
A Sanepar e o IDR fizeram juntos um trabalho de recuperação do Rio 
Piava, que abastece a cidade de Umuarama. O manancial estava 
tão assoreado que, dos 50 quilômetros de seu curso natural de 
água, restavam apenas 28 quilômetros. Ontem foi promovido o 
Dia de Campo – Manejo de Solo e Água, em que apresentaram os 
resultados da preservação do rio.
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Agentes podem monitorar tempo
de uso nas vagas de curta duração
Para assegurar o respeito aos critérios de utilização das vagas de 
curta duração, que possibilitam um estacionamento rotativo sem a 
cobrança de taxas no centro da cidade, a Diretoria de Trânsito implan-

tou um aplicativo no PDA utilizado pelos agentes de trânsito que pos-
sibilita o registro, com foto, do tempo de permanência nas vagas. O 
sistema ainda está em fase de testes. l 10

Custo da produção
do leite é avaliado

l 7

JAELSON LUCAS/AEN

l 6

Recuperação
do Rio Piava
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

21/5 a 21/6 0,6067 0,6067 0,1062
22/5 a 22/6 0,6418 0,6418 0,1411
23/5 a 23/6 0,6667 0,6667 0,1659
24/5 a 24/6 0,6724 0,6724 0,1715
25/5 a 25/6 0,6719 0,6719 0,1710

Ações % R$
Petrobras PN -0,76% 26,29 
Vale ON +2,78% 74,62 
ItauUnibanco PN -0,17% 23,44 
Bradesco PN -0,83% 17,92 
Magazine Luiza ON -3,14% 2,47 
Gol PN +6,71% 10,50

IBOVESPA: +0,60% 98.672 pontos

Iene 135,23
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 124,25

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,2520 5,2530 +10,5%

PTAX  (BC) +1,0% 5,2328 5,2334 +10,7%

PARALELO +0,2% 5,1200 5,5800 +10,9%

TURISMO +0,2% 5,1200 5,5600 +11,0%

EURO +1,3% 5,5138 5,5165 +8,7%

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 24/06

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 6,42
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.312,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/06 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 1.610,75 17,50 -4,9%
FARELO jul/22 432,60 5,90 1,3%
MILHO jul/22 750,25 3,50 -2,8%
TRIGO jul/22 923,75 -13,50 -20,0%

SOJA 174,02 -1,7% -3,3% 172,00
MILHO 79,78 -1,0% -1,3% 80,00
TRIGO 110,46 0,0% 9,4% 115,00
BOI GORDO 299,27 0,3% -0,9% 297,00
SUINO 5,69 1,2% 8,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/06 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 24/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 184,00 -4,7% -1,1%
SOJA Paranaguá 192,00 -5,0% -0,8%
MILHO Cascavel 86,00 -3,4% -2,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Tourinhos e tourinhas gostam de ver para crer e nem 
sempre ouvem a intuição, mas se você faz parte desse 
time, convém repensar seus conceitos, bebê. Os astros 
revelam que o sexto sentido será seu talismã de sorte 
nessa semana, ainda mais com grana. Você não só vai 
resolver assuntos pendentes com seus instintos afiados 
como pode ter surpresas boas.

Parcerias e interesses com amigos, pessoas queridas e 
o mozão ganham impulso e podem proporcionar gran-
des alegrias logo no começo da semana. E as coisas 
ficam ainda melhores a partir de terça, com a chegada 
do Sol ao setor do din-dim. Suas ideias vão fervilhar e 
você pode lucrar bastante com seus planos e iniciativas. 

Se depender de Júpiter, você entra nessa semana com o 
pé direito! A vontade de fazer, acontecer e progredir fica no 
modo turbo e há sinal de conquista inesperada na carreira. A 
Lua Minguante quebra um pouco o clima e pode trazer certo 
desânimo a partir de terça, mas se avexe não, porque o Sol 
será seu fiel escudeiro e levanta seu astral no mesmo dia. 

Tá bombando nas amizades e nos contatinhos com as 
vibes positivas de Mercúrio e Júpiter? É, não duvido, e já 
adianto que você pode receber boas notícias em relação 
a um dinheiro que aguarda. Mas sem querer colocar areia 
na sua festa tem outras energias rolando nessa semana 
e pelo que vejo não serão tão generosas. 

Energias maravilhosas sopram em sua direção e os astros 
avisam tudo deve fluir de acordo com as suas expectati-
vas. Seu Mercúrio troca likes com Júpiter e promete um 
período sortudo na vida profissional e financeira. É hora 
de botar fé no seu taco, mexer os seus pauzinhos e focar 
nas suas ambições, pois você vai lacrar e lucrar. 

Se depender de Júpiter você já começa a semana de 
braços dados com a sorte e pode esperar grandes ale-
grias! Seu regente troca likes com Mercúrio, multiplica 
sua vitalidade e abre os seus caminhos, na verdade 
escancara. Essa cota generosa de energia vai te dar gás 
e entusiasmo para atravessar a semana no maior astral, 
seja no trabalho, seja na vida pessoal. 

Horóscopo semanal do dia 25 de junho ao dia 1º de julho

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

Sucesso no trabalho, dinheiro no bolso, saúde fortale-
cida e mudanças positivas são as promessas para esses 
dias. Tá bom ou quer mais? Ah, quer mais? Então toma 
e se esbalda com as novidades do Sol, que muda para 
Câncer, seu signo irmão, trazendo novidades e surpresas 
a partir do dia 30. 

Está aí um período redondinho para você levar adiante as 
mudanças com as quais vem sonhando, minha consa-
grada! Tem novidade boa dos astros e eles pedem para 
avisar que há chance de começar algo que vai te trazer 
muita satisfação. A partir do dia 27, o Sol destaca suas 
principais qualidades e pelo que vejo suas iniciativas vão 
dar frutos excelentes na carreira. 

Trago verdades, e elas são pra glorificar de pé! Mercúrio 
e Júpiter abrem a semana em estado de graça e mandam 
energias superpositivas para você arrasar nesses dias. 
Bora lá colocar a marca da sua criatividade em tudo que 
fizer. Agora, as melhores energias vão marcar presença 
nos contatinhos. 

A lua entra na fase Minguante no dia 26. Ela inibe seu 
comportamento e pode até deixar seus contatinhos sem 
sal, mas não precisa se preocupar, bebê, porque o Sol 
entra em campo para botar tempero na sua vida, esquen-
tar o seu inverno e as suas relações em geral. 

Louca (o) para saber das novidades? Pode glorificar em pé 
porque a sua estrela está pra lá de iluminada. Mercúrio e 
Júpiter blindam o seu astral já na segunda-feira, protegendo 
a saúde, o trabalho e os contatos, que devem render bas-
tante. Na manhã do dia 25, o Sol entra em Câncer e coloca 
em destaque os assuntos domésticos e familiares. 

Horóscopo nascido em 25 de junho

Horóscopo nascido em 26 de junho
Os nascidos no dia 26 de junho são do signo de Câncer com a personalidade de Gêmeos. São inteligen-
tes, espertos, ativos e dinâmicos. Não gostam de ficar parados e estão sempre em ação e movimento. 
Seu número principal é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. Simboliza conhecimento, estudos, cultura, 
ensino, Justiça e educação. Na profissão e também no amor é comum a duplicidade. 

Os nascidos a 25 de junho são do signo de Câncer com a personalidade em Aquário. São tímidos e 
reservados, esquisitos e de comportamento imprevisível. Vivem mais para os outros do que para si 
mesmo. Seu número principal é o 29, cuja soma dá o 11, um número especial que nomeia os originais, 
diferentes, independentes e idealistas.

Horóscopo nascido em 27 de junho
Os nascidos em 27 de junho são do signo de Câncer com a personalidade em Capricórnio. São temperamentais 
e têm reações inesperadas e imprevisíveis. Podem se comportar com bom humor, mas mudam de repente e 
se tornam agressivos e violentos. Seu número principal é o 31 formado de 3, Júpiter e o 1 do Sol. Formam 
o 4 de Urano, que os inclina para as coisas modernas e avançadas e tudo o que esteja ligado a serviços de 
Informática. Revela também, solidariedade, espírito ecumênico, modernidade e fraternidade.

Quem tirou a sorte grande nesses dias, quem? É claro 
que é você, bebê! As notíciassão boas e, garanto que o 
período já começa perfeito sem defeitos para as suas 
finanças! Júpiter fecha parceria com Mercúrio e faz chover 
na sua horta, trazendo promessas de sucesso e ganhos 
significativos. Agora é hora de ousar e as perspectivas.

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Brasileira
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Compu-
tador
(pop.)

"(?)
bolas!",

expressão
de enfado

Tornar
imortal 
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plateias

Edifício em
construção

Ar, em
inglês

Confuso
(gíria)
A nota

mais baixa

(?) Gore,
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Encaixe do
parafuso
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Ditongo

de "peixe"
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alguém (pl.)

Suporte de
ataduras
Pedir (?):
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o "U"
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olham 

Estrondar;
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enfermeira
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é Bagdá
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co (Biol.)

3/air — arn. 4/néon. 5/troar. 6/arrego. 9/eternizar.
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Z N N A U R I

P R O D U T O L A D
I E N R O L A

T O M O Ç O A D
P U S I L A N I M E

Ensina as
regras da 
boa pronún-
cia (Gram.)

Ação desa-
conselhada
em caso

de assalto

Versão da
Bíblia he-
braica pa-
ra o grego

Proprieda-
des-alvo 

da Reforma
Agrária

Mãe de
Alexandre

Magno
(Hist.)

Cifra do
acorde de
ré maior
(Mús.)

Região de
estações
de esqui,
na Áustria

A tartaru-
ga nativa
das ilhas 
Galápagos

Operação
feita em

detidos na
delegacia

A 21ª
letra do
alfabeto
grego

Trabalham
exausti-
vamente
(gíria)

Arma
portátil 

antitanque

Niklas 
Zennström,
criador do

Skype

Prepara o
fruto do

café para 
o consumo

Retarda a
execução
de um ser-
viço (gír.)

Formato
do palito
de dentes

Veículo de antigos
passeios
por Petró-
polis (RJ)

Chefe de
cozinha e uma das
mentoras do "The

Taste Brasil", do GNT

Ruminante que
fornece lã aos lapões

Pátria de
Abraão

Sufixo de
"cortesia"

Depósito
de cereais

Gaivota
(bras.)

(?) Valley,
polo viní-
cola da

Califórnia

Pai de Édi-
po (Mit.)

O 7º signo 
do Zodíaco

Ama-seca
(bras.)
Gameta
feminino

Rapaz, em
inglês

(?) Perl-
man, ator

Medida 
de venda
do ouro

"Ouro", em
"aurífero"

El. comp.
de "poli-
cromia"
Gestão 

da Infor-
mação
(sigla)

Resultado de
multiplicação (Mat.) 

O "você"
do gaúcho

Medroso;
covarde

Volume
de enci-

clopédias

Emanação detectada
pelo contador Geiger

Significa 
"rodagem"
em DNER

3/ati — lad. 8/ortoépia. 10/pusilânime. 11/helena rizzo — septuaginta.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 260C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2329Lotomania

88.753
03.700
45.050
48.121
22.662

05 11 24 26 41 43 79 
VASCO DA GAMA-RJ

46 56 65 69 76

FEVEREIRO

01 04 15 18 22 23 30

concurso: 5880

04 09 37 43 44 56

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 18
min 16

max 28
min 15

Cascavel
max 25
min 14

Foz do Iguaçu
max 22
min 15

max 27
min 14

Curitiba
max 20
min 11

FASES 
DA LUA

Domingo 26/6/2022

Poucas nuvens
Segunda 27/6/2022

Sol

05 14 16 18 21 24 29 31 35 37
45 46 53 64 70 85 87 88 99 00 

Lotofácil concurso: 2554
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Assembleia homenageia os 50
anos da pesquisa agropecuária

A Assembleia Legislativa 
do Paraná homenageia na 
segunda-feira (27) o Instituto 
de Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IDR-Iapar-Emater) 
pelos 50 anos da pesquisa 
agropecuária no Estado. 
O IDR vai receber Votos de 
Congratulações e diploma de 
Menção Honrosa em reconhe-
cimento ao salto de qualidade 
e de produtividade no agrone-
gócio paranaense e do Brasil, a 
partir da utilização de tecnolo-
gias inovadoras desenvolvidas 
pelos pesquisadores, técnicos 
e demais colaboradores.

A homenagem pelo cin-
quentenário considera a 
fundação do Iapar em 1972, 
quando lideranças da agrope-
cuária e outros segmentos do 
Norte do Paraná se mobiliza-
ram e convenceram o Governo 
do Estado a criar o Instituto 
Agronômico do Paraná, fato 
que se transformou em um 
marco na evolução tecnoló-
gica da produção rural, com 
aumento da produtividade, 
práticas conservacionistas e 
qualidade de vida no campo.

Alguns dados relevan-
tes que resultaram dos 50 
anos da pesquisa agrope-
cuária no Paraná, com o tra-
balho do Iapar: 220 cultiva-
res registradas no Ministério 
da Agricultura de diferentes 

Em sessão
A homenagem será realizada no grande expediente da sessão plenária, 

às 14h30, com a presença do secretário da Agricultura e do Abaste-
cimento do Paraná, Norberto Ortigara, diretores e pesquisadores do 

IDR, lideranças da classe produtora, representantes de cooperativas e 
de empresas do setor. Os parlamentares ressaltaram que confiam “na 
pesquisa e na ciência como propulsoras de grandes avanços, acompa-

nhei as transformações no agronegócio e sua importância na economia 
do Brasil, tenho certeza de que o IDR/Iapar/Emater vai contribuir ainda 
mais com soluções inovadoras no meio rural e empresarial. Parabéns a 

todos, vida longa ao nosso vitorioso centro de pesquisa”.

espécies e usadas em vários 
países; maior banco de ger-
moplasma de café do mundo; 
65% do mercado nacional 
abastecido com feijão preto 
da variedade IPR (Iapar); supe-
ração das barreiras na citricul-
tura elevando o Paraná a ter-
ceiro maior produtor de laranja 
do Brasil; desenvolvimento da 
raça bovina Purunã que hoje é 
criada em diversos estados bra-
sileiros; berço da pesquisa de 

soja no Brasil, de onde se origi-
nou a Embrapa-Soja; difusão da 
tecnologia do plantio direto na 
década de 1980; registro de 13 
patentes de máquinas e imple-
mentos agrícolas; mais de 300 
publicações técnicas em forma-
tos de livros, boletins e informes 
de pesquisas; recuperação e 
conservação de extensas áreas 
agricultáveis com programas 
de combate a erosão, manejo 
e fertilidade de solo.

A homenagem considera a fundação do Iapar em 1972, quando lideranças da agropecuária 
convenceram o Governo a criar o Instituto

ID
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Segunda proposta no
Senado visa compensar
o aumento do diesel

O Senado corre contra o 
tempo para conseguir aprovar, 
antes do recesso parlamentar 
de julho, uma proposta que 
diminua os impactos para a 
população do aumento dos 
combustíveis.

Ontem (sexta-feira, 24), foi 
apresentada a Proposta de 
Emenda à Constituição 16/22 
que tem esse objetivo. O rela-
tório deverá ser apresentado 
na tarde da próxima segun-
da-feira (27). A intenção é ten-
tar votar o texto na Casa na 
semana que vem e enviá-lo à 
Câmara dos Deputados.

Sem o apoio dos gover-
nadores de estado, o relator, 
Bezerra Coelho (MDB-PE)

disse que o Senado vai 
abandonar a proposta inicial 
da PEC de compensar a redu-
ção do ICMS sobre o diesel. O 
emedebista acrescentou ainda 
que, para “evitar brigas” com 
os chefes dos executivos esta-
duais, zerar o ICMS do gás de 
cozinha também não está mais 
em discussão.

O relatório que será apre-
sentado na semana que vem 
trará quatro novas medidas. 
Todas elas com validade ape-
nas até de 31 de dezembro de 
2022. Uma das propostas prevê 
a ampliação do Auxílio Gás. A 
ideia é que a iniciativa, que 
vai custar ao governo R$ 1,5 
bilhão, permita que os benefi-
ciados recebam o valor equiva-
lente ao valor de um botijão de 

Transporte público
Em relação ao transporte público de passageiros, o texto que será 
apresentado trará compensação às empresas pela gratuidade para 

idosos, prevista no Estatuto do Idoso. Nesse caso, o custo seria de R$ 
2,5 bilhões. A intenção é aliviar o sistema também prejudicado pela 
elevação do preço do diesel. A última medida que estará no texto de 
Bezerra Coelho é a elevação em R$ 200, em caráter emergencial, do 

Auxílio Brasil. Nesse caso, até o fim deste ano, o custo será de R$ 21,6 
bilhões. A justificativa para o aumento do auxílio, segundo o senador, 
é a exacerbação do quadro inflacionário brasileiro e a inflação de dois 

dígitos que tem consumido a renda dos mais pobres.

Legislação eleitoral
Com exceção do voucher aos caminheiros que, segundo o relator, as 
consultorias jurídicas do Senado e do governo ainda estão debruça-
das para viabilizar e evitar problemas com a legislação eleitoral, os 
demais benefícios já existem e, segundo ele, não estariam sujeitos 
a questionamento jurídico. No caso dos caminheiros, a estratégia é 
tentar um reconhecimento de um estado de emergência, tendo em 

vista que o transporte de cargas no Brasil é feito quase todo pelo 
modelo rodoviário.

Impacto total
Com um impacto total de R$ 34,8 bilhões, ou seja, R$ 5 bilhões a 
mais que o montante previsto originalmente de R$ 29,6 bilhões, 
Bezerra disse que esse é um pacote, de iniciativa do Senado, que 
está sendo discutido com o governo. Sem deixar claro se a equipe 
econômica está de acordo com os novos valores, o senador disse 
que há um cuidado para que o impacto não fique muito diferente 

do já previsto pelo governo.

gás a cada dois meses. A justi-
ficativa da medida é minimizar 
o impacto do preço de GLP às 
famílias mais pobres.

VOUCHER
A segunda é a conces-

são de um voucher no valor 
de R$ 1 mil para transporta-
dores autônomos de carga. 
Estimada em R$ 5,4 bilhões a 
ajuda vai atender cerca de 900 
mil caminhoneiros que têm 
sofrido com elevação do preço 

do diesel. Eles devem rece-
ber cinco parcelas da ajuda. 
Bezerra adiantou que, embora 
outras categorias como taxis-
tas e motoristas de aplicativo 
também reclamem um auxí-
lio semelhante, é consenso 
entre os parlamentares de 
que o foco, neste momento, 
deve ser no transporte de 
carga e no transporte público 
“que têm efeitos mais imedia-
tos em diversas cadeias de 
produção”.

A proposta inicial deverá ser abandonada pelo relator da PEC por falta de apoio dos governadores de estado

DIVULGAÇÃO

Fora do ar
O ex-juiz federal Sergio 
Moro (União Brasil), 
que nos próximos 
dias deve anunciar a 
sua candidatura para 
o governo do Paraná 
ou para o Senado, 
foi condenado a tirar 
do ar um vídeo de 
campanha, postado 
em rede social, 
no qual aparece a 
imagem do músico 
Reinaldo Soares 
Guimarães Neto. A 
decisão é da juíza 
Ana Lúcia Ferreira, da 6ª Vara Cível de Curitiba. O vídeo mostra 
a imagem do músico tocando pistom numa rua do centro de 
Curitiba. O músico afirma na ação que tem posições políticas 
diversas das de Moro e que estaria tendo dificuldades para 
trabalhar em bares de Curitiba. Moro deve tirar o vídeo do ar 
em dois dias após receber a notificação judicial. Se descumprir 
a decisão, estará sujeito a multas de R$ 1 mil, por dia, e R$ 5 mil 
se o vídeo for apresentado em eventos públicos ou partidários.

Notícia crime
O Ministério da Defesa 
e as Forças Armadas 
apresentaram uma notícia 
crime ao procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
contra o pré-candidato à 
presidência da República 
Ciro Gomes (PDT), após 
comentário que ele fez na 
terça (21), dizendo que 
as Forças Armadas são 
coniventes com os crimes 
ocorridos na Amazônia. 
Segundo o ex-senador 
cearense, o narcotráfico é 
claramente protegido por 
autoridades brasileiras. A ação 
acusa Ciro de suposto crime 
de “Incitar, publicamente, 
animosidade entre as Forças 
Armadas, ou delas contra 
os poderes constitucionais, 
as instituições civis ou a 
sociedade”.

Mais Auxílio Brasil
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (24) que o aumento 
dos índices de inflação tem, entre suas causas, problemas 
decorrentes do isolamento social, medida de combate 
à pandemia que, segundo ele, acabou por prejudicar a 
economia do país. Uma medida que pode ajudar na superação 
desses efeitos negativos causados pela pandemia na economia 
é o aumento no valor do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600. 
Pesquisa divulgada pelo IBGE, aponta que o IPCA, que mede 
a prévia da inflação oficial, está acumulado em 12,04%, nos 
últimos 12 meses.

“Mão no fogo”
Bolsonaro voltou a comentar o caso envolvendo o ex-ministro 
da Educação Milton Ribeiro, alvo de uma operação da PF 
que investiga crimes de tráfico de influência e corrupção na 
destinação de verbas do FNDE. O presidente reafirmou ter 
confiança no ex-ministro. “Continuo acreditando no Milton. Se 
aparecer alguma coisa, [que] responda pelos seus atos”. Numa 
referência à declaração de que colocaria a “cara no fogo” pelo 
ex-ministro, quando as denúncias vieram à tona, em março, 
o presidente reconheceu que exagerou. “Eu exagerei, mas eu 
boto a mão no fogo pelo Milton”.

Leviano
A Defesa afirmou que as 
declarações do pedetista 
são “levianas” e “afetam 
gravemente a reputação 
e a dignidade” das Forças 
Armadas. “Não é admissível, 
em um estado democrático, 
que sejam feitas acusações 
infundadas de crime, sem 
a necessária identificação 
da autoria por parte do 
acusador e sem a devida 
apresentação de provas, 
ainda mais quando dirigidas 
a Instituições perenes do 
Estado brasileiro”, diz outro 
trecho do texto. Em nota, 
Ciro respondeu ao comando 
das Forças Armadas, que 
afirma ser uma ameaça 
equivocadamente baseada 
nos artigos 286 do Código 
Penal e 219 do Código 
Penal Militar.

DIVULGAÇÃO
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Sanepar e IDR se unem  
para recuperar o Rio  
Piava em Umuarama

A Sanepar e o Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IDR) fizeram juntos um 
trabalho de recuperação do Rio 
Piava, que abastece a cidade de 
Umuarama. O manancial estava 
tão assoreado que, dos 50 qui-
lômetros de seu curso natural 
de água, restavam apenas 28 
quilômetros, conforme levanta-
mento topográfico feito em 2021. 
Ontem (sexta-feira, 24), a Sanepar 
e o Instituto promoveram o Dia de 
Campo – Manejo de Solo e Água, 
em que apresentaram os resulta-
dos da preservação do rio.

As ações de recuperação e 
conservação foram desenvol-
vidas durante 13 meses, em 
45 propriedades rurais que 
compõem a Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Rio Piava. 
Desde as conclusões do traba-
lho, a Sanepar não precisa mais 
utilizar uma draga que havia 
instalado no rio para retirar a 
areia e poder fazer a captação e, 
depois, o tratamento da água. O 
equipamento estava em opera-
ção desde 2016. A Sanepar che-
gou a retirar num único dia 15 
caminhões de areia, num total 
de 140 metros cúbicos. No total, 
a Sanepar retirou 50 mil m³.

READEQUAÇÃO
Foram readequados 52 km 

de carreadores, feitos o cer-
camento em 4 km de área da 

Nova Captação
O gerente geral da Sanepar na Região Noroeste, Sergio Portela, afir-

ma que o Rio Piava é a única e mais viável fonte de captação para 
o abastecimento público de Umuarama. Ele anunciou que, dentro 

de 90 dias, está previsto o início das obras da nova captação no 
Piava, que irão aumentar a produção em 50%, além da ampliação 

da estação e tratamento de água que passará de 290 litros para 435 
litros por segundo. Os investimentos serão de R$ 42 milhões. “Essas 
obras irão assegurar o atendimento pelos próximos 20 anos e, por-
tanto, é fundamental esse trabalho de recuperação e conservação 

para que tenhamos água em qualidade e quantidade”.

Sesa discute ações na atenção
primária à Saúde no Noroeste

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) participou do 
II Seminário de Qualificação 
do Desempenho da Atenção 
Primária à Saúde (APS) do 
Paraná, promovido pelo 
Ministério da Saúde, em 
conjunto com o Estado e 
o Conselho de Secretarias 
Municipais do Paraná (Cosems/
PR). O evento acontece em 
Londrina e abrange 212 muni-
cípios das Macrorregiões Norte 
e Noroeste.

O objetivo é reunir gesto-
res e debater a qualificação 
dos fluxos de atendimento e 

FORAM readequados 52 km de carreadores, feitos o cercamento em 4 km de área da APA e 
a estabilização de 1 km de encosta nas áreas de maior inclinação do terreno
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trabalho da APS a nível tri-
partite, de acordo com sete 
indicadores de desempenho 
do Programa Previne Brasil, 
instituído pelo Ministério da 
Saúde em novembro de 2019, 
para financiamento de cus-
teio da APS.

“Este novo modelo de 
financiamento proposto pelo 
Ministério da Saúde por meio 
do Previne Brasil determina 
que os serviços de Saúde atin-
jam determinadas metas para 
receberem mais custeio. Essa 
ideia é desafiadora, inclusive 
para as equipes, e instiga os 

profissionais a se capacitarem 
e oferecerem um melhor aten-
dimento aos paranaenses”, 
disse o secretário de Estado 
da Saúde, César Neves.

O programa possui qua-
tro componentes para viabili-
zar o pagamento: a captação 
ponderada, o adicional per 
capita, desempenho e ações 
estratégicas. Devido à pan-
demia da Covid-19, a capa-
citação precisou ser adiada, 
e este ano começa a valer de 
maneira escalonada o repasse 
de acordo com a produção real 
das equipes de saúde.

APA e a estabilização de 1 km 
de encosta nas áreas de maior 
inclinação do terreno. Também 
foi feita proteção em 15 km de 
áreas de nascentes. O controle 
de erosão atingiu 188 hecta-
res de terra. As áreas con-
servadas contemplam 1.337 
hectares, que consumiram 
600 horas de trabalho.

“Esse trabalho mostra o 
compromisso da Companhia 
com os  municípios  e  a 

preser vação ambiental . 
Servirá de referência para 
as ações de conservação em 
outros mananciais”, afirma 
o diretor-presidente da 
Sanepar, Claudio Stabile.

Pa r a  o  p r e f e i t o  d e 
Umuarama, Hermes Pimentel 
da Silva, o trabalho de parce-
ria entre Governo do Estado, 
Sanepar e IDR favorece o 
manancial da cidade e garante 
água para o futuro.

Giro pelo Paraná
O ex-juiz federal Sergio Moro (União Brasil) escolheu a 
cidade natal, Maringá, para começar o giro pelo Estado 

do Paraná. Enquanto as convenções não selam o destino 
de Moro na disputa das eleições de 2022, o ex-juiz não 

esconde de ninguém que ele estaria disposto a concorrer 
ao Senado Federal e não descarta o governo do Estado. 

Moro adiantou que está montando um robusto “plano de 
governo”, baseado em cinco eixos: combate à corrupção; 

segurança; geração de empregos; saúde e educação; e 
princípios e valores.

Impacto do pedágio
O auditor do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
Cláudio Gomes de Moraes, 
solicitou à coordenação da 
Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio, da Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
o acesso ao banco de 
dados (SIG) criado para a 
comparação do traçado dos 
projetos da nova concessão 
de rodovias do Paraná, 
com o plano diretor dos 
municípios afetados. As 
informações devem servir 
de base para a produção do 
relatório final do ITTI.

Portos + Brasil
A Portos do Paraná foi 
eleita pela melhor gestão 
portuária do País pelo 
terceiro ano consecutivo. 
O reconhecimento foi feito 
pelo governo federal na 
terceira edição do Prêmio 
“Portos + Brasil”, pelo 
Ministério da Infraestrutura, 
em Brasília. Entre todos os 
portos públicos brasileiros, 
os paranaenses (Paranaguá e 
Antonina) alcançaram a nota 
máxima no Índice de Gestão 
das Autoridades Portuárias 
(IGAP): 100 pontos.

Marco associativista
A cidade de Santa Maria do 
Oeste, localizada na região 
central do Paraná, recebeu 
um marco associativista 
no município. Foi realizada 
uma cerimônia para 
declarar a abertura da 
Associação Comercial e 
Empresarial na cidade. 
Com a abertura da nova 
entidade, a Cacicopar passa 
a coordenar 17 associações 
na região centro-oeste 
do estado, fortalecendo 
cada vez mais o setor 
empresarial.

Investimentos no PR
A parceria entre o 
Banco Regional de 
Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) e o 
Sicredi rendeu R$ 101 
milhões em investimentos 
no Paraná, entre julho 
de 2021 e maio de 2022. 
Quase metade dos recursos 
têm origem no Banco do 
Agricultor Paranaense, 
parceria entre o BRDE, 
o Governo do Estado 
e a Fomento Paraná, e 
representa mais de R$ 1,4 
milhão em economia para 
o produtor com subsídio do 
governo paranaense.

Draga no Paraná
A draga Galileo Galilei, 
que será utilizada para o 
alargamento da faixa de 
areia de Matinhos, chegou 
ao Paraná na madrugada de 
sexta-feira (24). Ela ficará 
na região de Paranaguá e 
ao longo da manhã deste 
sábado (25) se dirige à 
praia de Caiobá, onde o 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) anunciará o início do 
processo de dragagem no 
Litoral. A dragagem é um 
dos processos das Obras 
de Recuperação da Orla de 
Matinhos, com investimentos 
de R$ 314,9 milhões.

Ex-ministro
O ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro foi solto após 
desembargador do TRF1 
aceitar o pedido de habeas 
corpus da defesa. Apesar 
disso, a Polícia Federal 
afirmou que vai apurar 
“eventual ocorrência de 
interferência” na operação 
que prendeu Ribeiro. A 
denúncia foi feita pelo 
delegado responsável 
pelo caso.
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Vídeo especial
A Aciu preparou um vídeo incrível 
em alusão ao 67º aniversário de 
Umuarama. Não deixe de conferir 
nossas redes sociais e compartilhar, 
afinal, a data é super especial.

Aula magna
Uma das mais importantes 
representantes da defesa dos direitos 
do consumidor no Paraná, a advogada 
e pedagoga Claudia Silvano, diretora do 
Procon Paraná, vem a Umuarama na 
próxima semana, onde participa como 
convidada especial da Aula Magna 
em Direito do Consumidor, em evento 
coordenado pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor – 
Procon Umuarama em homenagem ao 
aniversário de 67 anos da cidade.

Participação gratuita
A aula é destinada a acadêmicos 
de Direito da UniAlfa e da Unipar 
(Universidade Paranaense) e será 
realizada no Teatro do Centro 
Cultural Vera Schubert, às 19h. Os 
interessados devem fazer as inscrições 
por meio do link https://forms.
gle/4WE8avBWi9SjKjPW6, sem custo. 
Além de Claudia Silvano, também vão 
participar da aula o diretor de Justiça 
e Cidadania da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho do Governo 
do Paraná, Lucas Echeverria, e a 
advogada Valéria Bononi, conselheira 
estadual da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Paraná.

Cursos
Vários cursos estão assegurados 
pelo ‘Sistema S’ através do programa 
Recomeça Paraná, lançado pela 
Secretaria de Estado da Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), em conjunto com 
os municípios. Em Umuarama são 
80 vagas para EJA e qualificação 
em assistente administrativo, mais 
50 oportunidades para costureiro 
de máquina reta e overloque, 25 
para estofador de móveis, 60 para 
informática básica em três turmas e 
mais 15 para introdução controlador 
lógico programável. Os primeiros cursos 
começarão em julho.

Preparativos natalinos
O tempo urge e, de olho na principal 
data para o comércio, a Aciu e 
a Prefeitura iniciaram a parceria 
para colocar novamente a Capital 
da Amizade entre os municípios 
paranaenses que mais investem em 
decoração e promoções para atrair 
visitantes – e potenciais consumidores. 
Uma das ideias discutidas é a 
‘descentralização’ das atividades 
natalinas, como a construção de uma 
segunda Casinha do Papai Noel.

Outros aspectos
A questão da iluminação natalina 
nas principais avenidas e ruas da 
área central de Umuarama também 
foi debatida. Premiar edifícios e 
residências que investirem em 

f

Fecoum
A Aciu é uma das entidades apoiadoras e conta com estande na Feira da 

Construção de Umuarama. A segunda edição da Fecoum foi aberta na noite 
desta quinta (23) e segue até domingo (26) em uma área de 2,8 mil m² no 

Shopping Palladium. A expectativa em torno do maior evento do gênero no 
Noroeste é das mais positivas, na avaliação do presidente da Aciu, Miguel 

Fuentes Romero. São muitas novidades ligadas a segmentos como construção 
civil, imobiliário, reforma, acabamento, decoração e outros. Imperdível.

decoração natalina também já está 
entre algumas das ideias discutidas 
pelo grupo e uma nova reunião deve 
ser realizada no próximo mês, quando 
serão apresentadas propostas e 
projetos sugeridos pelos parceiros.

Abaixo os golpes virtuais
A campanha  “Golpes Virtuais”, 
lançada recentemente em Umuarama, 
busca despertar a atenção e dar 
mais segurança aos idosos, diante da 
crescente ocorrência de golpes virtuais. 
A modernidade traz muitos benefícios, 
mas também riscos, especialmente 
para quem tem dificuldade em lidar 
com as novas tecnologias. É preciso 
sensibilizar a sociedade para que 
possamos disseminar o que já é 
responsabilidade de todos: respeito, 
proteção, apoio, assistência e 
dedicação.

Conscientização
A campanha foca em orientações aos 
idosos, para que não se tornem vítimas 
de golpistas e sofram prejuízos, bem 
como cuidados para o dia a dia e a 
qualidade de vida. Algumas das dicas 
digitais são não utilizar a mesma senha 
em todos os aplicativos, não fornecer 
senhas a estranhos – principalmente 
de cartões e contas bancárias, não abrir 
links enviados por SMS, WhatsApp, 
e-mail ou mensagens em redes sociais, 
não fornecer informações pessoais em 
sites ou aplicativos estranhos.

Vagas ampliadas
Diante da batalha de recursos 
que praticamente inviabilizou a 
licitação aberta pelo município para 
concessionar o estacionamento 
rotativo pago de Umuarama – a 
chamada zona azul –, a administração 
municipal tem buscado alternativas 
para amenizar a falta de vagas. A 
mais efetiva até o momento foi 
a ampliação das vagas de curta 
duração, que estão recebendo uma 
fiscalização mais intensa após a 
contratação dos agentes de trânsito.

Sob análise
Além disso, a Prefeitura estuda 
a aquisição de sistemas que 
permitem realizar a cobrança 
do estacionamento com equipe 
própria, sem a necessidade de 
terceirização. A falta de vagas de 
estacionamento na área central de 
Umuarama é crônica. Para amenizar 
a situação o município já implantou 
420 vagas de curta duração, onde os 
veículos podem permanecer até 30 
minutos com o pisca alerta ligado. 
Cerca de 350 estão na área central, 
servindo aos clientes do comércio.

"A gente não se liberta de um 
hábito atirando-o pela janela: é 
preciso fazê-lo descer a escada, 
degrau por degrau" - Mark Twain

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Deral analisa reflexos
do custo de produção e
clima no preço do leite

Os preços dos produtos lác-
teos continuam em alta para 
o consumidor paranaense e, 
em menor escala, para o pro-
dutor. As causas e as tendên-
cias são analisadas no Boletim 
de Conjuntura Agropecuária 
referente ao período de 17 a 
23 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 do 
Deral, o leite longa vida, que é o 
derivado lácteo de maior apelo 
popular, teve alta de aproxima-
damente 33% no comparativo 
entre maio de 2021 e maio de 
2022. O valor saltou de R$ 3,59, 
em média, para R$ 4,76 o litro no 
Estado. Para o produtor, o índice 
foi de 25% a mais, passando de 
R$ 1,92 para R$ 2,41.

Essa alta dos preços é expli-
cada, pelo menos em parte, pelo 
aumento nos custos de produ-
ção. O encarecimento dos grãos 
que compõem a ração animal, 
particularmente milho e soja, e 
dos combustíveis está entre os 
principais motivos. Mas também 
se associa a isto o inverno e a 
entressafra das pastagens, que 
acabam reduzindo a oferta de 
leite fluido para laticínios.

Como o inverno está apenas 
começando e vem com suas 
características temperaturas 
mais baixas e dias mais curtos, 
a previsão é que os preços con-
tinuem elevados, pelo menos 
no médio prazo. No entanto, o 
escoamento da produção pode 
se tornar um limitador para as 
altas, pois, se os preços conti-
nuarem subindo, os consumido-
res podem restringir o uso dos 

Feijão e batata
O último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
para a segunda safra de feijão, realizado em junho, indica produção apro-
ximada de 1,4 milhão de toneladas, ou 24% superior ao volume colhido 
no ano passado. No entanto, no Paraná, entre 29 de maio e 10 de junho, 
houve atraso na colheita e perda de qualidade devido às chuvas. Sobre a 
batata, o documento do Deral registra a normalização no preço após altas 
de 40% nos meses de março e abril. A média praticada no Estado ficou em 
R$ 6,70 o quilo durante maio, repetindo o mês anterior. Atualmente, meta-
de da área de 11.400 hectares plantados na segunda safra já está colhida e 

a tendência é de redução de preço pela maior oferta.

Avicultura
O custo de produção de frango no Paraná, em maio de 2022, foi 0,7% 

superior ao de abril, subindo de R$ 5,58 para R$ 5,62 o quilo, de acordo 
com a Embrapa Suínos e Aves. O boletim do Deral aponta que, em 

maio, o preço médio do frango vivo, ao produtor paranaense, foi de R$ 
5,58 o quilo, valor 6,16% inferior ao do mês anterior, quando estava em 
R$ 5,69. No entanto, há alta de 10,93% se o comparativo for com maio 

de 2021, quando se pagava R$ 5,03 pelo quilo.

APP oferece apoio psicológico
na rede estadual de educação

Profissionais da rede esta-
dual de ensino do Paraná 
contam, agora, com um apli-
cativo de telessaúde que ofe-
rece atendimento psicológico 
online. A plataforma, cha-
mada Bem Cuidar, é uma ini-
ciativa da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) em parceria com 
a Universidade Estadual de 

Londrina (UEL).
Desde ontem (24), todos 

os professores, diretores, 
pedagogos e funcionários 
de colégios da rede podem 
utilizar o aplicativo gratuita-
mente para agendar e fazer 
teleconsultas com um psi-
cólogo. O serviço contem-
pla tanto os profissionais do 
Quadro Próprio do Magistério 

(QPM) quanto os temporários 
(do PSS) e também é ofere-
cido a servidores que atuam 
na Seed-PR e nos Núcleos 
Regionais de Educação.

O atendimento é feito por 20 
psicólogos selecionados pela 
UEL. Os profissionais também 
podem fazer encaminhamentos 
a psiquiatras, de acordo com a 
necessidade do paciente.

lácteos na dieta diária.

MILHO E TRIGO
O boletim também registra 

que 44% da área total de 2,7 
milhões de hectares de milho 
está em maturação, reduzindo 
os riscos de perdas em decor-
rência do clima. Do restante, 
52% estão em frutificação e 2% 
em floração. De outro lado, a 
colheita atingiu 3% da área, ou 

71 mil hectares.
No mercado internacional, 

o preço do trigo mantém a osci-
lação. Internamente, os preços 
médios recebidos pelo produtor, 
em junho, devem ultrapassar R$ 
100,00 por saca pela primeira vez 
na história do Paraná. Apesar 
disso, quando se deflaciona a 
série histórica, os valores se equi-
valem aos do final de 2002, que foi 
uma situação pontual.

O valor saltou de R$ 3,59, em média, para R$ 4,76 o litro no Estado. Para o produtor, o 
índice foi de 25% a mais, passando de R$ 1,92 para R$ 2,41

JAELSON LUCAS/AEN
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Pimentel destaca a importância
da construção civil na Fecoum

Com mais de 30 exposito-
res, a segunda edição da Feira 
da Construção de Umuarama 
(Fecoum) foi aberta na noite 
da quinta-feira (23) e segue 
até domingo (26) no Shopping 
Palladium. O evento, que 
ocupa uma área de 2.800 m² 
no primeiro piso, tem expecta-
tiva de receber 15 mil visitan-
tes para prestigiar as novida-
des dos segmentos imobiliário, 
de construção civil, acabamen-
tos, decoração, mobília, chur-
rasqueiras, energia solar e fer-
ramentas, entre outros.

O empresário Roni Perini, 
organizador do evento ao lado 
de Júlio Melloni, recebeu as 
autoridades e disse que a feira 
é uma ampla vitrine de exposi-
ção para produtos e serviços em 
diversos segmentos relaciona-
dos à construção, favorecendo 
as vendas no local e também 

futuramente. Ele recepcionou 
o prefeito Hermes Pimentel, 
o secretário Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, o representante 
da Casa do Empreendedor, 
Rômulo Rauen, o presidente da 
Aciu, Miguel Fuentes Romero 
Neto, representantes do Creci e 
da sociedade em geral.

O prefeito Pimentel parabe-
nizou os organizadores e parti-
cipantes da Fecoum, lembrou 
dos bons tempos do programa 
Minha Casa Minha Vida para a 
geração de empregos e movi-
mentação do setor de constru-
ção civil e disse que a expansão 
imobiliária tem se sustentado 
há anos em Umuarama por-
que acompanha o desenvolvi-
mento econômico e o cresci-
mento populacional.

“A construção é a maior 
indústria mundial, tanto pelo 
giro financeiro quanto pela 

geração de empregos que 
ela proporciona”, disse. Em 
Umuarama, por exemplo, 
“a arrecadação com o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) dobrou de 2012 para 
cá com o crescimento da 
cidade, e com isso aumentou a 
capacidade da administração 
para investir em obras e servi-
ços públicos”, afirmou.

Entre as obras, o prefeito 
citou a construção de duas 
novas creches, nos bairros 
Aeroporto e Metropolitano, 
graças a emendas do depu-
tado federal Luiz Nishimori, 
que permitirão receber até 900 
crianças da educação infantil.

“O deputado Dr. Osmar tam-
bém assegurou R$ 17 milhões 
em recursos nos últimos seis 
meses, para investimentos em 
diversas áreas – especialmente 
na saúde. Ou seja, a cidade não 

PREFEITO parabenizou os organizadores e lembrou do programa Minha Casa Minha Vida 
que gerou empregos e movimentou o setor, gerando expansão imobiliária

JOSÉ A. SABINO/SECOM

para e a construção segue firme. 
Em maio tivemos um recorde na 
aprovação de projetos (quase 
50 mil m², maior índice desde 
setembro de 2014) e a média 
mensal neste ano é a maior 
desde 2015”, completou.

A entrada para a feira é gra-
tuita, porém os visitantes estão 
convidados a trazer alimentos 
para serem doados às entida-
des assistenciais da cidade. O 
horário de funcionamento é 
das 14h às 22h.

Proteger o idoso de golpes virtuais é papel de todos, afirma especialista
Ao menos dez boletins de 

ocorrência foram registrados 
em Umuarama a respeito de 
algum tipo de violência pra-
ticada contra os idosos – e 
é um número inaceitável. A 
afirmação foi feita pela secre-
tária municipal de Assistência 
Social de Umuarama, Adnetra 
Vieira Santana, na abertura 
do evento “Golpes Virtuais: 
Proteja o Idoso”, no Centro 
Cultural.

O encontro foi progra-
mado para chamar a aten-
ção da população sobre Dia 
Mundial de Conscientização 
da Violência contra a Pessoa 
Idosa, comemorado dia 15 de 
junho, e também faz parte das 
atividades e ações planejadas 

para o aniversário de 67 anos 
de Umuarama. “A violência 
contra os idosos é uma reali-
dade e os casos têm aumen-
tado. E são vários tipos de vio-
lência: física, por negligência 
ou abandono e econômica, 
geralmente praticada por fami-
liares e pessoas conhecidas”, 
aponta Adnetra.

E um novo tipo de violên-
cia contra o idoso está cada 
vez mais comum: aquela pra-
ticada nos meios virtuais, ou 
seja, pela internet. O tema foi 
abordado por Ivo Galdino da 
Silva, presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
que apresentou a palestra 
‘Segurança Virtual do Idoso’. 

“Antes os relacionamentos, 
todos eles, eram baseados 
na confiança, no chamado 
‘fio do bigode’. Agora, com um 
celular na mão e conectado 
à internet, os riscos ficam 
muito grandes exatamente 
pelo excesso de confiança, 
por não verem maldade em 
certas propostas ou notícias 
apresentadas”, disse.

A facilidade com que os 
golpistas conseguem atingir 
os idosos é muito grande, 
s egu n do o  pa les tra n te, 
porém ele frisou por diversas 
vezes que a melhor maneira 
de ajudar é ter paciência e, 
dentro do possível, explicar 
os riscos e falar sobre as for-
mas possíveis de se proteger 

dos golpes. “Há vários anos 
havia o golpe do bilhete pre-
miado, hoje há o golpe do pix, 
dentre outros. Os pedidos de 
transferência, as loterias e 
fórmulas ‘milagrosas’, certos 
tipos de empréstimos con-
signados e até a questão do 
envio de ‘nudes’, que depois 
tornam-se ameaças perigo-
sas”, pontuou.

Galdino da Silva falou 
que uma forma de proteger 
o idoso é ficar atento em 
filas de bancos e lotéricas. 
“Se você estiver na fila do 
caixa eletrônico e vir alguma 
pessoa suspeita, que não é 
funcionária do banco, ofere-
cendo ajuda, pedindo o car-
tão ou pedindo senhas, por 

exemplo, aproxime-se, fique 
de olho, analise a possibili-
dade de se tratar de uma ten-
tativa de golpe. Outro ponto, 
ajude seu pai ou seu avô a 
desconfiar de ligações e men-
sagens vindas pelo whats, 
bloqueie números suspeitos, 
atualize antivírus e principal-
mente tenha paciência, não 
julgue e esteja sempre à dis-
posição”, afirmou.

Em um segundo momento, 
o evento contou com a pales-
tra da médica Carla Dal Ponte, 
que falou sobre a importância 
de se entender o processo de 
envelhecimento, algo muito 
natural, segundo a especia-
lista em geriatria, que atua no 
Hospital Uopeccan.
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Agentes podem monitorar tempo
de uso nas vagas de curta duração

Para assegurar o respeito 
aos critérios de utilização das 
vagas de curta duração, que 
possibilitam um estaciona-
mento rotativo sem a cobrança 
de taxas na região central de 
Umuarama, a Diretoria de 
Trânsito – órgão da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana/ 
Sestram – está implantando 
um sistema que permite o 
monitoramento do tempo de 
parada dos veículos nas vagas 
demarcadas.

Por meio de um aplicativo 
instalado no PDA (assistente 
digital pessoal, semelhante 
a um celular) utilizado pelos 
agentes de trânsito é possível 
registrar com foto o tempo de 
permanência nas vagas. O sis-
tema está em fase de testes, 
mas os resultados são consi-
derados excelentes.

O foco inicial é sempre a 
orientação. “Caso o condutor 
esteja próximo do veículo, ele 
é orientado sobre o uso do 
pisca alerta e o tempo máximo 
de utilização da vaga, que é 
de 30 minutos”, explicou o ins-
petor de trânsito da Guarda 
Municipal, Alberto Cavalcante.

Porém, caso os agentes per-
cebam que o tempo foi exce-
dido ou que o pisca não foi 

Mostra movimenta escolas e CMEIs da rede municipal
Em conjunto com os esta-

belecimentos de ensino, 
a Secretaria Municipal de 
Educação realiza uma grande 
mostra cultural em homena-
gem aos 67 anos de fundação 
de Umuarama. Com muita cria-
tividade, cada unidade esco-
lar mobilizou as suas turmas 
de educação infantil e ensino 
fundamental (séries iniciais) 
para produzir desenhos, pai-
néis, faixas e artefatos diversos 
para contar histórias da escola, 
da infância, da vida simples no 
passado e da cidade.

Nesta sexta-feira, 24, o 
prefeito Hermes Pimentel 
e a secretária municipal de 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso, visitaram alguns 
estabelecimentos para presti-
giar os trabalhos. Pela manhã 
eles estiveram nas escolas 
municipais Manuel Bandeira, 
São Francisco de Assis e 

Cidade registra 
novos 139 casos 

de dengue
Mais 139 casos de den-

gue foram confirmados nesta 
semana em Umuarama, ele-
vando o total acumulado no 
período epidemiológico para 
1.209 (desde agosto/2021). Há 
ainda 128 suspeitas em inves-
tigação, aguardando resulta-
dos de exames, e até agora 988 
testes tiveram resultado nega-
tivo. As notificações de casos 
suspeitos já chegam a 2.436 – 
aumento de 176 em relação à 
semana anterior.

Já são 100 bairros, pra-
ças e logradouros com casos 
positivos da doença. Das 18 
unidades básicas de saúde da 
cidade, 16 regiões enfrentam 
surto de dengue, bem como 
o distrito de Santa Eliza e o 
povoado Vila Nova Jerusalém. 
As UBS Bem-Estar e Parque 
Industrial, bem como o distrito 
de Lovat, estão em situação de 
alerta diante do aumento no 
número de casos.

Umuarama já registrou 
cinco casos de dengue com 
sinais de alarme, dois casos 
de dengue grave e duas 
mortes foram confirmadas 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde. Entre as UBS, a situa-
ção mais crítica é do Centro 
de Saúde Escola, com 321 
casos. Na unidade Panorama 
já são 180 casos e na Guarani/ 
Anchieta são 106, seguida 
pelo Posto Central (97) e 
Jardim Cruzeiro (89).

O Serviço de Vigilância 
em Saúde Ambiental informa 
que o município executa o 
segundo dos cinco ciclos de 
aplicação de inseticida contra 
o mosquito transmissor da 
dengue em veículos equipa-
dos com pulverizador de Ultra 
Baixo Volume (UBV) – o cha-
mado ‘fumacê’. A estratégia, 
autorizada pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 
segue o manual de procedi-
mentos determinado pelo 
Ministério da Saúde. Também 
continuam as visitas domici-
liares, orientação à popula-
ção e fiscalização de pontos 
estratégicos.

Tempo Integral, e à tarde esti-
veram no Centro de Educação 
Infantil (CMEI) Maria Arlete 
Jardim e na Escola Analides 
de Oliveira Caruso.

Recebidos pela diretora 
Elisabete Grando e pela coor-
denadora Telma Barbosa 
Erhardt na Escola Manuel 
Bandeira, que tem 322 alu-
nos do infantil 4 até o 5º ano 
do fundamental, Pimentel e 
Mauriza contemplaram a cria-
tividade das turmas.

Orientados pelas professo-
ras, na disciplina de História, 
os alunos retrataram locais sig-
nificativos, brinquedos antigos 
– confeccionados após entre-
vistas com os pais –, releituras 
de obras do artista plástico 
Ivan Cruz, homenagens a per-
sonalidades de Umuarama, 
índios xetá, o personagem 
símbolo oficial Umuaraminha, 
fotos e objetos antigos, que 

retratam memórias e senti-
mentos dos 67 anos da história 
de Umuarama.

“É gratificante ver o empe-
nho, a pesquisa e o capricho 
dos alunos e suas professo-
ras para homenagear a nossa 
Capital da Amizade. O trabalho 

acionado, o veículo torna-se 
passível de notificação. “Com 
o aplicativo e as fotos o agente 
tem como comprovar a irregu-
laridade. Da mesma forma o 
condutor tem a possibilidade 
de defesa, caso queira contes-
tar a notificação”, acrescentou 
o inspetor.

Com o PDA o agente de 
trânsito fotografa o veículo, 
documenta o local e o início 
da utilização da vaga e moni-
tora o período regulamentar. 

Caso o tempo não seja res-
peitado,  o equipamento 
agiliza o preenchimento do 
auto de infração.

Poucos agentes poderão 
monitorar um grande número 
de vagas de curta duração ao 
mesmo tempo, com a utiliza-
ção desse sistema. “Mais uma 
vez reforçamos que o obje-
tivo principal da fiscaliza-
ção é manter a rotatividade, 
para que mais veículos pos-
sam utilizar as vagas e desta 

forma visitar e comprar no 
nosso comércio sem ter que 
pagar pelo estacionamento”, 
alerta o inspetor.

“Apenas condutores que 
desrespeitarem a sinalização 
estarão sujeitos à autuação. 
Basta ficar atento que nin-
guém terá problema”, acres-
centa. Umuarama conta hoje 
com aproximadamente 420 
vagas de curta duração, das 
quais em torno de 350 estão 
no centro comercial da cidade.

ficou impressionante. Escolas, 
professoras e estudantes estão 
de parabéns, bem como a 
Secretaria de Educação, que 
estimulou a mostra cultural. É 
mais um presente para os 67 
anos de Umuarama”, destacou 
o prefeito Hermes Pimentel.

ALUNOS retrataram locais significativos, brinquedos antigos, releituras de obras e home-
nagens a personalidades de Umuarama
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Tourinhos e tourinhas gostam de ver para crer e nem 
sempre ouvem a intuição, mas se você faz parte desse 
time, convém repensar seus conceitos, bebê. Os astros 
revelam que o sexto sentido será seu talismã de sorte 
nessa semana, ainda mais com grana. Você não só vai 
resolver assuntos pendentes com seus instintos afiados 
como pode ter surpresas boas.

Parcerias e interesses com amigos, pessoas queridas e 
o mozão ganham impulso e podem proporcionar gran-
des alegrias logo no começo da semana. E as coisas 
ficam ainda melhores a partir de terça, com a chegada 
do Sol ao setor do din-dim. Suas ideias vão fervilhar e 
você pode lucrar bastante com seus planos e iniciativas. 

Se depender de Júpiter, você entra nessa semana com o 
pé direito! A vontade de fazer, acontecer e progredir fica no 
modo turbo e há sinal de conquista inesperada na carreira. A 
Lua Minguante quebra um pouco o clima e pode trazer certo 
desânimo a partir de terça, mas se avexe não, porque o Sol 
será seu fiel escudeiro e levanta seu astral no mesmo dia. 

Tá bombando nas amizades e nos contatinhos com as 
vibes positivas de Mercúrio e Júpiter? É, não duvido, e já 
adianto que você pode receber boas notícias em relação 
a um dinheiro que aguarda. Mas sem querer colocar areia 
na sua festa tem outras energias rolando nessa semana 
e pelo que vejo não serão tão generosas. 

Energias maravilhosas sopram em sua direção e os astros 
avisam tudo deve fluir de acordo com as suas expectati-
vas. Seu Mercúrio troca likes com Júpiter e promete um 
período sortudo na vida profissional e financeira. É hora 
de botar fé no seu taco, mexer os seus pauzinhos e focar 
nas suas ambições, pois você vai lacrar e lucrar. 

Se depender de Júpiter você já começa a semana de 
braços dados com a sorte e pode esperar grandes ale-
grias! Seu regente troca likes com Mercúrio, multiplica 
sua vitalidade e abre os seus caminhos, na verdade 
escancara. Essa cota generosa de energia vai te dar gás 
e entusiasmo para atravessar a semana no maior astral, 
seja no trabalho, seja na vida pessoal. 

Horóscopo semanal do dia 25 de junho ao dia 1º de julho

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

Sucesso no trabalho, dinheiro no bolso, saúde fortale-
cida e mudanças positivas são as promessas para esses 
dias. Tá bom ou quer mais? Ah, quer mais? Então toma 
e se esbalda com as novidades do Sol, que muda para 
Câncer, seu signo irmão, trazendo novidades e surpresas 
a partir do dia 30. 

Está aí um período redondinho para você levar adiante as 
mudanças com as quais vem sonhando, minha consa-
grada! Tem novidade boa dos astros e eles pedem para 
avisar que há chance de começar algo que vai te trazer 
muita satisfação. A partir do dia 27, o Sol destaca suas 
principais qualidades e pelo que vejo suas iniciativas vão 
dar frutos excelentes na carreira. 

Trago verdades, e elas são pra glorificar de pé! Mercúrio 
e Júpiter abrem a semana em estado de graça e mandam 
energias superpositivas para você arrasar nesses dias. 
Bora lá colocar a marca da sua criatividade em tudo que 
fizer. Agora, as melhores energias vão marcar presença 
nos contatinhos. 

A lua entra na fase Minguante no dia 26. Ela inibe seu 
comportamento e pode até deixar seus contatinhos sem 
sal, mas não precisa se preocupar, bebê, porque o Sol 
entra em campo para botar tempero na sua vida, esquen-
tar o seu inverno e as suas relações em geral. 

Louca (o) para saber das novidades? Pode glorificar em pé 
porque a sua estrela está pra lá de iluminada. Mercúrio e 
Júpiter blindam o seu astral já na segunda-feira, protegendo 
a saúde, o trabalho e os contatos, que devem render bas-
tante. Na manhã do dia 25, o Sol entra em Câncer e coloca 
em destaque os assuntos domésticos e familiares. 

Horóscopo nascido em 25 de junho

Horóscopo nascido em 26 de junho
Os nascidos no dia 26 de junho são do signo de Câncer com a personalidade de Gêmeos. São inteligen-
tes, espertos, ativos e dinâmicos. Não gostam de ficar parados e estão sempre em ação e movimento. 
Seu número principal é o 30, formado de 3, Júpiter e de zero. Simboliza conhecimento, estudos, cultura, 
ensino, Justiça e educação. Na profissão e também no amor é comum a duplicidade. 

Os nascidos a 25 de junho são do signo de Câncer com a personalidade em Aquário. São tímidos e 
reservados, esquisitos e de comportamento imprevisível. Vivem mais para os outros do que para si 
mesmo. Seu número principal é o 29, cuja soma dá o 11, um número especial que nomeia os originais, 
diferentes, independentes e idealistas.

Horóscopo nascido em 27 de junho
Os nascidos em 27 de junho são do signo de Câncer com a personalidade em Capricórnio. São temperamentais 
e têm reações inesperadas e imprevisíveis. Podem se comportar com bom humor, mas mudam de repente e 
se tornam agressivos e violentos. Seu número principal é o 31 formado de 3, Júpiter e o 1 do Sol. Formam 
o 4 de Urano, que os inclina para as coisas modernas e avançadas e tudo o que esteja ligado a serviços de 
Informática. Revela também, solidariedade, espírito ecumênico, modernidade e fraternidade.

Quem tirou a sorte grande nesses dias, quem? É claro 
que é você, bebê! As notíciassão boas e, garanto que o 
período já começa perfeito sem defeitos para as suas 
finanças! Júpiter fecha parceria com Mercúrio e faz chover 
na sua horta, trazendo promessas de sucesso e ganhos 
significativos. Agora é hora de ousar e as perspectivas.

Palavras cruzadas

Solução anterior
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(pop.)
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Tornar
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plateias

Edifício em
construção

Ar, em
inglês

Confuso
(gíria)
A nota

mais baixa
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Encaixe do
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é Bagdá
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(abrev.)
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co (Biol.)
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O R R
C H A R R E T E R
S E P T U A G I N T A

L O I A D
C E L E I R O T I

N A P A L A I O
A T I L I B R A

T R I A G E M O T
I F I G P O L I

B A Z U C A I V V
Z N N A U R I

P R O D U T O L A D
I E N R O L A

T O M O Ç O A D
P U S I L A N I M E

Ensina as
regras da 
boa pronún-
cia (Gram.)

Ação desa-
conselhada
em caso

de assalto

Versão da
Bíblia he-
braica pa-
ra o grego

Proprieda-
des-alvo 

da Reforma
Agrária

Mãe de
Alexandre

Magno
(Hist.)

Cifra do
acorde de
ré maior
(Mús.)

Região de
estações
de esqui,
na Áustria

A tartaru-
ga nativa
das ilhas 
Galápagos

Operação
feita em

detidos na
delegacia

A 21ª
letra do
alfabeto
grego

Trabalham
exausti-
vamente
(gíria)

Arma
portátil 

antitanque

Niklas 
Zennström,
criador do

Skype

Prepara o
fruto do

café para 
o consumo

Retarda a
execução
de um ser-
viço (gír.)

Formato
do palito
de dentes

Veículo de antigos
passeios
por Petró-
polis (RJ)

Chefe de
cozinha e uma das
mentoras do "The

Taste Brasil", do GNT

Ruminante que
fornece lã aos lapões

Pátria de
Abraão

Sufixo de
"cortesia"

Depósito
de cereais

Gaivota
(bras.)

(?) Valley,
polo viní-
cola da

Califórnia

Pai de Édi-
po (Mit.)

O 7º signo 
do Zodíaco

Ama-seca
(bras.)
Gameta
feminino

Rapaz, em
inglês

(?) Perl-
man, ator

Medida 
de venda
do ouro

"Ouro", em
"aurífero"

El. comp.
de "poli-
cromia"
Gestão 

da Infor-
mação
(sigla)

Resultado de
multiplicação (Mat.) 

O "você"
do gaúcho

Medroso;
covarde

Volume
de enci-

clopédias

Emanação detectada
pelo contador Geiger

Significa 
"rodagem"
em DNER

3/ati — lad. 8/ortoépia. 10/pusilânime. 11/helena rizzo — septuaginta.

   Loterias
Megasena

02 03 04 08 10 11 13 15 
16 17 18 19 20 22 24Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado 25/6/2022
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 260C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2329Lotomania

88.753
03.700
45.050
48.121
22.662

05 11 24 26 41 43 79 
VASCO DA GAMA-RJ

46 56 65 69 76

FEVEREIRO

01 04 15 18 22 23 30

concurso: 5880

04 09 37 43 44 56

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 18
min 16

max 28
min 15

Cascavel
max 25
min 14

Foz do Iguaçu
max 22
min 15

max 27
min 14

Curitiba
max 20
min 11

FASES 
DA LUA

Domingo 26/6/2022

Poucas nuvens
Segunda 27/6/2022

Sol

05 14 16 18 21 24 29 31 35 37
45 46 53 64 70 85 87 88 99 00 

Lotofácil concurso: 2554

A Secretaria Municipal de Educação 
promoveu uma audiência pública com o 
objetivo de discutir propostas de altera-
ções nos critérios do Programa Fila Única, 
na Câmara de Vereadores de Umuarama.

A reunião foi aberta pela secretá-
ria municipal de Educação, Mauriza 
Gonçalves de Lima Menegasso, e contou 
com a participação da equipe da secre-
taria, da promotora da Vara de Infância 
e Juventude do Ministério Público do 
Paraná, Fernanda Bertoncini Menezes, 
da defensora pública do Estado, Ana 
Luisa Imoleni Miola, dos vereadores 
Fernando Galmassi e Cristiane Gimenes 

Secretaria de Educação discute alterações no Fila Única
e representantes da sociedade civil.

As propostas de alterações buscam 
viabilizar e agilizar o atendimento ao 
público-alvo do programa, bem como 
reorganizar as faixas de valores de renda 
familiar e a possibilidade de transferên-
cia escolar no decorrer do período letivo. 
“São algumas adequações práticas com 
o objetivo de melhorar o instrumento de 
triagem e distribuição das vagas nas uni-
dades educacionais do município para 
essa faixa etária”, detalhou Mauriza.

Entre os critérios de prioridade do 
Fila Única, destinados a democratizar o 
acesso à educação infantil do município, 

o primeiro é atender crianças cujos pais 
ou responsáveis legais trabalhem. O 
segundo é priorizar crianças atendidas 
por programas sociais e, na sequência, 
crianças cuja família tenha menor renda 
e crianças cuja inscrição no programa 
tenha antecedido às demais.

“Além das propostas de alterações 
também houve uma sugestão de inclu-
são para o caso de irmãos que tenham 
sido convocados e encaminhados para 
unidades escolares diferentes. Caso 
seja possível, diante da existência de 
vaga, será feira a transferência escolar 
para uma das unidades educacionais 

escolhidas pelo responsável”, comple-
tou a secretária. Sanadas as dúvidas 
dos participantes, as alterações foram 
aprovadas e a audiência encerrada.

O Fila Única estabelece e regula os cri-
térios para o cadastramento de crianças 
na Educação Infantil de Umuarama. A 
secretária da Educação levou as propos-
tas de aperfeiçoamento do programa ao 
prefeito Hermes Pimentel, membros do 
Conselho Tutelar, vereadores, o procura-
dor-geral Renan William de Deus Lima e 
o presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), Ivo Galdino da Silva.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
O

RG
UL

HO
O homem não é produto do meio 

como dizem alguns pensadores. Só 
absorvemos do meio o que nos é con-

veniente! Kelson Kizz

Neste sábado (25)!
Em Umuarama, equipes das unidades do Sesc de Umuarama em parceria com o Exército Brasileiro receberão doações  de 
agasalhos nos portões das residências nos bairros próximos à Unidade Sesc Umuarama das 9h às 11h e das 14h às 16h, e em 
frente a Unidade Sesc terá  arrecadação em sistema Drive Thru das 8h30 a 16h30.

HISTÓRIA
Umuarama completa 67 anos com duas 
exposições no hall de entrada do Centro 
Cultural Vera Schubert. Uma raz fotos, 

painéis, documentos e objetos que regis-
tram a memória da Capital da Amizade e a 
outra exposição as telas do artista plástico 
Abraão Hachicho cronologia da coloniza-
ção do município, fica até 30 de junho.

 CULTURA
Com distribuição de R$ 18 mil em prêmios em 
dinheiro, o Festival de Música Capital da Ami-
zade (Femucam)  foi um sucesso e as praças 

foram palco de atividades esportivas pelo  Dia 
Mundial do Skate, com o evento ‘Go Skate Day’, 

de valorização da cultura do skate.

 LAGO
O Lago Aratimbó, principal cartão-postal 
de Umuarama, concentrou uma série de 

eventos para reunir as famílias. Expoflor, 
Festa das Nações, Vacinação e artesana-
to.  Os shows deram o tom para as noites 

recheadas de comidas típicas, arraiá e 
bandas também animaram a festa.

 LAZER
Nesta noite  (25) o espetáculo é  do cantor 
Marco Aurélio, que traz um repertório de 

músicas sertanejas, MPB e pop rock nacional 
e no domingo (26) a cerimônia oficial de 
hasteamento da bandeira, às 8h, na Praça 
Miguel Rossafa , às 9h30, na Igreja Matriz 
acontece a missa de ação de graças e às 9h 
abertura do 1º Torneio de Pesca Capital da 

Amizade, que será encerra às 16h com show  
da dupla Ruy Lopes & Renan.

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
*Padroeiro de Umuarama*

TH
IA

G
O

 C
A

S
O

N
I

Senhor,
Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.
Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.
Onde houver Discórdia, que eu leve a União.
Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.
Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,
fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando, que se recebe.
Perdoando, que se é perdoado e
é morrendo, que se vive para a vida eterna!

AMÉM
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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

Baixas temperaturas exigem
cuidados extras com o veículo

O Inverno começou e as 
baixas temperaturas registra-
das já no Outono pegaram os 
brasileiros de surpresa. Em 
alguns munícipios, além de 
nevar, a sensação térmica che-
gou a -20º C, como é o caso da 
Serra Gaúcha. Mesmo em cida-
des tradicionalmente quen-
tes, as temperaturas despen-
caram nos últimos dias. Com 
isso, diversos cuidados preci-
sam ser tomados, entre eles a 
manutenção dos automóveis.

Para orientar os motoristas, 
a equipe da Allianz Assistance, 
marca especialista em assis-
tência 24h, mostra dicas 
importantes para este período.

MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS

Segundo os especialistas, 
as baixas temperaturas exi-
gem uma atenção redobrada a 
alguns itens pouco lembrados 
na manutenção regular dos 
veículos, que incluem desde 
o cuidado com peças, como 
bateria, reservatório de par-
tida frio, velas e cabos de vela.

O ideal é que as peças 
sejam verificadas regular-
mente, conforme orientações 
do manual de revisões de cada 
veículo, contudo, é recomen-
dável uma revisão extra no 
período de frio intenso.

CUIDADOS COM OS PNEUS
A calibragem dos pneus é 

ideal que seja feita pelo menos 
uma vez por semana quando o 
clima estiver gelado. Além disso, 
deve-se sempre observar o des-
gaste dos pneus. É possível fazer 
isso olhando o indicador TWI 
(Tread Wear Indicator), que é um 
item obrigatório, presente em 
todos os pneus e que permite de 

Gincana do Caminhoneiro 
chega a Presidente Prudente

A rodovia Raposo Tavares 
entra na rota da 30ª Gincana 
do Caminhoneiro, que corta 
estradas Brasil afora com 
duas equipes – juntamente 
com a Iveco e com os postos 
Petrobras da rede Siga Bem 
– para levar ao transportador 
rodoviário de cargas a oportu-
nidade de dedicar um tempo 
à sua saúde e ainda, de que-
bra, ter a chance de levar para 
casa um caminhão da linha 
Iveco Tector zero km, por sua 

habilidade no volante.
A ação - que tem como obje-

tivo a valorização do profis-
sional que faz da boleia o seu 
meio de vida – acontece em 
postos de serviços na estrada, 
que são a ‘casa’ caminhoneiro 
fora de casa. E a parada da 
vez será o Posto Prudente da 
Rede Siga Bem, no km 570 da 
SP 270 (Rod. Raposo Tavares), 
em Presidente Prudente/SP, 
onde a adrenalina vai correr 
solta nos dias 27 e 28 de junho.

Na ocasião, será realizada 
a 21ª etapa da Gincana do 
Caminhoneiro, onde será clas-
sificado mais um motorista 
para a segunda semifinal da 
temporada, que acontecerá no 
dia 07 de agosto, quando os 18 
melhores tempos realizadas da 
19ª a 36ª etapas, estarão reuni-
dos para disputar cinco vagas 
para a final do evento, prevista 
para fevereiro/23, que dará ao 
vencedor um caminhão Iveco 
Tector zero km.

forma visual observar possíveis 
desgastes. Assim, é possível veri-
ficar o momento ideal de reali-
zar a troca, que deve ser feita um 
pouco antes de alcançar o limite 
deste indicador.

Vale lembrar que os pneus 
são os responsáveis pelo con-
tato do veículo com o solo e con-
sequentemente pela eficiência 
em contorno de curvas, tração 
para se movimentar e grip no 
momento de uma frenagem, 
seja ela de emergência ou não. 
Por isso, é muito importante que 
se faça a inspeção e substituição 
(caso necessário) dos pneus no 
período de inverno e chuvas.

ERROS COMUNS 
Os especialistas chamam 

a atenção também para o fato 
de que no frio é comum que os 
motoristas mantenham diversos 
itens do carro ligados ao mesmo 
tempo, como: limpador de para-
-brisa, faróis e ar quente. Todos 
esses itens, exigem muita efi-
ciência da bateria e alternador 
do veículo, logo é preciso man-
tê-los em dia. Mas, vale lembrar 
que procedimentos como ligar e 
desligar os veículos, assim como 
dar partidas longas ou repetiti-
vas, não são aconselháveis.

No geral, todos os veículos 
precisam de cuidados nesse 
período, porém, carros movi-
dos somente a etanol ou flex, 
e que estejam abastecidos 
com esse tipo de combustí-
vel, merecem maior atenção. 
Até mesmo aqueles movidos a 
diesel podem sofrer com bai-
xas temperaturas e apresentar 
dificuldades de partida.

VEÍCULOS NOVOS
Em veículos mais novos, nem 

sempre é necessário esperar até 

que o motor esquente por com-
pleto para iniciar sua rodagem. 
Porém, é aconselhável que se 
aguarde pelo menos o tempo 
necessário para que a rotação 
do motor baixe um pouco, antes 

de sair com o veículo.
Já para os que possuem mar-

cador de rotação, o famoso con-
ta-giros, é necessário ficar atento 
para que marque no máximo 
mil rotações por minuto. Isso 

irá estender um tempo pre-
cioso na vida útil do veículo. 
Especificamente para veículos 
como motores flex, o abasteci-
mento com gasolina durante o 
período de frio é o mais indicado.

É importante verificar o desgaste dos pneus 
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Fale conosco

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

Com 01 suíte + 02
quartos, sala, copa,

cozinha, bwc social, área
de serviço e garagem.

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

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

 2 banheiros, 3 vagas de
garagem, mobiliado, área

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

R$ R$ 1.250.000,00

R$ 1.500,00 + seguro anual

VENDAVENDA

LOCAÇÃOLOCAÇÃO

     CONTRATA – SE 
A  e m p r e s a  C U R T U M E 
PANORAMA, está contratando 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, oferecemos 
vale refeição, vale transporte, a 
empresa possui refeitório pró-
prio. Interessados entrar em 
contato pelo fone (44) 3621 -1600 
falar com Débora ou enviar curri-
culum para debora@curtumepa-
norama.com.br 
Contratação imediata! 

Senac, Sejuf e Prefeitura oferecem novos cursos
O Projeto Recomeça Paraná 

está com inscrições aber-
tas para mais dois cursos na 
modalidade ensino a distância 
(EAD), graças a uma parceria 
entre a Prefeitura – por meio 
da Agência do Trabalhador 
–, a Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) e o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial 
(Senac) em Umuarama. Os 
detalhes foram alinhados 
durante reunião na última 
quarta-feira, 22.

De acordo com o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros, os cursos 
terão aulas gravadas e dispo-
nibilizadas pela internet, para 

que os alunos possam aces-
sar e realizar as atividades no 
momento mais apropriado. 
“Optamos por áreas de grande 
interesse dos trabalhadores e 
empreendedores, para que em 
pouco tempo o aprendizado 
possa se gerar renda. As novas 
opções são maquiagem e pen-
teados para noivas, com 20h 
de carga, e unhas decoradas, 
também com 20h”, explicou.

Para o curso de maquia-
gem e penteados para noivas 
a idade mínima é 16 anos, com 
ensino fundamental completo. 
O aluno conhecerá técnicas 

básicas da função, de acordo 
com o estilo de cada cliente. É 
recomendável conhecimentos 
básicos de maquiagem e pen-
teados. Já o curso de unhas 
decoradas visa aperfeiçoar o 
aluno em novas técnicas.

PE necessário possuir renda 
familiar per capta de até dois 
salários-mínimos federais, ser 
estudante ou egresso da edu-
cação básica (fundamental ou 
Ensino Médio), independente se 
está, ou não, empregado. As ins-
crições serão aceitas até 19/07 
pela internet. As turmas iniciam 
em 25/07 com o contato entre 

Falsos anúncio de vagas para o Cras
A Diretoria de Recursos 

Humanos (RH) da Prefeitura 
alerta a todos os cidadãos que 
não existe nenhum processo sele-
tivo aberto para a contratação de 
profissionais para trabalhar no 
CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social). O anúncio está 
sendo veiculado no Facebook, 
na página de um grupo bastante 
popular na cidade.

Alexandre Faker Ribeiro, 
diretor de RH, adverte aos tra-
balhadores que prestem muita 
atenção antes de fornecerem 
seus dados pessoais em sites 
e portais que oferecem vagas 
de empregos ou de concursos 
e processos seletivos.

No anúncio em questão, por 
exemplo, até o nome do Cras 
está grafado de forma incor-
reta (escreveram Crás, com 

acento agudo) e em nenhum 
momento está dizendo para 
qual cidade são as possíveis 
vagas ofertadas. “Sabe-se ape-
nas que quem posta o anún-
cio é membro desse grupo do 
Facebook, mas em sua página 
oficial não diz se ele é morador 
de Umuarama”, comenta.

O link sugerido leva ao site 
de uma empresa chamada 
Trabalho Brasil, que também 
não oferece informações bási-
cas como endereço, local, CNPJ, 
responsáveis ou telefones para 
contato. “Já providenciamos um 
comunicado oficial aos respon-
sáveis pelo grupo do Facebook 
que está veiculando o refe-
rido anúncio, alertando que 
não há nenhuma relação com 
a Prefeitura de Umuarama”, 
afirma.

a tutoria e os alunos inscritos, 
com as orientações de acesso e 
prazos para realizarem os cur-
sos. O término dos cursos está 
previsto para 2/09.
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MP bloqueia R$ 4,5 milhões de policial
rodoviário investigado na “Força e Honra”

O Ministério Público do 
Paraná – por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça de 
Goioerê, no Centro Ocidental 
do estado, e do núcleo 
de Umuarama do Grupo 
Especializado na Proteção 
do Patrimônio Público e no 
Combate à Improbidade 
Administrativa (Gepatria) – 
obteve decisão liminar do 
Juízo da Vara da Fazenda 
Pública de Goioerê deter-
minando o bloqueio de R$ 
4.563.746,87 em bens de um 
policial rodoviário estadual e 
sua esposa.

O policial é investigado a 
partir da Operação Força e 
Honra, por suspeita de envol-
vimento em atos de corrupção 
no exercício das funções no 
posto da Polícia Rodoviária 
Estadual de Cruzeiro do Oeste.

Conforme constatou o 
MPPR, embora o policial 
tenha vencimentos mensais 
de R$ 7.261,04, e sua esposa 
(professora da rede de ensino 
estadual) receba R$ 2.884,33 
por mês, o casal apresentou 
grande acréscimo patrimonial, 
sem comprovação de origem.

Ao longo do período 

analisado (2010 a 2021), os 
dois receberam juntos um 
total de R$ 964.884,48, valo-
res incompatíveis com o patri-
mônio familiar. Só os três veí-
culos da família (o casal e seu 
filho) são avaliados em R$ 427 
mil. O casal também adqui-
riu sete imóveis no período 
(cinco apartamentos e duas 
casas) e teve movimentações 
bancárias pouco acima de R$ 
3,7 milhões.

Na ação civil pública que 
requereu liminarmente o blo-
queio de bens, o Ministério 
Público alega que foi detec-
tada “a constituição de vasto 
acervo patrimonial em nome 
de ambos os requeridos e de 
terceiros a eles atrelados”, cir-
cunstância que se soma aos 
“indícios de atos de corrup-
ção” envolvendo o policial.

O MPPR acrescenta que o 
policial foi “alvo da denomi-
nada Operação Força e Honra, 
que resultou na prisão e outras 
medidas cautelares em face de 
diversos outros policiais mili-
tares que ali atuavam”, o que 
autoriza a “concluir pela prá-
tica de atos de improbidade 
administrativa”.

CORRUPÇÃO
A Operação desencadeada 

em julho de 2021 pelo MPPR, 
investigou o recebimento siste-
mático de “propinas” por parte 
de policiais rodoviários esta-
duais para permitir a passa-
gem de veículos transportando 
mercadorias de origem estran-
geira sem o devido pagamento 
de tributos (descaminho) e, em 
outros casos, para facilitação 
do tráfico de drogas.

Eventualmente, os poli-
ciais investigados liberariam 
infratores que não acertavam 
o pagamento de propina após 
ficarem com parte dos pro-
dutos, que eram revendidos 
depois para empresas especia-
lizadas em comércios de equi-
pamentos eletrônicos e outras.

Em muitas situações, os 
boletins de ocorrência eram 
registrados de modo genérico 
para facilitar a apropriação das 

mercadorias apreendidas.
As investigações que leva-

ram à deflagração da opera-
ção tiveram início em agosto 
de 2020 e foram feitas pela 
Corregedoria da Polícia Militar 
em conjunto com duas unida-
des especializadas do MPPR, 
o núcleo de Umuarama 
do Gepatria e o núcleo de 
Cascavel do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco).

Na noite desta quinta-feira 
(23), uma mulher de 29 anos 
foi detida na rodoviária de 
Umuarama por carregar aproxima-
damente 31 quilos de maconha 
dentro de duas malas, além de 
apresentar identidade falsa quan-
do foi abordada pelos policiais. 
A abordagem foi realizada pelo 
Pelotão de Operações com 
Cães do BPFron (Batalhão de 
Polícia da Fronteira), durante 
a Operação Hórus. Segundo 
informações, o cão farejador 
identificou os ilícitos na bagagem 
da passageira, que ao ser ques-
tionada, apresentou o documen-

to falso. Na sequência ela informou aos policiais que se tratava de uma identidade falsa. A passageira foi detida e 
encaminhada com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Umuarama, onde prestará esclarecimentos sobre o crime 
de tráfico de drogas e falsidade ideológica.

DIVULGAÇÃO
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