mais próxima. Também é 
possível acionar o SOS em uma 
emergência ou acidente.

Até mesmo quando você está 
distante do BMW 118i M Sport é 
possível ficar conectado com o 
carro pelo My BMW app, que 
permite ativar funções remo-
tas. Exemplos: localizar o veí-
culo, trancar ou destrancá-lo, 
checar se as janelas estão 
abertas, se todas as portas 
estão fechadas, e ainda, rece-
ber notificações a cada atualiza-
ção remota de software (Remote 
Software Upgrade).

O quesito segurança não 
fica de lado. O BMW 118i M 
Sport vem equipado com 

assistentes de direção como o 
Parking Assistant (baliza auto-
mática), Reverse Assistant 
(capaz de refazer os últimos 
50 metros percorridos autono-
mamente), farol de LED adap-
tativo e assistente de farol alto, 
Controle de tração e estabili-
dade e seis airbags com 8 pon-
tos de proteção. Também são 
de fábrica ar-condicionado de 
duas zonas, sistema de som 
Hi-Fi, teto solar e retrovisores 
anti-ofuscante.

O novo BMW 118i M Sport 
chega ao Brasil, importado da 
Alemanha, em cinco opções de 
cores para a carroceria (Branco 
Alpino, Preto Safira, Cinza Skys-
craper, Azul Misano e Vermelho 
Melbourne) e quatro opções de 
acabamento interno (Couro 
Dakota Vermelho Magma/
Preto, Couro Dakota Mocha/
Preto, Couro Dakota Preto/Cos-
tura Azul, Couro Dakota Preto/
Preto), com preço sugerido de 
R＄ 315.950, enquanto a ver-
são de entrada, chamada 118i 
Sport GP, custa R＄ 295.950.

Nova versão M Sport está mais completa e com visual mais esportivo 

 DIVULGAÇÃO  

SUV é segundo 
no ranking dos 
carros mais 
buscados em maio

RANKING DAS
 CARROCERIAS 

MAIS BUSCADAS 

1º) Sedã
2º) Utilitario-esportivo
3º) Hatchback
4º) Picape
5º) Cupê   
6º) Minivan  
7º) Perua-sw  
8º) Conversível
9º) Van-utilitário  
10º) Buggy   
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 18/18 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 1.0T PREMIER 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00
ONIX 1.0T LTZ 20/20 PRATA COMPLETO R$ 84.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 196.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

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

ZONA V

Sobrado em excelente
ponto comercial,

possuindo 01 suíte +
02 quartos, dispondo
de aproximadamente
200m² de construção

R$ 3.500,00 + seguro anual

Condomínio Portal das Águas

Casa térrea, mobiliada,
equipada e decorada!

São 250m² de área
construída, dispondo de

3 suítes e tudo o que
uma casa em

condomínio fechado
pode oferecer!

R$ 2.300.000,00

        EXTRAVIO DE ALVARÁ
MAGDA MENDES DE QUEIROZ 
BEGA, inscrita sob nº CNPJ 
04.725.722/0001-64, estabele-
cido na Rua Estrada Jaborandi, 
0, CEP 87500-000, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
23.532/2001. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.  

    EXTRAVIO DE ALVARÁ
J. F. PIMHEIRO BARÉA & CIA 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
10.580.277/0001-94, estabele-
cido na Avenida Londrina, 3954 
– sala 03, Zona II, CEP 87502-250, 
na cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para devi-
dos fins o extravio de seu alvará 
nº 28.052/2009. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Equipes de Umuarama buscam vagas no Jojups 2022
Todas as equipes de 

Umuarama inscritas nos 
Jogos da Juventude do Paraná 
(Jojups 2022) estão classifica-
dos para segunda etapa da fase 
regional. Os atletas da Capital 
da Amizade brilharam na pri-
meira etapa disputada em 
Iporã, neste final de semana, 
e vão disputar a próxima etapa 
ainda em Iporã, nas modalida-
des de basquetebol masculino, 
futsal feminino e masculino e 
voleibol feminino e masculino, 
na próxima semana.

“O desempenho foi muito 

bom, mostrando na prática 
o resultado dos treinamen-
tos e do envolvimento dos 
atletas, que contam com 
escolinhas e incentivos ofe-
recidos pelo município, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer”, pon-
tuou o secretário responsável 
pelo setor, Jeferson Ferreira. 
“Agradecemos também o 
apoio do prefeito Hermes 
Pimentel, que é um grande 
incentivador do esporte em 
todas as suas expressões”, 
acrescentou.

O secretário informou 
também os resultados que 
garantiram a classificação 
das equipes umuaramenses. 
No basquetebol masculino A, 
Umuarama venceu Cianorte 
(63 a 36) e perdeu para Altônia 
(62 a 46). No futsal feminino A 
foram vitórias contra Pérola 
(7 a 0), Nova Olímpia (5 a 2) e 
São Jorge do Patrocínio (4 a 0), 
enquanto no masculino foram 
vitórias contra Cidade Gaúcha 
(5 a 1) e Francisco Alves (9 a 1).

N o  v ô l e i  f e m i n i n o 
Umuarama triunfou sobre 
Nova Londrina e Maria (dois 
sets a zero em ambos os 
jogos), enquanto no masculino 
as vitórias foram contra Santa 

Isabel do Ivaí (2 a 0), Pérola (2 
a 1) e Altônia (2 a 0). A etapa 
contou com 928 atletas inscri-
tos em 67 equipes.

“Como fazemos parte 
da regional 6 (Iporã) busca-
mos classificação para a fase 
macrorregional dos Jogos da 
Juventude a ser disputada em 

Mandaguari, entre os dias 19 
a 21 de agosto. Até lá nossas 
equipes terão mais um tempo 
para treinar e melhorar em 
alguns fundamentos. A expec-
tativa é muito positiva para 
seguirmos nas próximas fases 
da competição”, completou o 
secretário Jefinho.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Seja como os pássaros que, ao pousarem um 
instante sobre ramos muito leves, sentem-
-nos ceder, mas cantam! Eles sabem que 

possuem asas.
Victor Hugo

BR
IL

H
E

MÚSICA
Cantores e bandas de Umuarama farão bonito no 7º Festival de Música Capital da Amizade – o Femucam 2022 
que vai premiar   os melhores talentos com troféus e um valor em dinheiro. Com três categorias:  Popular, 
Sertaneja e Banda respectivamente dia 16, dia 17 e dia 18. A final será no domingo, às 20h. Sempre no Centro 
Cultural Vera Schubert. 

PANTANAL
Um grupo de empresários de Brus-
que, Santa Catarina, liderados pelo 

empresário Homero Zaninotto (Grupo 
Uvel) estiveram em Umuarama no 
sábado (11) e foram clicados por 
Thiago Casoni a frente do Hotel 

Caiuá. No domingo seguiram rumo 
ao Pantanal. Anualmente eles fazem 
este itinerário sempre ciceroneados  

pelo ‘Homero da Uvel’ -, visitam 
Umuarama, pescam no Pantanal 

e aproveitam a VIDA. A caravana 
acontece há alguns anos e sempre é 

recepcionada com muita alegria ...

OFF
Com o lançamento do novo sistema 
operacional iOS 16, os usuários do 

iPhone terão acesso a diversas novas 
funcionalidades e ferramentas. Mas 

nem todos os modelos estarão aptos a 
receber as novidades. Alguns celulares 
da marca deixarão de receber suporte, 

incluindo o iPhone 7, um dos mais 
populares no Brasil.  (Estadão)

THIAGO CASONI

ZOOM
Deusi Costa e Lino Ito prestigiaram 
o Jantar Italiano promovido pelo 
Rotary Catedral, no Metropolitan. 

 ARQUIVO COLUNA

EM FOZ
Um grupo de mulheres da Câmara 
da Mulher Empreendedora segue 
para Foz do Iguaçu no feriado 

(quinta)  e a partir de sexta-feira 
participam do Encontro de Mulhe-
res com programação que destaca 
reunião com o presidente da Fe-
comercio e vice-governador Darci 
Piana seguido  de coffee break. A 

noite tem palestra com  Fabio kalil 
–, com o tema: Do macro ao micro: 
uma visão construtiva para o futu-
ro”. No sábado (18) tem cerimônia 
de homenagens as mulheres desta-
ques da CMEG/PR com a presença 

da homenageada umuaramense 
Andréia Secco. Em seguida jantar e 

show com a Banda Moderato.
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