
 

O vereador Mateus Barreto foi eleito presidente da Comissão de Exame de Denúncia, destinada à emissão de parecer 
referente à denúncia protocolada junto ao Poder Legislativo que pede a cassação do vereador Ronaldo Cruz Cardoso. 
A denúncia foi devido a um suposto pedido de propina para a tramitação de projeto de loteamento na Câmara. De 
agora em diante a comissão tem de 15 dias para analisar os documentos e emitir parecer acerca do contexto.
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Criança de um mês de vida é
diagnosticada com Covid-19
Uma criança de apenas um mês de vida, teve diagnóstico positivo para 
Covid-19 em Umuarama. A descoberta foi feita por equipes da Secretaria 
de Saúde que estão à frente dos levantamentos e do combate à doença 
na cidade. De acordo com o Boletim Covid, 28 novos casos de coronavírus 

foram confirmados no município, sendo 20 mulheres e sete homens, além 
da criança. O bebê segue recebendo tratamento em casa, não foi neces-
sário o internamento. Até ontem, havia um homem de 56 anos internado 
na UTI do Hospital Cemil – ele tomou as três doses da vacina. l 11

Uma vitória atrás da outra l 7

DIEGO IANESKO/AFSU

Lei estadual
cria distribuição

de ração para
pets no Paraná

l 2

Alep discute
reorganização
de carreiras
no Detran

l 3

Governador
enaltece a união

em encontro
com prefeitos

l 4

PR deve colher
16 milhões

de toneladas
de milho

l 5 l 8

O prefeito Hermes Pimentel foi pessoalmente vistoriar as obras 
de revitalização das principais ruas e avenidas da Zona V, que 
nesta semana entraram em fase final de execução. l 9

Comissão 
de cassação

Vistoria
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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

14/5 a 14/6 0,6425 0,6425 0,1418
15/5 a 15/6 0,6674 0,6674 0,1666
16/5 a 16/6 0,7025 0,7025 0,2015
17/5 a 17/6 0,6692 0,6692 0,1684
18/5 a 18/6 0,6697 0,6697 0,1689

Ações % R$
Petrobras PN -1,76% 29,08 
ItauUnibanco PN +0,42% 23,75 
Bradesco PN +0,70% 18,77 
Magazine Luiza ON +0,39% 2,55 
Qualicorp ON +14,64% 13,39 
CVC Brasil ON +13,19% 8,67

IBOVESPA: +0,73% 102.806 pontos

Iene 134,51
Libra est. 0,83
Euro 0,96
Peso arg. 122,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -2,1% 5,0250 5,0260 +5,7%

PTAX  (BC) -0,2% 5,1113 5,1119 +8,1%

PARALELO -1,3% 4,9400 5,3700 +6,8%

TURISMO -1,3% 4,9400 5,3500 +6,8%

EURO -0,4% 5,3076 5,3108 +4,6%

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 15/06

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,17
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.341,38 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/06 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 1.693,75 -4,75 2,9%
FARELO jul/22 417,50 6,50 3,3%
MILHO jul/22 774,00 5,75 -0,9%
TRIGO jul/22 1.050,00 -0,25 -10,8%

SOJA 179,77 -0,7% -1,1% 178,00
MILHO 83,42 0,2% 1,4% 83,00
TRIGO 110,00 0,9% 12,2% 115,00
BOI GORDO 295,88 0,6% -3,7% 297,00
SUINO 5,42 0,6% -4,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 15/06 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 15/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 192,00 0,5% 0,5%
SOJA Paranaguá 201,00 1,0% 1,0%
MILHO Cascavel 89,00 2,3% -2,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0066  ffííssiiccaass  1155//0066,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0066

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

O feriadão traz uma energia transformadora, mas 
tudo indica que será pra glorificar de pé. Logo de 
manhã, seu signo tende a ficar mais sentimental, 
carinhoso e gentil com as pessoas, sobretudo nos 
momentos de privacidade. De quebra, você tende a 
mostrar mais inspiração, sensibilidade e requinte. 
Boas chances de chamar a atenção para o que faz e 
bombar com sua criatividade. 

Clima de harmonia no início do feriadão, com chan-
ces de atrair as pessoas pra perto de você e ganhar 
admiração. Logo depois os astros deixam o seu sig-
no mais sensível e prestativo. E tem tudo pra ficar 
mais popular com todo mundo. À tarde, há sinal de 
transformações, mas tudo indica que serão pra glo-
rificar de pé.

O dia começa tranquilo e favorável, virginianos ama-
dos. Você deve ficar mais sociável e se relacionar 
numa boa com as pessoas, sobretudo com quem está 
longe. Tudo indica que fará excelentes contatos e irá 
se ligar a pessoas especiais, evoluídas e idealistas. 
Esbanjando criatividade e objetividade, tende a pro-
porcionar momentos divertidos com seus queridos.

Vejo aqui que você deve quintar com muita energia 
boa! Além de ficar sociável, há chance de ganhar fa-
vores e fechar um acordo que parecia difícil de rolar. 
Pra ficar ainda melhor, seu signo tende a mostrar 
mais sensibilidade ao se comunicar. Com facilidade 
pra compreender as coisas, novos aprendizados e os 
estudos estão favorecidos. 

Em casa, os planetas enviam paz e amor em suas re-
lações familiares e o clima promete ser maravilhoso! 
Para ficar ainda melhor, tudo indica que terá facilida-
de pra encher o bolso. Seu lado inspirado tá aceso 
e pode ter ideias excelentes que devem render uma 
boa grana. À tarde, há sinal de inquietações. Procure 
se isolar um pouco e meditar. 

Seu feriadão tem tudo pra ser uma maravilha, pei-
xinho. Os astros enviam excelentes vibes e deixam 
o seu signo mais sociável, comunicativo e amável, 
sobretudo nas amizades. Com muita inspiração e 
criatividade, talvez sonhe acordado(a). Mas conta 
com a com a sorte e até a ajuda de amigos pra rea-
lizar seus desejos. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 16 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Capricórnio. O aspec-
to pode causar timidez e introversão, bem como complexos íntimos jamais revelados a alguém. 
Seu número principal é o 19. A soma e a redução dá o número o 10, que se torna 1, confirmando 
suas características de líder e de autoridade.

    

Horóscopo nascido em 16 de junho

Os astros despejam energias positivas em suas 
relações, além de estimular sua popularidade e fa-
cilidade em fazer contatos. Tudo indica que irá se 
expressar com mais sensibilidade e cuidado. De 
quebra, sua imaginação talvez esbanje fertilidade e 
inspiração, com várias ideias diferentes

Trava no sucesso! Pra começar bem o feriadão, você 
tende a se relacionar numa boa com todo mundo, so-
bretudo os amigos. Passeio ou viagem tem tudo pra ser 
incrível. Pode fazer contatos com facilidade, sem contar 
que seus relacionamentos só tendem a ganhar com sua 
criatividade, sensibilidade e sabedoria. 

Seu jeito charmoso e sociável tem tudo pra bombar e 
você tende a se relacionar bem com todo mundo, in-
clusive a distância. Estudos, sobretudo de faculdade, 
estão favorecidos. Tudo indica que suas relações de 
amizade irão evoluir. Esbanjando inspiração, pode 
pensar em programas interessantes, realizar seus 
desejos e abrir horizontes. 

Previsão do tempo: chuva de bênçãos! Você conta 
com as excelentes energias dos astros para alcan-
çar seus objetivos. Tudo indica que vai arregaçar as 
mangas e encher o bolso. Seu poder de adaptação 
tá on e pode ter facilidade pra fazer várias coisas, 
inclusive ao mesmo tempo. 

Quintou com uma vibe é poderosíssima! O clima 
em casa promete ser uma delícia, com direito a 
muito carinho. Talvez receba uma herança ou ga-
nhos em uma sociedade com parentes. Na saúde, 
natação, hidroterapia, massagens, hipnose ou um 
processo diferente pode trazer bem-estar e até a 
cura de uma dor. 

Quintou com chances de nadar na fortuna. Aleluia, 
arrepiei! Os astros enviam vibrações poderosíssimas 
e você tem tudo pra aperfeiçoar sua situação finan-
ceira. De quebra, pode atrair mais dinheiro. Tudo in-
dica que será mais fácil formar riqueza com algo que 
faz em casa ou com a ajuda da família. 

   Loterias
Megasena

01 02 05 09 10 12 15 16 
18 19 21 22 23 24 25Maringá

Londrina
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Quinta 16/6/2022
concurso: 2490Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte
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25.901
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FERROVIÁRIA SP
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NOVEMBRO

01 06 08 13 15 21 25

concurso: 5879

11 16 17 41 46 59

Chuva

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 21
min 13

max 29
min 16

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 25
min 15

max 26
min 12

Curitiba
max 24
min 11

FASES 
DA LUA

Sexta 17/6/2022

Sol
Sábado 18/6/2022

Sol

08 09 12 22 30 34 39 41 45 50
54 61 65 69 74 76 83 88 90 92

Lotofácil concurso: 2547
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I
TOTNA

BOASAFARI
RESORTCEM

BALAIOSU
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CANGACEIRO

Faculdade
de com-
preender

Metáfora
da

proteção
materna
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jogo de

raciocínio
lógico
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Argos
(Mit.)
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dos Anjos
Ferreira
(Hist.)

O mais
célebre 

dos
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Transpor-
te típico 
de São

Francisco

Aliança
militar
criada 

em 1949
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imposição

O da pro-
va cabe
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dor (jur.)
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quência
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Anão que
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abundante
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asmático
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Escritor gaúcho de
"Os Donos do Poder",

livro que explora a
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sociopolí-
tica patri-
monialista

do País

Organiza o Enem 
e o Enade (sigla)

Suposto; reputado
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de caça
Morada
de Zeus

Mascote do Android
(Informática)

(?) pública, a preo-
cupação da OMS

Lavrador

Caridosa;
generosa

Asseado
Mamífero

do mar 
de Ross

Estação
de férias,
em inglês

Trecho de
óperas

Lago, em
francês

Divisão
da Suíça
Aroma;
perfume

Despenca

(?) Ben,
sino

Indolência
Os dois países onde
Israel passou pelo

cativeiro

3/big — lac. 6/resort. 8/putativo. 9/nibelungo.
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F A I N

P O L I G L O T A S
U G A R I T E L A

R U M A R I A L
A T A O G I V A

N A R G U I L E D
D R N O V O

P E R M A N E C E R
G A T P I R A

V A N G L O R I A L
A T O I R A L

S P A S T I C H E
A B R A Ç O R A N

Y E S A N O D
S E R P E N T E

Indivíduos
que falam

vários
idiomas

Romance
de Scott

Fitzgerald

Encerra-
mento da 

internação
hospitalar

Setor es-
sencial na
investiga-
ção policial

Vitamina
que previ-
ne a xe-
roftalmia

Tipo de 
fonte usada 
em textos
do Word 

Game (?):
fim de
jogo

(inglês)

Enzima que
atua na di-
gestão das
gorduras

(?) da
Pátria, 

atração de
Brasília

Pedaço de
madeira
para a
lareira

Manifesta-
ção afeti-
va entre
amigos

Cópia
grosseira
de obra
literária

Banda
inglesa de
rock dos

anos 1970

O bissexto
ocorre a
cada 4
anos 

Dia (?): 6
de junho
de 1944
(Hist.)

Escorar;
amparar

Suntuosa;
abundante

Presidente deposto
por golpe liderado

por Pinochet 

"(?) País", 
jornal 

espanhol
Relação

Parte do foguete com
carga explosiva

Reconhecido pelo
favor recebido

Cidade por-
tuária dos
cananeus
Aguarden-
te típica
das ilhas
do Caribe

Continuar
a existir

Espécie de
cachimbo
usado pe-
los turcos

Relatório
de uma 

assembleia

Gálio
(símbolo)
Bazófia;
jactância

Cinema (?): seu lema
era "Uma câmera na
mão e uma ideia na

cabeça" 

"Rotação", em rpm 
Camaleão de desenho
animado premiado

com Oscar em 2012

Alagoas
(sigla)

Ferro, em
inglês

Letra grega que
originou o nosso "i"
(?) opera, novela

(EUA)

Animal cultuado na
ofiolatria

Verbo auxiliar da voz
passiva analítica

Suporte de
câmeras
Filme de
Kurosawa

3/yes. 4/iota — iron — over — soap. 6/ugarit. 8/narguilé.

Os nascidos em 17 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Touro. Na infância 
e adolescência podem se mostrar inseguros, tímidos e discretos, reservados e de pouca conversa. 
Mas com o tempo se revelam e adquirem confiança em si, poder de discernimento e atitudes 
firmes. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. Tem boa memória e guarda 
lembranças do passado com intensidade.

Horóscopo nascido em 17 de junho

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Chuva

Lei cria programa de
distribuição de ração
para pets no Paraná

Deputados estaduais apresen-
taram na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), o projeto de 
lei 261/2022 que visa a criação 
do “Programa Ração PET do 
Paraná”. A proposta tem como 
principal objetivo, captar doações 
de rações e promover sua exclu-
siva e gratuita distribuição para 
animais de estimação residentes 
em moradias de famílias de baixa 
renda e animais de rua.

A intenção dos parlamenta-
res e garantir que a ração che-
gue para protetores de animais 
independentes, para as famí-
lias em estado de vulnerabili-
dade econômica que possuem 
seus animais domésticos de 
estimação ou para que os ani-
mais que vivem nas ruas, pos-
sam ter acesso à alimentação.

Os deputados lembram que 
a queda da renda das famílias 
levou muitas pessoas a perder 
renda e deixar de alimentar 
adequadamente seus animais. 
Já os que vivem na rua, depen-
dem das ‘boas almas’ para ter 

PARA receberem a ração, os cuidadores ou famílias deverão comprovar zelo, asseio e o 
compromisso de manter a saúde dos animais em perfeitas condições

DIVULGAÇÃO

acesso ao alimento.
A captação das doações de 

ração animal será realizada 
através de campanhas institu-
cionais dos Poderes do Estado e 
a distribuição será realizada pela 
respectiva pasta governamen-
tal, responsável pela defesa dos 
direitos dos animais, por meio 
de parcerias firmadas com orga-
nizações da sociedade civil.

Para receberem a ração, os 
cuidadores ou famílias, obriga-
toriamente, deverão comprovar 
zelo, asseio e o compromisso de 
manter a saúde dos animais de 

estimação em perfeitas condi-
ções. Estes alimentos poderão 
vir de doações de estabeleci-
mentos comerciais e industriais 
ligados à produção e comercia-
lização de produtos e gêneros 
alimentícios para animais; das 
apreensões por órgãos da admi-
nistração municipal, estadual ou 
federal e de doações de órgãos 
públicos ou de pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado.

O projeto segue para análise 
das Comissões Permanentes 
da Assembleia antes de ser 
apreciado pelo plenário.
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Aprovada proposta que
reorganiza carreira de
servidores do Detran

Foi aprovado em pri-
meiro turno de votação na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), o projeto de lei 
do Poder Executivo, que trata 
do subsídio do Quadro Próprio 
dos Servidores do Detran do 
Estado do Paraná (QPDE).

O governo explica na pro-
posta que o quadro próprio 
do Departamento de Trânsito 
do Paraná (Detran/PR) tem 
previsão na Lei 18.467, de 28 
de abril de 2015. Atualmente 
a autarquia é composta por 
três carreiras: Analista de 
Atividades de Trânsito; Técnico 
de Atividades de Trânsito 
e Auxiliar de Atividades de 
Trânsito. Ainda segundo a 
matéria, a referida legislação 
estabeleceu forma de ingresso, 
estágio probatório, institutos 
de desenvolvimento na car-
reira, estrutura de remunera-
ção, bem como previu os car-
gos em comissão e funções de 
gestão pública.

Sendo assim, o Executivo 

O Executivo pretende reorganizar as carreiras, alterando a estrutura remuneratória e solu-
cionando distorções de valores
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Alexandre Moraes presidirá
o TSE durante as eleições

O Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) se reu-
niu em sessão administrativa 
na última terça (14) para ele-
ger, por meio de voto secreto, 
os próximos presidente e vice-
-presidente da Corte. Na elei-
ção, conduzida pelo ministro 
Edson Fachin, foram eleitos 
os ministros Alexandre de 
Moraes, para presidente, e 
Ricardo Lewandowski, para 
vice. A sessão solene de 
posse acontecerá no dia 16 
de agosto, às 19h.

Após a escolha de seus 
sucessores, o ministro Edson 
Fachin, atual presidente da 
Corte, afirmou que, na eleição, 
a Justiça Eleitoral renovou o 
pacto com a democracia e com 
a missão de realizar eleições 
seguras no Brasil.

Fachin desejou tranquili-
dade e boa sorte no cumpri-
mento da missão aos colegas 
que o sucederão a partir de 16 

de agosto.
O vice-procurador-geral 

eleitoral, Paulo Gustavo Gonet 
Branco, tomou a palavra para 
saudar a democracia brasileira 
“pela segura continuidade do 
trabalho sério, firme, inteli-
gente, talentoso e corajoso, 
características da história 
desta Corte”.

O presidente do STF, Luiz 
Fux, também saudou a elei-
ção dos ministros e colegas. 
“Tenho a absoluta certeza de 
que o sistema eleitoral fun-
cionará com grau de excelên-
cia ímpar exatamente porque 
estarão à frente do TSE os 
novos eleitos e os atuais com-
ponentes”, disse.

COMPOSIÇÃO
O TSE é composto por, no 

mínimo, sete ministros: três 
são originários do Supremo 
Tribunal Federal, dois são do 
Superior Tribunal de Justiça 

pretende com o projeto de 
lei reorganizar as carreiras do 
Detran/PR, alterando a estru-
tura remuneratória visando 
solucionar distorções de valores 
atualmente pagos, criando uma 
nova modalidade de retribuição 
pecuniária através de subsídio.

“A carreira cuja remunera-
ção é o subsídio possui algu-
mas vantagens, como tornar 

definitiva as parcelas pagas a 
título de gratificação e vanta-
gens pessoais; a uniformiza-
ção da remuneração quanto 
à incorporação das vantagens 
já adquiridas, bem como a 
absorção de quinquênio, 
anuênios e adicionais por 
tempo de serviço em parcela 
única”, diz o Executivo na jus-
tificativa da matéria.

(STJ) e dois são representantes 
da classe dos juristas – advo-
gados com notável saber jurí-
dico e idoneidade – indicados 
pelo presidente da República. 
Cada ministro é eleito para 
um biênio, sendo proibida a 
recondução após dois biênios 
consecutivos. Atualmente, a 
Corte Eleitoral é presidida pelo 
ministro Edson Fachin.

EM seu discurso, Moraes disse que a 
Justiça Eleitoral não permitirá que milícias, 
pessoais ou digitais, desrespeitem a vonta-
de soberana do povo

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Marcha dos prefeitos

Mais de uma centena de prefeitos foram à Assembleia 
Legislativa do Paraná para mostrar a expectativa em torno 
do recebimento de recursos da Petrobrás. Depois de mais 

de 20 anos, em 2020, a estatal foi condenada a pagar 
quase R$ 1 bilhão ao Paraná pelo que foi considerado um 
dos maiores desastres ambientais da história do estado: 
um vazamento de petróleo de proporções gigantescas na 

bacia hidrográfica do Iguaçu, em razão do rompimento 
de um duto ligado à Refinaria que fica na região 

metropolitana de Curitiba. No entanto, parte dos valores 
foi barrada pois os projetos do Conselho de Recuperação 

dos Bens Ambientais Lesados (CRBAL), não atendiam 
determinações do Termo de Acordo Judicial (TAJ) fechado 

entre empresa e Governo o Estado.

Plano
A Associação dos Municípios 
do Paraná (AMP) construiu 
um plano de aplicação 
dos recursos a partir da 
necessidade dos Municípios. 
Segundo o presidente, 
Júnior Weiller, prefeito de 
Jesuítas, foram adquiridos 
373 veículos da patrulha 
ambiental para atender 
a mais de 300 municípios 
com a liberação dos R$ 107 
milhões. “Mas ainda falta 
muito dinheiro”. Além dos 
veículos, os recursos foram 
para a Patrulha Ambiental; 
ações de drenagem urbana; 
construção de parques 
urbanos; aquisição de 
equipamentos; abertura 
de poços artesianos; 
infraestrutura de dados do 
IAT e realocação de famílias.

“Não encoste”
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos 
Deputados aprovou um projeto que prevê pena de 
até um ano de detenção para quem descumprir 
“deveres” durante abordagem policial, incluindo tocar 
no agente durante a ação. O texto, que teve a relatoria 
de Daniel Silveira (PTB-RJ), passará pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir ao plenário 
da Casa. O projeto lista cinco deveres do cidadão ao 
ser abordado por um agente policial: atender às ordens 
do policial; deixar as mãos livres e visíveis; não realizar 
movimentos bruscos; não tocar no policial; e manter 
uma distância mínima de um metro do policial, salvo 
se houver determinação contrária do agente. Quem 
descumprir os “deveres” poderá ser multado e pegar de 
três meses a um ano de cadeia.

DÁLIE FELBERG/ALEP

Recurso liberado
Nesta semana, a Justiça 
Federal do Paraná (JFPR) 
atendeu a um pedido do 
Governo do Estado e liberou 
parte da indenização da 
Petrobras retida por decisões 
anteriores, para quitar 
dívidas da compra dos 373 
caminhões, fechada antes 
da suspensão dos repasses 
pela 11ª Vara Federal de 
Curitiba. “Foi importante 
essa liberação e aqui na 
Alep pudemos mostrar 
que estamos aplicando de 
forma legítima os recursos. 
Por isso, caso o restante 
não seja liberado, nós 
vamos recorrer ao TRF4”, 
ressaltou o atual secretário 
de Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo, 
Everton Luiz da Costa Souza. 
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Governador ressalta
importância da união
com os municípios

O governador Ratinho 
Junior destacou a parceria 
entre o Governo do Estado 
e os municípios durante a 
assembleia geral ordinária da 
Associação dos Municípios do 
Paraná (AMP). O evento, rea-
lizado ontem (15), teve como 
foco o desenvolvimento uni-
forme das cidades. Ratinho 
Junior lembrou que ape-
nas neste primeiro semestre 
foram liberados mais de R$ 
450 milhões para a execução 
de obras de desenvolvimento 
urbano em diferentes municí-
pios, além de investimentos 
em outras áreas, como infraes-
trutura rodoviária e saúde.

Esse montante se soma aos 
3,7 mil convênios oriundos da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas 
entre 2019 e 2021. O investi-
mento total no período, res-
saltou o governador, foi supe-
rior a R$ 2,2 bilhões. Está em 
andamento, ainda, o Paraná 
Urbano III, que prevê mais R$ 
614 milhões em moderniza-
ções nas 399 cidades.

“É uma parceria muito 
importante, de união, que 
colabora com as políticas 
públicas em andamento no 
Estado. É a demonstração 
clara de que todos estão 

Voe Paraná ajuda os turistas a
conhecer atrativos em todo PR

NO encontro, o governador destacou a expansão dos consórcios municipais que vem ajudan-
do na melhoria dos indicadores econômicos e sociais do Paraná

ALBARI ROSA/AEN

Programando uma viagem 
no feriado, mas com um roteiro 
alternativo? Uma boa pedida é 
procurar destinos fora da rota 
turística clássica no Paraná. E 
essa alternativa passa pelas 
conexões aéreas implemen-
tadas com o Voe Paraná, que 
conecta Curitiba a cidades do 
Interior, no maior programa de 
aviação regional do País.

Há voos regulares da Capital 
para Toledo, Guarapuava, Pato 
Branco, Ponta Grossa, Londrina, 
Maringá e Foz do Iguaçu. O Voe 
Paraná mudou o cenário aero-
portuário do Estado. O número 
de aeroportos com operações 
regulares passou de seis, em 

buscando o mesmo cami-
nho, o da inovação na gestão 
e da melhoria da qualidade de 
vida dos paranaenses”, afir-
mou Ratinho Junior. Ele citou, 
ainda, programas como Paraná 
Mais Cidades, com apoio da 
Assembleia Legislativa, e o 
projeto Parques Urbanos, 
acelerando a Agenda 2031 
no Estado.

O governador destacou 
ainda que a expansão dos 
consórcios municipais é outro 
exemplo de iniciativa em con-
junto que vem ajudando na 
melhoria dos indicadores eco-
nômicos e sociais do Paraná. 
“Já existe uma atuação con-
solidada dos consórcios de 
saúde, agora há também ações 

voltadas para a segurança 
pública e o saneamento básico. 
Esse é um dos segredos para o 
bom momento do Estado, com 
a gestão regional de cada canti-
nho do Paraná”, disse.

“Somente com essa união 
é que conseguimos atravessar 
um dos momentos mais difí-
ceis da história, com a pande-
mia da Covid-19, crise hídrica, 
inflação, quebra da safra e epi-
demia de dengue. Atravessar 
de uma maneira sustentável, 
com recorde na geração de 
empregos com a abertura de 
172 mil vagas em 2021 e atra-
ção de mais de R$ 120 bilhões 
em investimentos privados ao 
longo desses três anos”, acres-
centou Ratinho Junior.

2018, para 20 em janeiro deste 
ano. O Paraná também recebe 
voos de várias capitais brasilei-
ros e da Argentina.

A concretização destas ope-
rações se deve a uma política de 
estímulo do Governo do Estado 
a esses voos e de investimentos 
para as prefeituras moderni-
zarem os aeroportos locais. “É 

o maior programa de aviação 
regional do País, conectando 
cidades de médio porte a qual-
quer canto do mundo. As com-
panhias são parcerias dessa 
ideia e um feriado prolongado 
é uma boa chance de conhecer 
lugares novos de uma maneira 
simplificada”, afirma o governa-
dor Ratinho Junior.

HÁ voos para Umuarama onde há parques para lazer em meio a natureza e cachoeiras para 
quem gosta de fazer trilhas e a réplica da Torre Eiffel, muito visitada

AEN

Cidadão Benemérito
O ex-prefeito de Ponta 
Grossa, Otto Santos da 
Cunha, é o mais novo 
Cidadão Benemérito do 
Paraná. A honraria foi 
entregue em uma sessão 
solene realizada de forma 
conjunta entre a Assembleia 
Legislativa e a Câmara 
Municipal da cidade, por 
solicitação do deputado 
Plauto Miró Guimarães 
(União Brasil). A solenidade 
foi presidida pelo deputado 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSD) que destacou as ações 
realizadas por Otto Cunha 
à frente da prefeitura de 
Ponta Grossa, nos anos de 
1983 e 1989 enfrentando as 
adversidades da economia.

Privatização
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e os ministros Paulo 
Guedes (Economia) e 
Adolfo Sachsida (Minas e 
Energia) participaram da 
cerimônia de toque de 
campainha da privatização 
da Eletrobras na B3, a 
Bolsa de Valores de São 
Paulo. Também estiveram 
presentes o presidente do 
BNDES, Gustavo Montezano 
e ex-ministros. “Agora a 
Eletrobras começa uma 
nova fase, com novo modelo 
de governança e não tenho 
dúvidas que a Eletrobras 
está preparada para seguir 
seu papel de protagonista 
no setor elétrico”, disse o 
presidente da Eletrobras 
Rodrigo Limp Nascimento.

Norte Pioneiro
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD) destacou 
o investimento do Governo 
do Paraná na entrega de 
equipamentos de robótica 
para todas as escolas 
que integram no NRE de 
Jacarezinho. Romanelli 
antecipou que 17 colégios 

Direitos
Entre os 13 projetos analisados pela Comissão de Direitos 

Humanos do Senado se destacou o que regula a gratuidade 
aos idosos nos transportes públicos rodoviários. O projeto, 
aprovado pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, teve 

relatório favorável da senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) a 
proposta do senador Acir Gurgacz (PDT-RO) que preenche 

uma lacuna no Estatuto do Idoso.

de nove cidades da região 
recebem novos kits 
Educatron. “São mais de R$ 
3 milhões em investimentos 
para equipar as escolas 
públicas do Norte Pioneiro 
com ferramentas de ensino 
sobre robótica. Todas as 
621 salas de aulas da região 
estão recebendo os kits 
Educatron, que garante 
igualdade de condições para 
os alunos da rede pública, 
de ingressar no ensino 
tecnológico”, 
disse Romanelli.

Veto
O presidente Jair 
Bolsonaro (PL) vetou a 
regra que permite a volta 
do despacho gratuito de 
bagagem de até 23 quilos 
em voos nacionais e de 
até 30 quilos em voos 
internacionais. O trecho 
vetado faz parte da MP 
(Medida Provisória) do 
Voo Simples, que muda as 
normas do setor aéreo, e foi 
aprovada pelo Congresso 
Nacional no mês passado.

Doação de sangue
Com o mote “Doe sangue 
regularmente. Você 
doa, a vida agradece”, o 
Ministério da Saúde lançou 
campanha para sensibilizar 
a população brasileira 
sobre a importância da 
doação de sangue. A 
campanha quer aumentar 
os estoques disponíveis 
nos hemocentros do país, 
que sofreram baixa durante 
a pandemia. A secretária 
de Atenção Especializada 
à Saúde, Maíra Botelho, 
disse que a manutenção 
dos estoques é essencial em 
momentos graves e citou o 
exemplo das fortes chuvas 
que ocorreram há pouco 
mais de duas semanas em 
Pernambuco e Alagoas, 
vitimando centenas 
de pessoas.
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Paraná prevê colher
16 milhões de ton
de milho na 2ª safra

A colheita da segunda 
safra de milho começou no 
Paraná. Ainda não alcan-
çou o ritmo desejado, mas 
a expectativa é que, a par-
tir da segunda quinzena 
do mês, haja aceleração. O 
assunto está no Boletim de 
Conjuntura Agropecuária 
referente ao período de 10 
a 15 de junho. O documento 
é preparado por técnicos do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab).

De acordo com os dados da 
semana, foi colhido 1% da área 
total estimada em 2,7 milhões 
de hectares para o ciclo. Se as 
condições climáticas colabo-
rarem e houver redução de 
chuvas, há expectativa de 
avanço significativo nesta 
segunda quinzena de junho. 
De acordo com os técnicos de 
campo, neste momento, 32% 
da área está em fase de matu-
ração, 62% em frutificação e 
5% em floração. Trigo e soja

O boletim registra, ainda, que o relatório “Wasde”, divulgado pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontou recuo 

na produção de trigo na Índia. Se houver confirmação no campo, a 
produção mundial pode se reduzir para 773,4 milhões de tonela-

das, ou 4 milhões a menos que no ciclo anterior. No caso da soja, o 
documento diz que a previsão atualizada da Conab é de que o Brasil 
produza 124,3 milhões de toneladas, o que representa 13,9 milhões 

a menos que na safra anterior. Segundo o relatório, na região Sul 
a redução é de aproximadamente 45% na produção, totalizando 

pouco mais de 19 milhões de toneladas.

Bovinos e aves
A China suspendeu, recentemente, a importação de carne bo-
vina de cinco plantas brasileiras, pertencentes à JBS e Marfrig, 
duas das mais importantes empresas do ramo no Brasil. Mas, 

aparentemente, isso não influenciou no preço da arroba do boi 
gordo. No Paraná, por exemplo, chegou a R$ 294,00 nesta sema-
na. Em relação à carne de frango, o registro é de abate de pouco 
mais de 1,5 bilhão de cabeças no primeiro trimestre de 2022, o 
que representou queda de 1,7% em relação ao mesmo período 
de 2021. No Paraná, foram abatidos 517,8 milhões de frangos 

entre janeiro e março, ou 6,5 milhões a menos que em 2021. O 
Estado responde por 33,6% do total nacional.

Mandioca
O boletim destaca também a dificuldade que os produtores de 
mandioca enfrentam para a colheita, em razão do volume gran-
de de chuvas nas duas últimas semanas. Com menor oferta de 

matéria-prima para as indústrias, os altos preços aos produtores se 
mantêm. Na última semana, eles receberam, em média, R$ 778,00 
pela tonelada de mandioca entregue na indústria. Isso representa 
aumento de 1,2% em relação à semana anterior. Na safra 2021/22, 
a produção estimada é de 2,8 milhões de toneladas de mandioca 

em 130 mil hectares plantados no Paraná.

Cadastro dos rebanhos
Faltam apenas 15 dias 
para encerrar o prazo de 
atualização cadastral do 
rebanho paranaense. A 
declaração possibilita que o 
Estado planeje as ações de 
vigilância sanitária com vistas 
a conter rapidamente surtos 
de doenças nos animais, 
particularmente eventual foco 
de febre aftosa, que é possível, 
ainda que haja certificação 
internacional de área livre da 
doença sem vacinação. Para 
as administrações municipais, 
o cadastro é uma importante 
ferramenta para direcionar 
políticas públicas de melhoria 
da qualidade do rebanho e da 
economia local. Os produtores, 
por sua vez, podem se ver 
livres de eventuais multas pela 
falta do cumprimento dessa 
obrigatoriedade, assim como 
poderão requisitar as Guias 
de Transporte Animal (GTA) 
para movimentar os rebanhos 
fora da propriedade onde 
estão alojados. A partir de 
1º de julho, as propriedades 
que não estiverem atualizadas 
no cadastro da Adapar ficam 
impedidas de retirar GTA.

Para a safra nacional de 
milho 2021/22, a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) estima 115,2 milhões 
de toneladas. A última safra 
foi bastante castigada pelas 
adversidades climáticas. A 
alta expressiva de 32% que se 
observa agora é uma recompo-
sição daquelas perdas.

A previsão é que o Paraná 
tenha uma produção recorde 
de 16 milhões na segunda 
safra. Somado aos pouco 
mais de 2,9 milhões de tone-
ladas da primeira safra, o 
Estado será responsável por 
quase 19 milhões de tonela-
das, mantendo-se na segunda 
posição nacional.

SOMADO aos pouco mais de 2,9 milhões de ton da primeira safra, o PR colhe quase 19 
milhões de toneladas, mantendo-se na segunda posição nacional

GILSON ABREU/AEN

Belém em 2 rodas
Bolsonaro também vai 
visitar a região Norte, que 
agora ganhou as atenções 
da mídia mundial, com a 
confirmação da morte trágica 
de Dom Philips e de Bruno 
Pereira. Mas quer passar 
longe de Manaus, foco das 
investigações. Vai descer 
em Belém neste fim de 
semana para uma motociata 
programada por aliados. 

Viola desafinou feio
A oposição ao Governo 
rastreia há semanas o 
dinheiro de caras emendas 
parlamentares de deputados 
bolsonaristas, que bancariam 
esses shows milionários 
de sertanejos pagos por 
prefeituras. Porém achou 
um problema geral: a 
oposição também usa esse 
artifício. Os shows, aliás, 
foram cancelados, mas por 
contrato ninguém desafina 
a viola. O cantor ou recebe 
a multa (também alta) ou 
o restante do cachê. O 
que muitos prefeitos estão 
fazendo é apenas adiando as 
apresentações. E esperando a 
poeira baixar. 

Pé na areia
O PT está tão confiante na 
eventual vitória de Lula da 
Silva para presidente que o 
marqueteiro Sidônio Pereira 
ganhou uma folga. Curte 
o feriadão no litoral sul da 
Bahia – será o único antes da 
pauleira da eleição. Sidônio 

Fogueira eleitoral
A campanha nem começou e o Nordeste – com colégio 

eleitoral que pode decidir a eleição – já entrou na agenda dos 
presidenciáveis. Mal Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas, 
indicou que vai pisar em alguns Estados, o staff do Palácio 
do Planalto correu em viagens precursoras. O presidente 
Jair Bolsonaro confirmou para os prefeitos que vai visitar 

Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) no mesmo dia 24 – o dia 
de São João. As duas cidades disputam há décadas o título 
de “maior festa junina de São João do mundo”. Para evitar 

ciumeira e não perder eleitores, Bolsonaro vai aparecer nas 
duas, evidentemente. 

já manda muito no staff no 
entorno de Lula, apadrinhado 
por Fernando Haddad (seu 
cliente na campanha de 2018) 
e pelo conterrâneo Jaques 
Wagner. 

Mansões al mare
A situação anda feia para 
quem peitou a legislação 
ambiental pensando que 
dinheiro e poder são aliados 
da impunidade. O Ministério 
Público Federal pediu, a 
Justiça Federal acolheu e sete 
mansões avaliadas em mais 
de R$ 50 milhões podem ser 
derrubadas em Trancoso, 
em Porto Seguro. A turma 
conseguiu uma liminar e 
ganhou prazo de 45 dias – não 
se sabe se para preparar a reza 
ou mostrar documentos que 
garantam a trava no trator na 
porta.  

Seu imposto 
A alíquota efetiva do IR pago 
por 1% dos mais ricos foi de 
5,25% em 2019,  enquanto a 
classe média pagou mais do 
que o dobro. A maior parte 
da renda dos milionários é 
de lucros e dividendos, não 
tributados no Brasil. Este 
desequilíbrio é a alma do livro 
“Progressividade tributária 
e crescimento econômico”, 
com textos organizados pelo 
professor Manoel Pires, 
coordenador do Observatório 
de Política Fiscal. A obra 
financiada pela Samambaia 
Filantropias reúne estudos de 
Rodrigo Orair, Nelson Barbosa 
e Debora Freire, entre outros.

ESPLANADEIRA
# Artista plástica Melinda Garcia apresenta até dia 7 de julho 

exposição ‘Arte é Investimento (no ser humano)’, no Shopping 
Cassino Atlântico (RJ). # Festival Wine Barra acontece em julho, 
no Campo Olímpico de Golfe, no Rio. # Cantor Marcelo Del Rio 
e Os Empenhados apresentam em julho show “Rei da Cocada 
Preta”, em São Paulo. # Artista plástica carioca Deborah Netto 
abre hoje exposição ‘De-lírios’, no Centro Cultural Correios RJ.
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Quase 3 toneladas de carvão
ilegal apreendidas em Altônia

Uma ação desenvol-
vida por equipes da Polícia 
Ambiental de Umuarama e 
policiais de Altônia terminou 
na autuação e nos encerra-
mentos das atividades de 
uma carvoaria que funcio-
nava sem a licença de órgão 
ambiental competente. Além 
dos registros, no local tam-
bém foi apreendida uma 
grande quantidade de carvão 
que somava quase 3 tonela-
das do produto.

De acordo com os policiais 

ambientais, foi confeccionado 
um boletim de ocorrência 
registrando a localização da 
carvoaria e sobre os detalhes 
do funcionamento irregular. 
Foram lavrados dois termos 
circunstanciado de infração 
penal, além de seis autos de 
infração no valor de R$ 10.800.

Também foi apreendido 
todo o carvão que foi pro-
duzido de forma irregular, 
somando 2.8 toneladas do 
produto avaliado em aproxi-
madamente R$ 4,2 mil.

Bandidos se passam 
por policiais para 

invadir propriedade 
em Iporã

 Um caseiro de uma pro-
priedade rural de Iporã viveu 
momentos de extrema ten-
são na madrugada de ontem 
(quarta-feira, 14). Segundo 
informações da vítima, ban-
didos armados, a princípio 
dois, homens, se identifica-
ram como policiais e teriam 
tentado invadir a residência. 
Os suspeitos chegaram a 
efetuar disparos com armas 
de fogo.

O homem, de 44 anos, 
disse a Polícia Militar que os 
criminosos chegaram à pro-
priedade gritando, afirmando 
serem policiais e tentando a 
todo custo invadir a residên-
cia. Como não conseguiram 
abrir a porta, eles efetua-
ram os disparos contra a 
casa. Um dos tiros atingiu a 
janela do quarto e outro um 
alojamento. Após o ato, os 
homens teriam fugido em 
um automóvel Volkswagen 
Gol de cor branca.

O caseiro acionou a Polícia 
Militar, que compareceu para 
averiguar o ocorrido. Os poli-
ciais teriam até questionado 
se o caseiro teria alguma 
desavença que serviria de 
ligação para o fato, mas o 
caseiro disse que não.

Os policiais realizaram um 
patrulhamento pela região, 
porém os suspeitos não foram 
localizados.

Motorista invade pista da PR-180
e morre em colisão contra Hilux

O  c o r p o  d e  W i l l i a n 
Aparecido Bolonha foi enca-
minhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama. O 
rapaz, de 27 anos de idade, 
não resistiu aos ferimentos 
causados em um acidente na 
rodovia PR-180, perto do trevo 
da Copacol, em Goioerê (a 52 
quilômetros de Umuarama).

Willian conduzia o veículo 
Gol, com placas de Goioerê, 
quando invadiu a pista con-
trária e bateu de frente con-
tra a caminhonete Toyota 
Hillux, com placas de Quarto 
Centenário.

EQUIPES da Polícia Ambiental de Umuarama e PMs descobriram a carvoaria em uma 
propriedade rural de Altônia

DIVULGAÇÃO

Devido à violência do cho-
que, Willian morreu no local e 
seu corpo ficou encarcerado 
entre as ferragens do veículo. Os 
três ocupantes da Hillux sofre-
ram ferimentos, foram atendi-
dos por uma equipe do Samu 
e depois levados ao Hospital 
Santa Casa de Goioerê.

Pelas redes sociais, amigos 
e familiares lamentam a morte 
precoce do jovem vítima do 
acidente.

Polícia Rodoviária dá início à Operação Corpus Chisti
O Batalhão de Polícia 

Rodoviária deu início ontem 
(quarta-feira, 15) à Operação 
Corpus Christi, com intensi-
ficação do policiamento nas 
rodovias estaduais do Paraná. 
Os trabalhos seguem até o dia 
20 de junho.

CONDUTOR do Gol invadiu a pista 
contrária e colidiu frontalmente contra 
uma Toyota Hilux que era ocupada por 

três pessoas. Todas se feriram

GOIONEWS

Devido ao aumento do 
fluxo de veículos nas rodo-
vias durante o feriado, estão 
sendo realizadas operações 
com o emprego de radares e 
etilômetros, visando comba-
ter o excesso de velocidade e 
embriaguez ao volante, duas 

das principais causas de aci-
dentes com vítimas.

As rodovias do Litoral do 
Paraná recebem um reforço 
extra de efetivo para o policia-
mento rodoviário em virtude 
das festividades do aniversário 
de Matinhos, que concentrará 

grande número de visitantes 
na agenda de shows. 

No Interior do Estado são 
efetuados bloqueios poli-
ciais com o emprego de cães 
farejadores para combate 
ao tráfico de drogas, tráfico 
de armas, contrabando e 

descaminho.
Segundo o Batalhão de 

Polícia Rodoviária, antes de 
viajar é preciso verificar as 
condições de segurança do 
veículo, além de cumprir a 
legislação e a sinalização de 
trânsito.
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Umuarama Futsal derrota o Marreco
e segue em evolução no Paranaense

O time de Umuarama de fut-
sal profissional voltou a jogar 
bem, demonstrando evolução 
em sua parte técnica e tática, 
e após uma excelente vitória 
sobre o Corinthians o último 
sábado (11), o time entrou em 
quadra no Ginásio Professor 
Amário Vieira da Costa, o 
‘Vierão’ na noite da última ter-
ça-feira (14), para enfrentar o 
Marreco de Francisco Beltrão.

O confronto foi válido pela 
9ª rodada da primeira fase 
do Campeonato Paranaense 
– Chave Ouro. Os atletas de 
Umuarama emplacaram 2 a 0 

Será realizada no próximo domingo (19) mais uma edição do Go Skate 
Day, evento alusivo ao Dia Mundial do Skate, comemorado em 21 de ju-
nho. A concentração será realizada a partir das 8h na Praça Miguel Rossafa, 
de lá, os skatistas seguem até a Praça Santos Dumont, palco da competição 
que deve atrair centenas de amantes do skate. Nesta edição, os partici-
pantes poderão competir nas categorias mirim, iniciante, feminino e amador. 
As inscrições são gratuitas e serão realizadas no dia do evento. Na foto o 
jovem skatista Marcos Guedes.

contra o adversário, com gols 
de Weslei e Ferraz. E, de acordo 
com a tabela de jogos da com-
petição, a próxima partida do 
Umuarama Futsal será contra 
o Palmas, também diante e sua 
torcida, na próxima terça-feira 
(21), às 201h15.

Mas antes, a equipe da 
Capital da Amizade já saiu 
de casa ontem (quarta-feira, 
15) para Belo Horizonte (MG), 
onde enfrenta hoje (sex-
ta-feira, 16) o Minas Tênis 
Clube pela Liga Nacional de 
Futsal 2022. Com a última 
vitória, sobre o Corinthians, 

o Umuarama Futsal segue 
motivado para enfrentar os 
mineiros.

FEMININO
Por causa dos Jogos 

Jurídicos, infelizmente o 
time feminino de Umuarama 
vai ter que jogar longe de sua 
torcida no próximo sábado 
(18). As meninas do Futsal da 
Capital da Amizade seguem 
até Tapejara, onde encaram 
uma pedrada que é o time de 
Paranaguá. A partida acon-
tece no Ginásio Pio Volpato, 
a partir das 15h.

Já ocupando a segunda 
p o s i ç ã o  d a  t a b e l a  d e 

classificação do Campeonato 
Paranaense – Chave Prata 
e com uma sequência de 
belas vitórias, as guerreiras 

de Umuarama estão motiva-
das para chegar na liderança 
em caso de um tropeço do 
Apucarana.

TIME profissional de Umuarama derrotou o Marreco por 2 a 0 em casa pelo campeonato 
Paranaense. Amanhã encara o Minas Tênis Clube pela LNF

DIEGO IANESKO/AFSU

DIVULGAÇÃO

Sérgio Machado é terceiro na etapa
brasileira do mundial de Bodyboard

O  b r a s i l e i r o  S é r g i o 
Machado garantiu a terceira 
posição do Itacoatiara Pro 
IBC World Contest, etapa bra-
sileira do circuito mundial de 
bodyboard. O título ficou com 
o chileno Alan Muñoz, que 
bateu na decisão o sul-afri-
cano Tristan Roberts.

Segundo Muñoz,  ven-
cer em Itacoatiara teve um 
sabor especial: “Muito feliz 
em vencer esta etapa do 
mundial aqui em Itacoatiara, 
uma das praias mais bonitas 

e com as melhores ondas do 
circuito”. Já Sérgio Machado 
destacou o fato de compe-
tir diante de seus familia-
res: “Decidi fazer a inscrição 
somente no último dia e foi 
um grande presente chegar 
às finais. Agradeço à minha 
família, em especial à minha 

companheira por me aju-
dar a chegar até aqui. Estou 
muito feliz, pois vou ser pai 
e foi uma benção participar 
desse grande evento”. Agora 
as atenções se voltam para 
as Ilhas Maldivas, a próxima 
parada do circuito mundial, 
no mês de julho.

CHILENO Alan Muñoz vence a disputa na praia de Itacoatiara
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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 

 
NÓS SERVIMOS 

         Quando a equipe de um Lions Clube se identifica com o 
que faz  e com a missão de seu clube, ela se empenha ao 
máximo em seus trabalhos. Dessa maneira, o beneficiário dos 
serviços é bem atendido, obtém serviços de qualidade e esta-
belece um vínculo com o clube. Nesse cenário, o retorno em 
termos de transformação social, ou seja, em termos de eman-
cipação de pessoas só tende a crescer ao longo dos anos, e 
isso acontece graças ao propósito de melhorar a vida de to-
dos. 
            Assim, ao buscar um objetivo mais elevado, o Lions 
Clube cresce sobre pilares que se mantêm firmes mesmo em 
tempos de dificuldades.  
            O voluntariado no Lions deve ser aquele que está dis-
posto a olhar o outro, importando-se com ele e fazendo algo 
de bom pela pessoa que pretende ajudar, doando para isso 
seu tempo, trabalho e talento. O que não deve acontecer por 
certo, é doar apenas dinheiro e não rastrear sua aplicação nas 
causas previstas, ou melhor, não se deve apenas terceirizar 
serviços em troca de recursos financeiros. 
             O papel do voluntário no Lions Clube, antes tido como 
filantrópico assistencialista, hoje tende a representar um 
marco de transformação social que amplia o alcance de servi-
ços em diferentes atividades e agrega valores. 
             Na prática atual do voluntariado, dificilmente é possí-
vel conceber uma ação social de eficácia sem o efetivo envol-
vimento de voluntários. A participação do Lions na execução 
de projetos e políticas públicas é um dos principais desafios 
de um Lions que visa contribuir com a construção  de uma 
sociedade mais igualitária. 
             O voluntário do Lions assume cada vez mais, um papel 
decisivo, uma vez que participar significa assumir responsabi-
lidades e investir tempo, trabalho e dedicação na solução de 
problemas da comunidade. 

Mateus Barreto preside Comissão 
que examinará pedido de cassação

Aconteceu ontem (quar-
ta-feira, 15) pela manhã, na 
sala de reuniões da Câmara 
Municipal de Umuarama, 
encontro entre os membros 
da Comissão de Exame de 
Denúncia, destinada a emis-
são de parecer referente à 
denúncia protocolada junto ao 
Poder Legislativo Municipal e 
que pede a cassação do verea-
dor Ronaldo Cruz Cardoso por 
suposto pedido de propina 
para a tramitação de pro-
jeto de loteamento na Casa 
Legislativa.

Na última segunda-feira 
(13), foi feito sorteio dos 

Corpus Christi é feriado e na
sexta-feira é ponto facultativo

O Dia de Corpus Christi, 
um dos santos dias de guarda 
mais importantes da tradição 
católica, comemorado nesta 
quinta-feira, 16, é conside-
rado feriado municipal em 
Umuarama. Conforme a Lei 
Municipal 2.046/1997, os feria-
dos religiosos – que também 
incluem a Sexta-Feira Santa 
e os dias de São Francisco de 
Assis e da Assunção de Nossa 
Senhora –, “em respeito à tra-
dição e ao sentimento reli-
gioso do povo umuaramense, 
serão comemorados no pró-
prio dia em que constarem 
no calendário oficial, sendo 
vedada a transferência para 
outras datas”.

Já a sexta-feira, 17, será 
ponto facultativo na adminis-
tração municipal, como esta-
belece o decreto 157/2022. 
Considerando o feriado de 
Corpus Christi, o prefeito 
Hermes Pimentel determinou 
o fechamento das repartições 
públicas municipais. Portanto, 
não haverá atendimento regu-
lar à população, podendo ser 
estabelecido plantão a crité-
rio do órgão ou entidade da 
administração pública direta 
ou indireta.

Terão atendimento normal 
(ou em sistema de plantão) os 
serviços funerários, varrição 
de ruas, coleta de lixo, Guarda 
Municipal, Vigilância Sanitária 
e outros serviços considerados 
essenciais, que não podem 

sofrer paralisação. Durante os 
dois dias não haverá aulas das 
escolas municipais e centros 
de educação infantil.

SAÚDE
O atendimento será pres-

tado no Pronto Atendimento 
24h, que funcionará normal-
mente. Já as unidades bási-
cas de saúde (UBS) fecham na 
quinta e haverá atendimento 
médico, odontológico e vaci-
nação de rotina na sexta-feira, 
17, das 7h às 17h (sem inter-
valo para o almoço) em quatro 
pontos de referência.

A UBS Cohapar III atenderá 
aos usuários locais e das uni-
dades Lisboa, Cidade Alta, 
Cohapar II e Centro Saúde 
Escola. Na UBS Vitória Régia 
serão atendidos o público 
local e pacientes do San 
Remo, Parque Industrial, 
Outro Branco e Sonho Meu. 

O Posto Central também 
atenderá moradores do 26 
de Junho, Cohapar I, Jardim 
Panorama e distritos. E a UBS 
Guarani/Anchieta prestará 
atendimento à comunidade 
do Primeiro de Maio, Parque 
das Jabuticabeiras e UBS 
Bem-Estar, além dos próprios 
usuários.

ANIVERSÁRIO
Dentro da programação do 

67º aniversário de Umuarama, 
nesta quinta e na sexta-feira 
haverá etapas classificatórias 
do Festival de Música Capital 
da Amizade (Femucam) a par-
tir das 20h, no Centro Cultural 
Vera Schubert, com as elimi-
natórias dos estilos popular e 
sertanejo. O festival continua 
no sábado, 18, com apresenta-
ção das bandas e termina no 
domingo, com as finais tam-
bém às 20h, no mesmo local.

vereadores que fariam parte 
da comissão, tendo sido sele-
cionados: Ana Novais, Cris 
das Frutas e Mateus Barreto. 
Na reunião desta quarta-
-feira ficou definido o nome 
de Barreto como presidente 
da comissão e as duas verea-
doras ficam na condição de 
membras.

De agora em diante a 
comissão tem de 15 dias para 
analisar a denúncia e emitir 
parecer acerca do contexto. 
Conforme o Código de Ética 
do Poder Legislativo Municipal, 
o parecer emitido pela comis-
são pode definir as penas 

nos níveis I, II e III do artigo 
2º, que podem ser advertên-
cia pública oral, advertência 
pública escrita e advertência 
pública com notificação ao 
partido político ao qual per-
tence o vereador. Neste caso o 
parecer será desenvolvido na 
forma de Decreto Legislativo e 
deve ser votado em plenário.

COMISSÃO DE ÉTICA
Também deve ser votado 

em plenário, porém como 
Projeto de Resolução, se o 
parecer levar em conta os 
níveis IV, V e IV do Código 
de Ética-artigo 2º. Por esses 

parâmetros é possível que 
haja destituição do vereador 
dos cargos parlamentares e 
administrativos que ocupe 

na Mesa ou nas Comissões 
da Câmara, suspensão tem-
porária do mandato e perda 
do mandato.

O Dia de Corpus Christi, um dos santos dias de guarda mais importantes da tradição católica

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
/S

E
C

O
M

ALÉM de Mateus Barreto, integram a comissão as vereadoras Ana Novais e Cris das Frutas

ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

O feriadão traz uma energia transformadora, mas 
tudo indica que será pra glorificar de pé. Logo de 
manhã, seu signo tende a ficar mais sentimental, 
carinhoso e gentil com as pessoas, sobretudo nos 
momentos de privacidade. De quebra, você tende a 
mostrar mais inspiração, sensibilidade e requinte. 
Boas chances de chamar a atenção para o que faz e 
bombar com sua criatividade. 

Clima de harmonia no início do feriadão, com chan-
ces de atrair as pessoas pra perto de você e ganhar 
admiração. Logo depois os astros deixam o seu sig-
no mais sensível e prestativo. E tem tudo pra ficar 
mais popular com todo mundo. À tarde, há sinal de 
transformações, mas tudo indica que serão pra glo-
rificar de pé.

O dia começa tranquilo e favorável, virginianos ama-
dos. Você deve ficar mais sociável e se relacionar 
numa boa com as pessoas, sobretudo com quem está 
longe. Tudo indica que fará excelentes contatos e irá 
se ligar a pessoas especiais, evoluídas e idealistas. 
Esbanjando criatividade e objetividade, tende a pro-
porcionar momentos divertidos com seus queridos.

Vejo aqui que você deve quintar com muita energia 
boa! Além de ficar sociável, há chance de ganhar fa-
vores e fechar um acordo que parecia difícil de rolar. 
Pra ficar ainda melhor, seu signo tende a mostrar 
mais sensibilidade ao se comunicar. Com facilidade 
pra compreender as coisas, novos aprendizados e os 
estudos estão favorecidos. 

Em casa, os planetas enviam paz e amor em suas re-
lações familiares e o clima promete ser maravilhoso! 
Para ficar ainda melhor, tudo indica que terá facilida-
de pra encher o bolso. Seu lado inspirado tá aceso 
e pode ter ideias excelentes que devem render uma 
boa grana. À tarde, há sinal de inquietações. Procure 
se isolar um pouco e meditar. 

Seu feriadão tem tudo pra ser uma maravilha, pei-
xinho. Os astros enviam excelentes vibes e deixam 
o seu signo mais sociável, comunicativo e amável, 
sobretudo nas amizades. Com muita inspiração e 
criatividade, talvez sonhe acordado(a). Mas conta 
com a com a sorte e até a ajuda de amigos pra rea-
lizar seus desejos. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 16 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Capricórnio. O aspec-
to pode causar timidez e introversão, bem como complexos íntimos jamais revelados a alguém. 
Seu número principal é o 19. A soma e a redução dá o número o 10, que se torna 1, confirmando 
suas características de líder e de autoridade.

    

Horóscopo nascido em 16 de junho

Os astros despejam energias positivas em suas 
relações, além de estimular sua popularidade e fa-
cilidade em fazer contatos. Tudo indica que irá se 
expressar com mais sensibilidade e cuidado. De 
quebra, sua imaginação talvez esbanje fertilidade e 
inspiração, com várias ideias diferentes

Trava no sucesso! Pra começar bem o feriadão, você 
tende a se relacionar numa boa com todo mundo, so-
bretudo os amigos. Passeio ou viagem tem tudo pra ser 
incrível. Pode fazer contatos com facilidade, sem contar 
que seus relacionamentos só tendem a ganhar com sua 
criatividade, sensibilidade e sabedoria. 

Seu jeito charmoso e sociável tem tudo pra bombar e 
você tende a se relacionar bem com todo mundo, in-
clusive a distância. Estudos, sobretudo de faculdade, 
estão favorecidos. Tudo indica que suas relações de 
amizade irão evoluir. Esbanjando inspiração, pode 
pensar em programas interessantes, realizar seus 
desejos e abrir horizontes. 

Previsão do tempo: chuva de bênçãos! Você conta 
com as excelentes energias dos astros para alcan-
çar seus objetivos. Tudo indica que vai arregaçar as 
mangas e encher o bolso. Seu poder de adaptação 
tá on e pode ter facilidade pra fazer várias coisas, 
inclusive ao mesmo tempo. 

Quintou com uma vibe é poderosíssima! O clima 
em casa promete ser uma delícia, com direito a 
muito carinho. Talvez receba uma herança ou ga-
nhos em uma sociedade com parentes. Na saúde, 
natação, hidroterapia, massagens, hipnose ou um 
processo diferente pode trazer bem-estar e até a 
cura de uma dor. 

Quintou com chances de nadar na fortuna. Aleluia, 
arrepiei! Os astros enviam vibrações poderosíssimas 
e você tem tudo pra aperfeiçoar sua situação finan-
ceira. De quebra, pode atrair mais dinheiro. Tudo in-
dica que será mais fácil formar riqueza com algo que 
faz em casa ou com a ajuda da família. 

   Loterias
Megasena

01 02 05 09 10 12 15 16 
18 19 21 22 23 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 16/6/2022
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 07 00 09 04 09 03

Super Sete concurso: 256C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2325Lotomania

25.901
78.357
26.774
19.983
78.845

09 53 54 65 70 71 72 
FERROVIÁRIA SP

21 30 62 63 73

NOVEMBRO

01 06 08 13 15 21 25

concurso: 5879

11 16 17 41 46 59

Chuva

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 21
min 13

max 29
min 16

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 25
min 15

max 26
min 12

Curitiba
max 24
min 11

FASES 
DA LUA

Sexta 17/6/2022

Sol
Sábado 18/6/2022

Sol

08 09 12 22 30 34 39 41 45 50
54 61 65 69 74 76 83 88 90 92

Lotofácil concurso: 2547

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 1

OMO
PERCEPÇÃO
AGRICULTOR

I
TOTNA

BOASAFARI
RESORTCEM

BALAIOSU
AIVOTAN
BOMBORDOD

LIMPOROBO
LONUSRF

FOCADARIA
NIBELUNGO
IIADAR

CANGACEIRO

Faculdade
de com-
preender

Metáfora
da

proteção
materna

(?) Field-
mouse, 
irmã do
Mickey

Preventivo
da cárie
dentária

(símbolo)

(?) um,
jogo de

raciocínio
lógico

Total de
olhos de

Argos
(Mit.)

Manuel
dos Anjos
Ferreira
(Hist.)

O mais
célebre 

dos
mantras

Transpor-
te típico 
de São

Francisco

Aliança
militar
criada 

em 1949
O lado

esquerdo
da embar-

cação

Colocar
como

imposição

O da pro-
va cabe

ao acusa-
dor (jur.)

Radiofre-
quência
(abrev.)

Anão que
inspirou
ópera de
Wagner

Zeferino
ou

Corisco

Região
dos

igarapés
(abrev.)

Vitamina
abundante

na
manteiga

Necessi-
dade do
asmático
em crise

Escritor gaúcho de
"Os Donos do Poder",

livro que explora a
constituição

sociopolí-
tica patri-
monialista

do País

Organiza o Enem 
e o Enade (sigla)

Suposto; reputado

Expedição
de caça
Morada
de Zeus

Mascote do Android
(Informática)

(?) pública, a preo-
cupação da OMS

Lavrador

Caridosa;
generosa

Asseado
Mamífero

do mar 
de Ross

Estação
de férias,
em inglês

Trecho de
óperas

Lago, em
francês

Divisão
da Suíça
Aroma;
perfume

Despenca

(?) Ben,
sino

Indolência
Os dois países onde
Israel passou pelo

cativeiro

3/big — lac. 6/resort. 8/putativo. 9/nibelungo.
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BANCO19

F A I N

P O L I G L O T A S
U G A R I T E L A

R U M A R I A L
A T A O G I V A

N A R G U I L E D
D R N O V O

P E R M A N E C E R
G A T P I R A

V A N G L O R I A L
A T O I R A L

S P A S T I C H E
A B R A Ç O R A N

Y E S A N O D
S E R P E N T E

Indivíduos
que falam

vários
idiomas

Romance
de Scott

Fitzgerald

Encerra-
mento da 

internação
hospitalar

Setor es-
sencial na
investiga-
ção policial

Vitamina
que previ-
ne a xe-
roftalmia

Tipo de 
fonte usada 
em textos
do Word 

Game (?):
fim de
jogo

(inglês)

Enzima que
atua na di-
gestão das
gorduras

(?) da
Pátria, 

atração de
Brasília

Pedaço de
madeira
para a
lareira

Manifesta-
ção afeti-
va entre
amigos

Cópia
grosseira
de obra
literária

Banda
inglesa de
rock dos

anos 1970

O bissexto
ocorre a
cada 4
anos 

Dia (?): 6
de junho
de 1944
(Hist.)

Escorar;
amparar

Suntuosa;
abundante

Presidente deposto
por golpe liderado

por Pinochet 

"(?) País", 
jornal 

espanhol
Relação

Parte do foguete com
carga explosiva

Reconhecido pelo
favor recebido

Cidade por-
tuária dos
cananeus
Aguarden-
te típica
das ilhas
do Caribe

Continuar
a existir

Espécie de
cachimbo
usado pe-
los turcos

Relatório
de uma 

assembleia

Gálio
(símbolo)
Bazófia;
jactância

Cinema (?): seu lema
era "Uma câmera na
mão e uma ideia na

cabeça" 

"Rotação", em rpm 
Camaleão de desenho
animado premiado

com Oscar em 2012

Alagoas
(sigla)

Ferro, em
inglês

Letra grega que
originou o nosso "i"
(?) opera, novela

(EUA)

Animal cultuado na
ofiolatria

Verbo auxiliar da voz
passiva analítica

Suporte de
câmeras
Filme de
Kurosawa

3/yes. 4/iota — iron — over — soap. 6/ugarit. 8/narguilé.

Os nascidos em 17 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Touro. Na infância 
e adolescência podem se mostrar inseguros, tímidos e discretos, reservados e de pouca conversa. 
Mas com o tempo se revelam e adquirem confiança em si, poder de discernimento e atitudes 
firmes. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. Tem boa memória e guarda 
lembranças do passado com intensidade.

Horóscopo nascido em 17 de junho

Vistoria em obras que devem ficar prontas nesta semana
O prefeito Hermes Pimentel e secretá-

rios municipais visitaram, na manhã de 
ontem (15), as obras de revitalização das 
principais ruas e avenidas da Zona V, que 
nesta semana entraram em fase final de 
execução. Praticamente todas as vias do 
bairro – nas proximidades da Igreja São 
Paulo e Praça Anchieta – já receberam 
uma nova capa em CBUQ (massa asfál-
tica usinada a quente), recuperando as 
condições de trafegabilidade e conforto 
para moradores e usuários.

As vias beneficiadas nesta etapa 
foram a avenida Mascarenhas de 

Moraes (da rua Carlos Gomes até a ave-
nida Vitória), a rua Cláudio Manoel da 
Costa (da rua Carlos Gomes até a ave-
nida Vitória), a rua São Mateus (entre 
as ruas São Luiz e Irati), a Cuiabá (da 
Cláudio Manoel da Costa até a ave-
nida Rio Grande do Norte), a primeira 
quadra da rua Bandeirantes, a rua 
Tocantins (entre a São Luiz e a Irati), a 
São Luiz (da Mascarenhas de Moraes 
até a rua Porto Alegre) e a avenida 
Vitória, entre a Mascarenhas de Moraes 
e a rua Afonso Pena.

Parte dos recursos é proveniente de 

convênio do município com a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas (Sedu), por meio do 
programa Paraná Cidade. “Aplicamos 
pouco mais de R$ 1 milhão 900 mil para 
os serviços na Zona V, que trarão mais 
segurança aos moradores e à população 
que trafega pela região, uma das mais 
movimentadas da cidade”, lembrou.

O secretário interino de Obras, 
Planejamento Urbano e Projetos 
Técnicos, Gleison Alves de Andrade, 
reforçou que a obra deixará o tráfego 
mais confortável aos usuários. “Só é 

preciso um pouco de paciência neste 
momento. O recape elimina os bura-
cos e as irregularidades do pavimento. 
Além disso foram construídas calçadas 
e rampas de acessibilidade”, disse.

O secretário explicou que além 
do recapeamento, o contrato inclui 
implantação de dezenas de rampas, 
calçamento (novo e recuperação) e 
plantio de grama, finalizando com 
a sinalização viária. O investimento 
total é de pouco mais de R$ 3,7 
milhões em três lotes (Zona V e par-
ques Dom Bosco e Caiuá).
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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 ZF disponibiliza para o mer-
cado da América do Sul um port-
fólio de produtos que aumenta 
exponencialmente a segurança 
de caminhões e ônibus nas estra-
das do País. Uma de suas linhas 
de produto, a chamada Dinâmica 
Veicular trabalha, com o que há de 
mais avançado em tecnologias de 
freios ABS (Antilock Braking Sys-
tem), EBS (Electronic Braking Sys-
tem), Controle de Estabilidade, e 
ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems) ou Sistemas Avançados 
de Assistência ao Motorista para 
veículos comerciais. Há ainda as 
tecnologias em sistemas de dire-
ção aplicáveis a todos os tipos de 
plataformas. Como resultado, a 
associação de tecnologias ZF rela-
cionadas à conectividade, segu-
rança aprimorada e automação 
completa conduzirão a evolução 
dos veículos comerciais autôno-
mos nos próximos anos.

De acordo com relatório da 
Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT), publicado em 2019, 
aproximadamente 20% dos aci-
dentes rodoviários no Brasil 
envolvem caminhões. Além disso, 
cerca de 43% das mortes nas 
estradas brasileiras ocorrem com 
acidentes envolvendo caminhões. 
Ainda segundo o estudo da CNT, 
colisões representam 68% dos 
acidentes rodoviários com vítimas 
no País.  Os produtos da Linha de 
Dinâmica Veicular da ZF contri-
buem para reduzir substancial-
mente esses preocupantes índices 
nas malhas rodoviárias do Brasil.

Em relação às soluções de 
freios, o portfólio reúne sistemas 
avançados de ABS com Controle 
de Estabilidade, que no curto 
prazo serão mandatórios para 
todos os veículos produzidos 
pelas montadoras. Outro sistema, 
o EBS ou Sistema Eletrônico de 
Frenagem, integra diversas fun-
ções do sistema de freios em um 
sistema eletrônico. As vantagens 
do controle eletrônico são a oti-
mização do tempo de resposta e 
a redução na distância de parada, 

resultando em uma elevada segu-
rança nas estradas.

Segundo Silvio Furtado, dire-
tor de Soluções para Veículos 
Comerciais e Tecnologia Indus-
trial na ZF América do Sul, os 
produtos se destacam principal-
mente devido à inteligência que 
está embutida em seus sistemas, 
comandados pelas ECUs (Electro-
nics Control Units) ou Módulos 
Eletrônicos de Controle. “Nosso 
sistema conta com diversos 
sensores que captam dados do 
comportamento do veículo e do 
motorista. Essas informações são 
analisadas pelo módulo eletrô-
nico, e identificam, por exemplo, 
se a velocidade que o veículo está 
entrando em uma curva é segura 
para aquele trecho específico da 
pista. Caso necessário, o módulo 
envia comandos para os compo-
nentes do sistema, que atuam 
ajudando a controlar a veloci-
dade e o movimento do cami-
nhão ou ônibus”.

Os Sistemas Avançados de 
Assistência ao Motorista (ADAS) 
são traduzidos como Sistemas 
Avançados de Assistência ao 
Motorista. Trata-se de um con-
junto de itens de altíssima tecno-
logia capazes de suportar o moto-
rista e propiciar uma condução 
mais segura.

FUNCIOMANETO
O OnGuardMAX é um sofis-

ticado sistema de ADAS da ZF 
que funciona por meio de rada-
res, câmeras, sensores e soft-
wares que conseguem detectar 
a presença de pessoas, animais 
ou objetos perigosos no meio 
da estrada.  Se o motorista não 
tomar nenhuma atitude para 
evitar o acidente iminente, o 
OnGuardMAX inicia, de maneira 
autônoma, a frenagem de emer-
gência, podendo parar o veículo 
por completo para ajudar a pre-
venir um acidente.

“São, sem dúvida nenhuma, 
soluções capazes de salvar mui-
tas vidas nas estradas brasileiras, 

Tecnologia melhora segurança de
caminhões e ônibus nas estradas

O OnGuardMAX traz  tecnologia que detecta presença 
de pessoas, animais e objetos perigosos nas estradas

onde veículos comerciais, infeliz-
mente, ainda se envolvem em um 
número alarmante de acidentes, 
em grande parte das vezes causa-
dos por erros humanos”, diz Silvio.

O sistema OnGuardMAX tam-
bém conta com outros recursos 
de assistência ao motorista como 
o LDW (Lane Departure Warning 
ou Aviso de Saída de Pista), que 
avisa imediatamente o motorista 
caso ele saia da sua pista por fato-
res como distração ou sonolência. 
Também o ACC (Adaptive Cruise 
Control ou Controle de Cruzeiro 
Adaptativo), que ajusta automati-
camente a velocidade do veículo 
para manter uma distância segura 
dos veículos à frente e o BSD 
(Blind Spot Detection ou Detec-
ção de Ponto Cego), que identifica 
objetos em pontos cegos.

Outro destaque são os siste-
mas de direção. O ReAX Steering 
é um sistema de caixa de dire-
ção hidráulica assistida eletrica-
mente pelo acoplamento de um 
motor elétrico. Em conjunto com 
o OnGuardMAX, a tecnologia tam-
bém oferece a função de manu-
tenção na faixa de rodagem (LKA 
– do inglês “Lane Keeping Assist”), 
que ajuda a evitar que o veículo 
saia da faixa de maneira indese-
jada, proporcionando mais como-
didade e segurança ao motorista.

Além disso, o ReAX permite o 
retorno ativo do volante à posição 
central, compensação dos desní-
veis da estrada e ventos laterais, 
facilita o esterçamento do volante 
em manobras estacionárias e pro-
porciona uma direção mais firme 
e segura em altas velocidades.

INTEGRAÇÃO COM 
O MOTORISTA

A redução no risco de aci-
dentes com veículos comerciais 
pode ocorrer porque as tecno-
logias da ZF atuam de maneira 
altamente integrada com o tra-
balho do motorista, captando 
informações e identificando ris-
cos em um sistema de monito-
ramento de 360 graus ao redor 

do veículo comercial, incluindo 
a carreta.

Além de diminuir a chance de 
acidentes fatais nas estradas, os 
produtos da ZF ajudam as empre-
sas de transporte rodoviário a evi-
tar gastos com a reparação dos 
veículos em casos de colisões 
menos graves e prejuízos com 
o tempo em que o veículo fica 
parado para conserto. Além disso, 
reduzem os custos com aquisição 
de seguro para os veículos.

A divisão voltada para Veículos 
Comerciais da ZF também conta 
uma extensa rede de serviços de 
Aftermarket e pode oferecer solu-
ções digitais de gerenciamento de 
frota para suportar a operação 
das empresas.  

O OnGuardMAX funciona por meio de radares, câmeras, 
sensores e softwares
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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
ONIX 1.0 LT 20/21 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX 1.0T PREMIER 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00
ONIX 1.0T LTZ 20/20 PRATA COMPLETO R$ 84.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

(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

Bebê de um mês diagnosticado com Covid-19

Femucam tem etapa
classificatória hoje

O show de talentos de artis-
tas umuaramenses tem início 
na noite de hoje (16). A partir 
das 20h, no teatro do Centro 
Cultural Vera Schubert, começa 
a 7ª edição do Femucam 
(Festival de Música Capital da 
Amizade), com entrada franca. 
Quinze cantores amadores dis-
putam a categoria popular e 
apenas cinco deles segue para 
a grande final, que será reali-
zada no próximo domingo (19).

O Femucam faz parte de uma 
série de atividades programadas 
em comemoração aos 67 anos 
de Umuarama e vai distribuir 
de R$ 18 mil em prêmios em 
dinheiro e troféus. “No feriado 
de Corpus Christi será a etapa 
classificatória dos artistas que 
vão cantar músicas populares – 
que devem ser necessariamente 
brasileiras. Na sexta-feira, dia 17, 
é a vez da apresentação dos can-
didatos que apostam na música 

Uma criança de apenas 
um mês de vida, teve diag-
nóstico positivo para Covid-
19 em Umuarama. A desco-
berta foi feita por equipes 
da Secretaria Municipal de 
Saúde que estão à frente nos 
levantamentos e no combate 

à doença na cidade.
De acordo com o Boletim 

Covid divulgado ontem (quar-
ta-feira, 15), 28 novos casos de 
coronavírus foram confirma-
dos em Umuarama, sendo 20 
mulheres e sete homens, além 
da criança de apenas um mês. 

O bebê segue recebendo trata-
mento em casa, não foi neces-
sário seu internamento.

Existe hoje um homem de 
56 anos internado na UTI do 
hospital Cemil – ele tomou as 
três doses da vacina.

Os casos ativos são 152 
e os suspeitos 39, indicando 
que 191 pessoas estão em iso-
lamento domiciliar. Desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020, 38.218 pessoas foram 
diagnosticadas com covid-
19 e deste total 37.727 se 
recuperaram.

Há 114 dias nenhuma 
morte em decorrência de com-
plicações pela doença é regis-
trada na cidade e o total de 

óbitos está em 339. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa 

sertaneja. Já no sábado, dia 18, 
sobem ao palco os artistas que 
disputam a categoria banda.

“Todos os candidatos pas-
sarão por ensaio e farão a pas-
sagem de som. Convidamos 
toda a população para que 
prestigie cada uma das fases 
classificatórias e também 
a grande final no domingo. 
Nossos artistas agradecem!”, 
pontua o maestro Marco 
Aurélio Tavares, coordenador 
e diretor musical do evento.

de positividade com o índice 
de internamentos classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

CRIANÇA com covid segue em tratamento em casa, não foi necessário seu internamento
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Assim como o psicótico cria seu mundo, o 
neurótico pode criar o seu mundo virtual. 
E aí, até que ponto acreditamos ser este o 

nosso mundo”?
Eduardo Lucas Andrade

CH
A
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M

E

SERTANEJA
Na sexta (17) às 20h no Centro Cultural Schubert,  tem mais eliminatória do Festival de Música / FEMUCAM   que 
comemora o aniversário de 67 anos de Umuarama. Hoje a categoria é sertaneja.

SOMOS BONS O SUFICIENTE? 
“Quando acreditamos que não somos bons o suficiente, que o outro sempre tem algo me-

lhor a oferecer ou que alguma coisa em nós está constantemente faltando, é preciso ligar o 
botão de alerta e olhar para essa crença com muito cuidado. A ideia de insuficiência pode 
passar a ser um juízo mestre, que permeia todas as áreas da nossa vida. E pode causar pro-
fundo sofrimento, se permitirmos que ela nos conduza. Como diz Daniel Santos em seu livro 

Coherence: “a constante narrativa de que algo está faltando torna impossível celebrar as 
conquistas, experimentar alegria e apenas viver no momento presente”. Mas, para que isso 
realmente aconteça, precisamos ter coragem de honrar quem somos e o que damos conta de 
oferecer. Hoje mesmo. E então sentir, no mais íntimo do nosso ser, naquele lugar silencioso 

e sagrado, que isso já é SUFICIENTE.” ( Luana Fonseca / Vida Simples)

NO LAGO! 
Umuarama está de parabéns e as 
atrações musicais que vão animar 
as festividades no Lago Aratim-

bó segue esta agenda. Dia 22/06 
às 20h   Grupo de Viola, Gabriel 

Paixão, André Barsil e JB & Sylvi-
nho Tecladista. Dia 23/06 às 20h   
Benedictus, Lucca Júnior e Banda 
Dorallice.  Dia 24/06 - 20h30 tem  
Alline Monteiro; Dia 25/06 - 12h - 
Cleiton Fernandes às 20h30 - Marco 

Aurélio e às 19h30  Ruy Lopes & 
Renan. Festa para todos....

SRA. MORO
Após ter a mudança de domicílio 

eleitoral para São Paulo negada pelo 
TRE paulista, o ex-ministro Sérgio 
Moro (União Brasil) disse ontem 

que pretende “circular pelo Paraná” 
para decidir, junto a eleitores, a qual 
cargo deve se candidatar. Ele afirmou 
ainda que a mulher, Rosângela, pode 
representá-lo em São Paulo, já que a 
transferência de domicílio dela não 

foi questionada. (UOL)

 TWITTER
O bilionário Elon Musk vai se 
reunir com os funcionários do 
Twitter pela primeira vez desde 
que lançou sua oferta de US$ 
44 bilhões pela rede social. 
O encontro acontece nesta 

quinta-feira, e Musk respon-
derá a perguntas diretamente 

dos colaboradores, segundo um 
e-mail interno do próprio CEO 
da empresa, Parag Agrawal. 
Desde a oferta de aquisição, 
muitos funcionários expres-
saram preocupação de que o 
comportamento do bilioná-
rio poderia desestabilizar os 
negócios da empresa e até 

prejudicá-la financeiramente. 
Ainda sem acordo, a compra do 
Twitter pelo CEO da Tesla será 
votada por acionistas no início 

de agosto. (The Guardian)

INSTAGRAM
O Instagram lançou uma ini-
ciativa para afastar os usuá-

rios adolescentes de possíveis 
conteúdos que podem prejudi-
cá-los. O recurso foi anunciado 
pela primeira vez no ano passa-
do e agora chega oficialmente 
aos Estados Unidos e Canadá. 
O aplicativo emitirá avisos por 
notificação quando adolescen-
tes passarem muito tempo na 
página Explorar visualizando 

um tipo de conteúdo com tema 
específico. O objetivo é “excluir 
certos tópicos que podem estar 

associados à comparação de 
aparência”. (The Verge)

ZOOM
Na lente exclusiva de Luci Lemes, da série Mães&filhas -, Flavia e Beatriz Pre-

viatti enchem de charme a coluna ZC neste feriado com cara de inverno. 

LUCI LEMES
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