
 

No dia de seu aniversário, Umuarama recebeu um grande presente do time de futsal feminino. Com três gols de 
Bochio, dois da Micka, um da Rafa Moraes e outro da Dri, o time feminino de futsal goleou o Castro por 7 a 0, na 
tarde do domingo (26), em casa. O duelo completou a quarta rodada da primeira fase da Série Prata do Campeonato 
Paranaense 2022 e, por motivo de adiamento, foi realizada enquanto a competição fechava sua décima rodada.
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Títulos de propriedade serão entregues a
118 famílias do Jardim Nova Esperança
Exatamente 118 famílias do Jardim Nova Esperança, na região do 
Sete Alqueires/Parque das Jabuticabeiras, serão as próximas a rece-
berem os certificados de regularização fundiária de suas casas. A 
cerimônia de entrega dos títulos de propriedade acontece hoje. Os 

processos foram coordenados pela Secretaria de Habitação, por meio 
da empresa Formata Assessoria Urbanística e Ambiental, da Coha-
par e da Caixa Econômica Federal. O lote faz parte da regularização 
fundiária de 472 imóveis em Umuarama. l 8

Nova delegada da mulher
l 6

PORTAL UMUARAMA NEWS

TCU faz estudo
de impacto do
pedágio nas

cidades afetadas
l 2

Central de
leitos atende
quase 2 mil

por dia no PR
l 4

Iniciada a
segunda etapa
da Operação
Narco Brasil

l 5

Mais de 4.500
pescados no
Torneiro de

Pesca no Lago
l 11 l 7

A equipe do Peti reali-
zou uma blitz de trân-

sito com o apoio da 
Guarda Municipal e da 
Polícia Militar, na Ave-
nida Parigot de Souza 

com o objetivo de orien-
tar motoristas pedindo 

para que não deem 
dinheiro nem comprem 
doces de crianças nos 

semáforos. l9

Blitz do Peti
JOSÉ A. SABINO/SECOM

Festa e goleada

MARCELO PISAIA/AFSU



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Terça-feira, 28 de junho de 2022

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 +6,43% 27,98 
Vale ON +4,60% 78,05 
ItauUnibanco PN +0,60% 23,58 
Bradesco PN +1,40% 18,17 
Magazine Luiza ON -1,62% 2,43 
Meliuz ON -5,56% 1,19

IBOVESPA: +2,12% 100.763 pontos

Iene 135,31
Libra est. 0,81
Euro 0,94
Peso arg. 124,71

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,2330 5,2340 +10,1%

PTAX  (BC) -0,2% 5,2208 5,2214 +10,4%

PARALELO -0,2% 5,1200 5,5700 +10,7%

TURISMO -0,2% 5,1200 5,5500 +10,8%

EURO +0,3% 5,5330 5,5357 +9,1%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 2.046,29 2.063,74 0,85 3,02 12,80
Norte 2.042,71 2.051.05 0,41 5,79 11,93
Oeste 2.093,58 2.113,24 0,94 3,55 13,58

DÓLAR 27/06

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,43
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.312,51 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/06 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 1.630,50 19,75 -5,9%
FARELO jul/22 442,70 10,10 2,4%
MILHO jul/22 744,25 -6,00 -4,2%
TRIGO jul/22 904,00 -19,75 -21,9%

SOJA 173,25 -0,4% -2,3% 172,00
MILHO 77,96 -2,3% -3,1% 80,00
TRIGO 110,40 -0,1% 7,7% 115,00
BOI GORDO 298,52 -0,3% 0,7% 297,00
SUINO 5,81 2,1% 12,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/06 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 27/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 185,00 -4,1% -1,3%
SOJA Paranaguá 194,00 -4,0% -0,3%
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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ALERTA
Falta de insumos

para exames
preocupa hospitais

em todo Brasil
l Geral 6

Governador garante que se 
pedágio não for bom para o
PR, não vai assinar convênio
Em visita ao Oeste do Paraná na sexta-feira (24), quando 
anunciou diversos investimentos na região, o governador 
Ratinho Junior confirmou que ainda não assinou o convênio 
entre o Governo do Paraná e o Governo Federal, cedendo 
as rodovias estaduais para que a União as inclua na nova 
concessão. Segundo o governador, o convênio com a União 

somente será assinado após a apresentação do relatório 
final que mostre que a nova concessão será benéfica ao 
Paraná. “Nós só vamos assinar quando a gente entender e 
o modelo final for apresentado for bom para o Paraná; se não 
for bom para o Paraná, nós não vamos assinar”, garantiu o 
governador ao ser questionado pelo O Paraná. 

l Bandeirada 15

VICTOR LARA

l Pág. 2

MOBILIDADE
Desde de 2020,

plano projeta ações
para Cascavel nos
próximos 20 anos

l Especial 4

l Política 3

l Esportes 13

A Serpente entra em campo contra o Aimoré na tarde deste sábado (25), no Olímpico Regional, com uma das 
mãos na vaga para a próxima fase. Se fizer a lição de casa e vencer a equipe gaúcha, o Cascavel pode confirmar a 
classificação, dependendo da combinação de resultados que afastará o quinto colocado do G4, assegurando a vaga 
para os dois primeiros do grupo. Suspenso por dois jogos pela expulsão na partida contra o Azuriz, na 8ª rodada, o 
técnico Tcheco não “entra em campo” e a Serpente terá o comando do auxiliar-técnico Zé Luiz.

GOL DE PLACA

Troféu do 
“I Torneio de 
Abstinência”

de Cascavel é a
recuperação

l Geral 7
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TCU pede estudos sobre o impacto
do pedágio nos Municípios afetados

O auditor do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Cláudio 
Gomes de Moraes, solici-
tou à coordenação da Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio, 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, o banco de dados 
(SIG) criado pelo Instituto de 
Tecnologia de Transportes 
e Infraestrutura (ITTI), da 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), a pedido da 
Assembleia Legislativa, que 
compara o traçado dos pro-
jetos da nova concessão de 
rodovias do Paraná, com o 
plano diretor dos municípios 
afetados.

O ITTI/UFPR, a pedido da 
Assembleia Legislativa, fez 
uma comparação precisa de 
como os municípios e seu pla-
nejamento urbano serão afe-
tados pelas obras previstas 
no novo pedágio. Importante 
ressaltar que estes municípios 
não foram consultados para a 
elaboração da proposta inicial 
do Governo Federal. O muni-
cípio de Ortigueira, por exem-
plo, já informou por escrito à 
Frente Parlamentar, os prejuí-
zos e o comprometimento do 
sistema viário do município, 
caso não seja contemplada 
a construção de viadutos na 
duplicação da rodovia BR-376, 
no trecho dos Km 349,900m e 
Km 350,850m incluído uma 
trincheira no acesso à cidade.

No final de maio, os depu-
tados que integram a Frente 

Parlamentar estiveram em 
Brasília para entregar o relató-
rio técnico sobre o programa 
de desestatização de rodovias 
do estado, realizado pelo ITTI. 
Agora, o auditor do TCU, soli-
cita à Frente o banco de dados 
do estudo em formato shape-
fille e outros (contendo dados 
geoespaciais), que serviram de 
base para a produção do rela-
tório final do ITTI e executados 
a partir de informações extraí-
das do relatório da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e da Empresa 
de Planejamento e Logística.

Parlamentares solicitaram, 
se possível, o fornecimento do 
estudo, acompanhado do refe-
rido banco de dados.

O pedido do TCU não só 
reconhece o trabalho técnico 
feito pela Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio, mas, sobre-
tudo, traz esperança de ter-
mos um novo modelo com 

tarifas mais justas,  sem 
obras em duplicidade, sem 
um degrau tarifário de 40% 
após a entrega das obras, que 
não tem menor cabimento 
nem explicação matemática. 
Além disso, ainda há a previ-
são de uma provável revisão 
na proposta diante dos argu-
mentos, fundamentados em 
dados técnicos, apresentados 
no estudo da equipe do ITTI.

Existe ainda a importância 
da integração das equipes técni-
cas para a troca de conteúdos na 
intenção de auxiliar o aprimo-
ramento do modelo elaborado 
pelo Governo Federal.

O objetivo da contratação 
do ITTI, foi para que s parla-
mentares pudessem ter em 
mãos um estudo técnico com 
argumentos fundamentados, 
pois a Frente busca a constru-
ção de um modelo que asse-
gura tarifas mais baixas e a 
execução de obras.

NO final de maio, deputados estiveram em Brasília para entregar relatório técnico sobre o 
programa de desestatização de rodovias do estado

ASSESSORIA/ALEP
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Mourão minimiza CPI,
mas fala em ‘prováveis
crimes’ de Ribeiro

O  v i c e - p r e s i d e n t e 
H a m i l t o n  M o u r ã o 
(Republicanos) mostrou-se 
cético ontem (segunda-feira, 
27) sobre a possibilidade de 
abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) no Senado para investi-
gar a gestão de Milton Ribeiro 
no Ministério da Educação. 
Em linha com o discurso do 
governo, o general da reserva 
criticou a prisão preventiva 
do ex-ministro, já revista, mas 
falou em “prováveis crimes” 
do pastor presbiteriano.

Mourão  mi n i m i zou o 
impacto da prisão de Ribeiro 
na campanha eleitoral do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
fator altamente considerado 
pelo chamado “QG da reelei-
ção”. “Até porque durou pouco 
tempo, foi algo na minha visão, 
um tanto quanto apressado. 
A decisão talvez não fosse a 
melhor, colocar prisão pre-
ventiva ainda com indícios 
fracos de prováveis crimes. É 
aguardar o trabalho de inves-
tigação”, afirmou o vice-presi-
dente na chegada ao Palácio 
do Planalto.

Em seguida, evidenciou 

Defesa de Ribeiro alega ‘falta de
poder’ para favorecer pessoas

A defesa do ex-ministro 
da Educação Milton Ribeiro, 
investigado por suposto ‘res-
paldo’ a um ‘gabinete para-
lelo’ instalado na pasta, sus-
tenta que nem o aliado do 
presidente Jair Bolsonaro, 
‘nem ninguém tinha e ou tem 
poder para favorecer pessoas, 
cidades ou Estados’ dentro do 
MEC. A alegação se choca com 
a Operação Acesso Fácil, da 
Polícia Federal, que indica que 
Ribeiro deu “prestígio” à atua-
ção dos pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura. Segundo pre-
feitos, os religiosos pediam 
propina em dinheiro, bíblia e 
até em barra de ouro para libe-
rar verbas da pasta.

Em nota divulgada na 
manhã de ontem (27), os 

advogados Daniel Bialski e 
Bruno Garcia Borragine ainda 
reiteram a alegação de que, 
assim que tomou conhecimento 
das denúncias, Ribeiro levou o 
caso à Controladoria-Geral da 
União. O aliado do chefe do 
Executivo já havia dado essa 
versão, chegando a indicar que 
se afastou dos pastores que 
estão no centro do esquema sob 
investigação da PF.

ESTÁ NO PAPEL
No entanto, o relatório da 

CGU, que faz parte do inqué-
rito que culminou na Operação 
Acesso Pago, mostra outra 
conduta de Ribeiro. Segundo 
o documento, a transação 
de um carro entre as famílias 
de Milton Ribeiro e de Arilton 

Moura, em fevereiro deste ano, 
contrariam o álibi do ex-minis-
tro da Educação. “Em desfavor 
da argumentação do sr. Milton 
Ribeiro (que tentou demons-
trar que adotou postura de dis-
tanciamento do pastor) pesa 
também o fato de ter realizado 
a venda de um automóvel ao 
sr. Arilton após as denúncias”, 
afirmou a CGU.

A defesa do ex-minis-
tro diz que o documento da 
Controladoria não indica ‘qual-
quer ação e ou omissão’ de 
Ribeiro, ‘apenas o depósito de 
valor que se refere à venda do 
veículo’. Os advogados dizem 
que vão juntar aos autos da 
investigação documentos que 
evidenciam a ‘lisura’ da venda 
do veículo citado.

MOURÃO minimizou o impacto da prisão de Ribeiro na campanha eleitoral de Bolsonaro, 
fator altamente considerado pelo chamado “QG da reeleição”

DIVULGAÇÃO

que não aposta na abertura 
de uma CPI do MEC. “Acho 
complicado, porque está todo 
mundo pensando em eleição, 
mais três meses tem eleição. 
Falta tempo para isso pro-
gredir. Acho que não vai para 
frente”, declarou.

ASSINATURAS
O  s e n a d o r  R a n d o l f e 

Rodrigues (Rede-AP) afirma já 
dispor das assinaturas neces-
sárias para protocolar o pedido 
de abertura de CPI, mas em 

busca de mais apoio para 
ter “margem de segurança”, 
ainda não apresentou o docu-
mento. A instalação do cole-
giado é prerrogativa do pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG).

Em relação ao anúncio feito 
por Bolsonaro de que o gene-
ral Braga Netto foi escolhido 
como candidato a vice-presi-
dente em sua chapa, Mourão 
declarou que se trata de uma 
“confiança no trabalho” do 
ex-ministro da Defesa.

Enquanto isso...
O Conselho de 
Administração da Petrobras 
aprovou, também na 
segunda (27), a indicação 
de Caio Paes de Andrade 
como o novo presidente 
da empresa estatal. Paes 
de Andrade foi indicado 
ao cargo pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e 
será o quarto presidente 
da companhia desde o 
início do atual governo. 
A indicação foi aprovada 
por sete votos a três. 
Votaram a favor os cinco 
conselheiros da união e 
dois representantes dos acionistas minoritários. Os três 
votos contrários foram dos conselheiros minoritários. Caio 
Paes de Andrade, que é formado em Comunicação Social, 
substituirá José Mauro Coelho. Indicado pelo governo, 
Coelho assumiu o cargo no dia 14 de abril e pediu demissão 
um pouco mais de dois meses depois.

Contas de Deltan
O presidente do STJ, 
Humberto Martins, suspendeu 
a decisão que interrompeu 
a tomada de contas 
aberta no TCU para apurar 
possíveis irregularidades 
nos pagamentos de diárias e 
passagens, no valor de R$ 2,8 
milhões, ao ex-procurador 
da República no Paraná 
Deltan Dallagnol durante 
a operação Lava Jato. O 
processo havia sido suspenso 
em primeiro grau, na Justiça 
Federal de Curitiba, e depois 
pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-
4). Na decisão, o presidente 
do STJ argumenta que a 
suspensão do procedimento, 
determinada pela Justiça 
Federal do Paraná, fere a 
autonomia do TCU. “Os 
princípios da eficiência, 
da moralidade e da 
economicidade administrativa 
impõem a liberdade de 
atuação fiscalizatória do 
tribunal de contas, cuja 
atividade institucional, ao final, 
interessa e beneficia toda a 
sociedade, que clama por uma 
proba aplicação dos recursos 
públicos”, escreve Martins.

Vice
O general Walter Braga Netto (PL) deve ser mesmo o pré-
candidato à vice-presidência da República na chapa liderada 
pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome dele deverá ser 
anunciado nos próximos dias, segundo anunciou o próprio 
presidente na noite do domingo (26). Pouco depois da 
declaração, Bolsonaro publicou no Facebook uma foto em 
que aparece com Braga Netto, usando uma fileira de emojis 
da bandeira do Brasil na legenda. Braga Netto se filiou neste 
ano ao PL e deixou o Ministério da Defesa no prazo exigido 
para poder concorrer no pleito deste ano. Em abril, o chefe 
do Executivo já havia afirmado que o general tinha 90% de 
chance de ser seu vice.

Passos
Em 3 de junho, o juiz 
substituto da 6ª Vara Federal 
de Curitiba, Augusto César 
Pansini Gonçalves, suspendeu, 
em caráter liminar, o 
processo do TCU que cobra 
R$ 2,8 milhões de Dallagonol, 
durante a operação. No 
despacho, aponta ilegalidade 
no processo e sustenta que 
o ex-procurador não era o 
ordenador de despesas da 
força-tarefa. Também critica o 
ministro relator do processo 
TCU, Bruno Dantas. Segundo 
o magistrado, o ex-procurador 
não “arquitetou o modelo 
de pagamento das diárias e 
passagens dos colegas”. Na 
quinta (24), O desembargador 
Ricardo Teixeira do Valle 
Pereira, do  TRF-4 manteve 
a decisão de primeiro grau 
que suspendeu o processo do 
TCU contra Dallagnol e outros 
membros da Operação Lava 
Jato. Na decisão, considera 
que não havia urgência 
de interferência do TRF-
4 antes da tramitação da 
ação em primeira instância. 
O desembargador negou 
recurso da União para 
destravar o caso.

DIVULGAÇÃO
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Central de leitos
atende quase 2 mil
paranaenses por dia

Diariamente, cerca de 1,9 
mil pessoas são internadas no 
Estado. O número representa 
pelo menos uma pessoa por 
minuto. Dados da Central de 
Acesso à Regulação (CARE) da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) mostram que dentre as 
61.362 solicitações de leitos 
realizadas no mês de maio no 
Paraná, 56.132 – 91,5% – foram 
concluídas com o internamento 
do paciente em até 24 horas.

Neste período, 2,4% das 
solicitações tiveram um tempo 
médio de espera maior que um 
dia e 6,1% foram finalizadas 
após o período de 48h. Cerca 
de 10% dos pedidos referem-
-se às Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) e os demais são 
solicitações para leitos clínicos 
de enfermaria.

A central é responsável pela 
gestão das solicitações inseri-
das no sistema do Estado para 
dar encaminhamento aos 
pacientes, seja para urgência e 
emergência, consultas, exames 
e até mesmo cirurgias. São 
quatro equipes responsáveis 

Dados
O Paraná possui 2.021 leitos de UTI geral, sendo 1.826 UTI 
adulto e 195 pediátricas. Já com relação a leitos clínicos, 
o Estado soma 6.444 enfermarias adulto e 2.016 pediá-

tricas. Em maio, na macrorregião Noroeste, o número de 
solicitações para internamento chegou a 11.965. Desses 
pacientes, 10.814 (90,4%) foram atendidos em 24h, 328 

(2,7%) acima de 24h e 823 (6,9%) tiveram uma resposta de 
encaminhamento acima de 48h.

SBC faz recomendações sobre a
suspensão dos lotes de Losartana

Diante da interdição e reco-
lhimento de lotes de medica-
mentos contendo o princípio 
ativo losartana, por determi-
nação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
em 23 de Junho, a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC), 
divulgou recomendações aos 
pacientes que utilizam medica-
mentos com o princípio ativo. 
A principal delas é não aban-
donar o tratamento.

A medida preventiva que 
interditou e está recolhendo 
lotes do medicamento foi 
tomada devido à presença 
da impureza “azido”, que tem 
potencial mutagênico, em 
concentração considerada 
acima do limite de segurança 
aceitável.

A Sociedade Brasileira de 
Cardiologia participou de reu-
niões a convite do Ministério 
da Saúde e da Anvisa nas 

quais foi informada da deci-
são de recolhimento de lotes 
do medicamento Losartana e 
compartilhou a preocupação 
com a segurança para o uso 
do medicamento e os riscos da 
potencial interrupção do trata-
mento pelos pacientes.

De acordo com a SBC, “as 
medidas regulatórias de far-
macovigilância e operacio-
nais, de compra e distribuição 
de medicamentos, são res-
ponsabilidade do Ministério 
da Saúde, estados, municípios 
e ANVISA. Contudo, a SBC, no 
escopo de suas missões, colo-
cou- se à disposição para cola-
borar, informando médicos e 
sociedade, garantindo a segu-
rança dos pacientes”, comuni-
cou em nota.

A SBC recomenda que aos 
pacientes que fazem uso da 
losartana, para que continuem 
utilizando o medicamento. Aos 

que estão fazendo uso de um 
dos lotes interditados, que 
sigam as recomendações da 
Anvisa para troca e, em caso 
de dúvida ou necessidade de 
orientação, procurar atendi-
mento médico.

“A posição atual da SBC, 
sempre pautada nas evidên-
cias científicas e com base nas 
informações divulgadas até o 
momento, é de não haver fatos 
ou evidências que recomen-
dem a modificação da estra-
tégia terapêutica no que tange 
aos medicamentos pertencen-
tes a essa classe farmacoló-
gica, mas ressalta que os lotes 
mencionados em comunicado 
da ANVISA devem ser substituí-
dos e que alterações na estra-
tégia de tratamento devem ser 
feitas pelo médico assistente, 
sempre respeitando o binô-
mio risco-benefício”, concluiu 
a nota da SBC.

pela regulação que atendem 
24h e que se revezam (duas 
durante o dia e duas à noite). 
Ao todo são 22 médicos, 28 

assistentes de regulação, um 
coordenador médico e dois 
coordenadores e um assistente 
administrativo.

ENTRE as 61.362 solicitações de leitos realizadas no mês de maio no Paraná, 56.132 – 
91,5% – foram concluídas com o internamento do paciente em até 24 horas

RODRIGO FELIX LEAL/AEN

Greca no PSD
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, deixou o partido União Brasil 

para caminhar politicamente junto com o PSD (Partido Social 
Democrático). A ficha de filiação foi assinada pelo governador 

Ratinho Junior, presidente do PSD no Paraná, e pelo presidente 
nacional, Gilberto Kassab, em um evento que reuniu membros 

do partido na capital. Greca se junta a um grupo de mais de 
130 prefeitos do PSD, que comandam a gestão de um terço dos 

municípios paranaenses e reforça a presença do partido na capital 
do estado, que já contava com o vice-prefeito Eduardo Pimentel.

Consórcios públicos
Defensor do municipalismo e 
da união de cidades e estados 
em torno de projetos em 
comum, o deputado federal 
Rubens Bueno (Cidadania-
PR) foi um dos articuladores 
para a aprovação, no plenário 
da Câmara dos Deputados, 
do projeto (PL 196/20) que 
permite a criação de fundos para 
consórcios públicos formados 
por Estados ou municípios para 
custear programas e ações de 
interesse público, como obras 
de infraestrutura ou aquisição 
de bens e serviços. A proposta 
segue agora para análise do 
Senado Federal.

Turismo mundial
O “Travelers’ Choice 2022 – 
Best of the Best” elegeu as 
Cataratas do Iguaçu como 
uma das “principais atrações 
do mundo”. A seleção é feita 
com as avaliações globais de 
usuários do site TripAdvisor, 
o atrativo ficou em sétimo 
lugar. As Cataratas, partilhado 
entre Foz do Iguaçu e Puerto 
Iguazu, está ao lado do Coliseu 
de Roma (Itália), Empire State 
Building nos EUA e da Torre 
Eiffel, na França – ícones do 
turismo internacional.

Campanha 
internacional
No final de maio, a imagem das 
Cataratas do Iguaçu ganhou 
destaque em uma campanha da 
Embratur nas principais cidades 
dos EUA: Nova York, Los Angeles, 
Dallas, Houston e Washington. O 
atrativo protagonizou peças da 
campanha “Visit Brazil. A wow 
experience” que está sendo 
veiculada por 30 dias no país, 
um dos principais emissores de 
turistas estrangeiros para Foz 
do Iguaçu.

Potencial turístico
A região Sul do Paraná pretende 
investir pesado no potencial 
turístico, sobretudo fomentando 
o turismo rural. A região, 
essencialmente agrícola, tem 

como cidades-polo União da 
Vitória e Irati. Destaca-se pelos 
produtos típicos, em especial 
a erva-mate e o pinhão, que 
são também atrativos para 
impulsionar o turismo. A 
região é marcada por uma 
grande diversidade e riqueza 
culturais por conta do grande 
número de descendentes de 
ucranianos, poloneses, italianos, 
alemães, portugueses, eslavos 
e russos. Uma das referências é 
o município de Prudentópolis, 
considerada “a cidade mais 
ucraniana do Brasil”.

Impactos da pandemia
Um grupo de pesquisa com 
representantes da UEL 
(Universidade Estadual de 
Londrina) e outras cinco 
instituições estaduais e 
federais buscam responder 
o quanto a pandemia da 
covid-19 impactou na educação 
brasileira. Até o momento, o 
grupo de pesquisa constatou 
que o número de crianças de 
seis e sete anos que não sabem 
ler e escrever cresceu 66,3% 
entre 2019 e 2021.

Só aumenta
O deputado federal Ney Leprevost, 
membro titular da Comissão de 
Minas e Energia, encaminhou 
expediente ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira, solicitando que seja enviado 
pedido de informações ao 
Ministro de Minas e Energia, 
para que seja esclarecida a 
remuneração dos diretores, 
conselheiros e acionistas da 
Petrobras.

Sem crise!
Segundo levantamento da 
Secretaria de Controle das 
Estatais, do Ministério da 
Economia, de 2020 a 2021 
os salários dos diretores da 
Petrobras saltaram de US$2,8 
milhões para US$6,1 milhões 
(R$31 milhões de reais), em 
meio à crise da pandemia, 
inflando os salários dos 
diretores, conselheiros e 
acionistas. 
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Polícia do PR inicia
a segunda etapa da
Operação Narco Brasil

A Secretaria estadual da 
Segurança Pública iniciou 
ontem (segunda-feira, 27) a 
edição 2 da Operação Narco 
Brasil de combate ao trá-
fico e incineração de drogas. 
Coordenada pela Secretaria de 
Operações Integradas (Seopi), 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, a ação 
visa intensificar os trabalhos 
já desenvolvidos pelas polícias 
Civil e Militar do Estado até o 
dia 06 de julho. Serão desenca-
deadas ações nas 27 unidades 
federativas do País.

A operação se dá em alusão 
ao Dia Internacional contra o 
Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, 
celebrado em 26 de junho. O 
plano prevê a ampliação de 
ações de fiscalização, repres-
são e monitoramento que já 
ocorrem no Paraná. “Combater 
o tráfico de drogas é uma forma 
de também combater, indireta-
mente, outros crimes violen-
tos, como homicídios, roubos 
e furtos”, afirmou o secretário 
estadual da Segurança Pública, 
Wagner Mesquita.

“A droga devasta famílias 
inteiras, não só quem utiliza, 
mas também todos os que 
estão ao redor. Lutar contra ela 

Mais de 600 kg de maconha  
são apreendidos em Goioerê

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR), a Polícia Militar do 
Paraná (PMPR), a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) e a 
Polícia Federal (PF) apreen-
deram 666 quilos de maconha 
em Goioerê, Centro-Oeste do 
Estado. Cinco pessoas foram 
presas em flagrante por tráfico 
de drogas na ação.

O helicóptero da PCPR cola-
borou na interceptação de três 
veículos carregados com a droga 
e atuou na captura dos crimino-
sos. Um adolescente foi apreen-
dido em flagrante pelo crime. 

A ação integrada foi reali-
zada pelas operações Controle 
Brasil e Hórus, articuladas 
pela Secretaria de Operações 
Integradas do Ministério da 

A operação se dá em alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, 
celebrado em 26 de junho

SESP

é lutar contra o crime organi-
zado e, para isso, precisamos 
unir as forças, as instituições e 
os poderes. Precisamos traba-
lhar junto com a inteligência, 
a prevenção, a investigação e 
a repressão. Este é nosso tra-
balho diário e será ampliado 
e reforçado a partir de agora”, 
acrescentou.

De acordo com o Ministério, 
o Relatório Mundial sobre 
Drogas de 2021 aponta que 
275 milhões de pessoas usam 
drogas no mundo. Além disso, 
36 milhões sofreram de trans-
tornos associados ao uso de 

drogas naquele mesmo ano. 
Sem contar o aumento do 
comércio de drogas, que tem 
estimativa anual de circulação 
de US$ 315 milhões.

“A Narco Brasil é uma das 
estratégias deste Ministério 
para fechar o cerco ao crime 
organizado por meio da união 
das forças policiais da União e 
dos estados, pois sabemos do 
efeito devastador que o con-
sumo de drogas causa não só 
para quem usa como também 
para as famílias”, afirmou o 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres.

Justiça e Segurança Pública 
(Seopi), integrando diversos 
órgãos no combate aos deli-
tos de contrabando e desca-
minho de bebidas, fumo e 
insumos agrícolas. 

Fazem parte do Programa 
V.I.G.I.A. equipes da PF, PMPR, 
PRF, PCPR, Receita Federal e 
Exército Brasileiro, com apoio 
da Seopi.

OUTRAS OCORRÊNCIAS
Outras quatro ocorrências 

chamaram a atenção no final 
de semana. Na madrugada de 
sábado (25), policiais militares 
do 14º BPM localizaram na carga 
de um caminhão 1.294 kg de 
maconha em Foz do Iguaçu. No 
local, ainda foi apreendida uma 

arma de fogo e munições. O res-
ponsável pelo local foi encami-
nhado com o entorpecente e o 
armamento para a Delegacia de 
Polícia Civil, onde foram apre-
sentados para os procedimen-
tos pertinentes.

Em Iporã, também durante 
Operação Hórus, foi locali-
zado um caminhão baú com 
46.050 pacotes de cigarro. Os 
materiais apreendidos foram 
encaminhados para a Receita 
Federal em Guaíra. Em Maripá 
foram encontrados 20.000 
pacotes de cigarros contra-
bandeados em um veículo que 
não parou em uma abordagem 
policial. Em Santa Helena, na 
sexta-feira (24), a apreensão 
envolveu 403 kg de maconha.

Intensivão para urna 
Foi-se o tempo em que as 
ruas, o fervor de agremiações 
e os debates acalorados 
em diretórios forjavam 
líderes políticos. Em tempos 
de internet – e com uma 
ajudinha do Governo 
amigo, claro – o Partido 
Republicanos quer formar 
candidatos em vídeo-aulas. 
Primeira legenda a fundar 
uma faculdade para esse 
fim (a instituição leva o nome do partido), o Republicanos 
acaba de pedir ao Ministério da Educação autorização para 
Ensino à Distância (EAD) para o curso de Ciência Política. À 
frente da empreitada, o presidente Marcos Pereira, que tem 
acompanhado de perto a graduação de muitos deles.

Senac-DF na UTI
A diretora regional do Senac-
DF, Karine Câmara, decidiu 
trocar o plano de saúde de 
todos os 700 funcionários. 
O gasto mensal passará de 
R$ 490 mil para quase R$ 
1 milhão. E tem gente com 
lupa já no processo, que foi 
emergencial, sem licitação, 
contrariando boas práticas 
de gestão. O escolhido foi 
Fábio Mesquita. Todos os 
seguros do Senac são feitos 
por ele com exclusividade e, 
além disso, sua proximidade 
com a diretora é tamanha 
que chegou a indicar a nora. 
O caso está em mesas do 
TCU e a CGU, responsáveis 
pela fiscalização de recursos 
públicos do Senac. Karine 
Câmara sempre fala ter a 
chancela do presidente da 
CNC, José Roberto Trados. 

Ciro ajuda Jair 
O staff palaciano tem uma 
certeza sobre o presidenciável 
do PDT, Ciro Gomes. O 
adversário, que desfila em 
terceiro lugar nas pesquisas, 
mais ajuda que atrapalha o 
presidente. O tom boquirroto 
do pedetista contra Lula, 
seu alvo preferido, vai 
ajudar Bolsonaro a bater no 
petista nos debates e na 
campanha nas ruas. Isso 
soa como música e votos 
no gabinete do presidente. 
Por isso o silêncio dele e de 
bolsonaristas sobre Ciro.

Mulheres policiais
A Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia 
Federal (ADPF) protocolou 
no Supremo Tribunal Federal 
uma ação com o objetivo de 

garantir às mulheres policiais 
critérios específicos para 
fins de aposentadoria, que 
deveriam ter sido respeitados 
nas alterações da Reforma da 
Previdência. O ministro Dias 
Toffli será o relator da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 7169.

Covid avança
A pandemia não acabou, 
nem tira férias, a despeito 
do descaso de autoridades 
e do relaxamento do povo 
na precaução. Os casos 
de Covid-19 seguem em 
alta no País e os dados do 
crescimento são confirmados 
pela Beep Saúde. A empresa 
registrou 39% de diagnósticos 
positivos em seus exames 
RT PCR - teste para 
diagnosticar Covid-19 - na 
segunda semana de junho, 
enquanto a primeira semana 
apresentou 35% de positivos, 
confirmando a trajetória de 
alta nos casos da doença.

Seguros em alta
Um levantamento da MAG 
Seguros, companhia de 187 
anos especializada em seguro 
de vida e previdência, apontou 
que a empresa pagou mais de 
R$ 614 milhões em benefícios 
no ano de 2021. O número 
demonstra a força que o 
segmento tem para manter 
a qualidade de vida dos 
segurados. Em outro viés, a 
Coluna já registrou meses 
atrás como o reaquecimento 
do mercado imobiliário 
impulsionou o seguro 
locatício, que dispensa 
caução e fiador. Foram 
negociados somente em 
2021 ano R$ 746 milhões.
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Governo anuncia convocação de
novos 400 profissionais para PC

O governador Ratinho 
Junior anunciou ontem (27) 
a convocação de novos pro-
fissionais para compor o qua-
dro da Polícia Civil do Paraná. 
Serão chamados 150 delega-
dos, 200 investigadores e 50 
papiloscopistas, que fizeram 
o concurso em 2020, além de 
24 escrivães remanescentes de 
um processo anterior.

O resultado f inal  do 

Delegada da 
Mulher

Em Umuarama, quem assume a 
Delegacia da Mulher que integra 
a 7ª Subdivisão Policial, é a dele-

gada Fernando Bertoco. Ela atuou 
por seis anos na D M de Parana-
vaí. Natural de Umuarama, ela 

disse ter ficado feliz em retornar 
à cidade e conheceu a estrutura 

da DM local. O delegado Adailton 
Ribeiro, que estava à frente do 

atendimento às mulheres, segue 
como delegado de Alto Piquiri.

Novos 2,4 mil bombeiros e PMs são convocados no PR
O governador Ratinho 

Junior anunciou também 
ontem (27) a contratação de 
2 mil policiais militares e 400 
bombeiros militares aprova-
dos no concurso público reali-
zado no ano passado. Ratinho 
Junior anunciou ainda a 
ampliação do número de vagas 
previstas, com o chamamento 

Patrulha Rural
O governador assinou, ainda, 
o decreto governamental de 

criação do Curso de Capacita-
ção em Patrulha Rural Comu-
nitária (CCPRC), que faz parte 
da reformulação da Patrulha 

Rural Comunitária. A iniciativa 
está de acordo com os objeti-
vos estabelecidos pelo Projeto 
PMPR-90, que busca ampliar 
as ações da corporação para 
garantir mais segurança nas 
áreas fora de zonas urbanas. 

A capacitação faz parte do 
Projeto Patrulha Rural Comu-
nitária 4.0, que contempla a 

implementação de tecnologia 
aplicada ao desempenho da 
segurança pública e tem o 

objetivo de melhorar, aperfei-
çoar e dinamizar os serviços 

prestados na resolução de pro-
blemas na área rural. O curso 
é resultado de uma interação 
entre Polícia Militar do Paraná 
e a Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná (Sistema 

SENAR/FAEP).

concurso foi divulgado no iní-
cio do mês pela Polícia Civil. 
O anúncio prevê a contrata-
ção de mais delegados do que 
constava inicialmente no edi-
tal, que trazia 50 vagas para o 
cargo de delegado de polícia, 
300 para o de investigador de 
polícia e 50 para papilosco-
pista. As vagas serão preen-
chidas de acordo com a ordem 
de classificação. A validade 

do certame é de dois anos, 
podendo ser prorrogado por 
igual período.

“Com o chamamento, 
esses mais de 400 profissio-
nais poderão iniciar seu trei-
namento. Até então, seriam 
50 delegados, e agora vai 
para 150 delegados que estão 
sendo convocados para preen-
cher todas as áreas e regiões 
do nosso Estado”, explicou o 
governador. “Esse reforço vai 
refletir na redução da violên-
cia, como o que já tem ocor-
rido, com a queda nos casos de 
latrocínio, homicídio e roubos 
de carro na última década”.

Com a contratação, o Estado 
vai preencher todas as 38 
comarcas do Estado que atual-
mente não têm delegados, além 
de colocar em funcionamento 
várias Delegacias da Mulher, que 
não tinham saído do papel por 
falta de efetivo.

Após a convocação, os can-
didatos participarão do curso 
de formação na Escola Superior 
da Polícia Civil. O planeja-
mento é que ainda neste ano 
os novos policiais civis este-
jam atuando nas delegacias 
de polícia de todo o Estado, 
um significativo incremento 
no combate à criminalidade.

Na lista de classificados 
divulgada pela Polícia Civil, 
constam 2.247 candidatos, 
sendo 376 para o cargo de 
delegado de polícia, 1.524 para 
o cargo de investigador de 
polícia e 347 para o de papilos-
copista. Ao todo, 106.506 can-
didatos se inscreveram para o 
concurso da instituição.
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ESTADO oficializou a convocação de novos delegados e profissionais de segurança para 
compor o quadro da Polícia Civil

ALBARI ROSA/AEN

de mais mil candidatos, de 
acordo com a ordem de clas-
sificação no processo seletivo.

A expectativa do Governo é 
que os novos policiais e bom-
beiros militares tomem posse 
até agosto e estejam disponí-
veis para as atividades de for-
mação. “Estamos convocando 
mais 2.400 policiais e bombei-
ros militares, que passam a 
integrar as duas instituições 
e vão passar por um processo 
de formação da Academia do 
Guatupê. Ainda nesta semana 
vou convocar também mais 
mil pessoas que passaram no 
concurso público. No total, 
serão 3,4 mil novos militares 
que vão entrar na nossa cor-
poração”, disse Ratinho Junior.

“É um fortalecimento 
da segurança pública do 
Estado, uma modernização 

que fazemos com novas via-
turas, helicópteros, drones e 
inclui que também o aumento 
do contingente”, afirmou. 
“Segurança pública é feita de 
duas formas: com a presença 
física do policial, e também 

com tecnologia e inteligência”.

REFORÇO
O comandante-geral da 

PM, coronel Hudson Teixeira, 
ressaltou que o reforço no 
efetivo vem junto com outras 

inovações que buscam o for-
talecimento da instituição. “A 
contratação dos novos poli-
ciais e bombeiros militares 
vai ajudar muito no fortaleci-
mento da segurança pública 
do Paraná”, disse.

As vítimas fatais do acidente registrado no do-
mingo (26), na rodovia que liga Assis Chateau-
briand a Toledo foram identificados como Apare-
cida de Fátima Romanholi, de 37 anos, e Nilton 
Rogério, de 43 anos, ambos moradores do jardim 
Petrópolis, em Umuarama. Eles morreram no local, 
depois que se envolveram na colisão frontal entre 
o Fiat Palio que ocupavam e uma caminhonete 
Ford F250. No mesmo carro estavam outras três 
pessoas que receberam atendimento do Samu e 
do Siate, sendo posteriormente encaminhados por 
helicóptero para hospitais da região.De acordo 
com a Polícia Rodoviária Estadual, os veículos 

seguiam em sentidos opostos quando o motorista do Pálio teria ultrapassado um caminhão em um trecho reto, pouco 
depois houve o choque. Com a força do impacto, a caminhonete desceu um barranco e parou em meio a uma 
plantação de milho, já o Pálio ficou atravessado na rodovia.

CARLOS CORUJINHA
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Meninas do futsal comemoram o
aniversário da cidade com goleada

No dia de seu aniversário, 
Umuarama recebeu um grande 
presente do time de futsal femi-
nino. Com três gols de Bochio, 
dois da Micka, um da Rafa Moraes 
e outro da Dri, o Umuarama 
Futsal Feminino goleou o Castro 
por 7 a 0, na tarde deste domingo 
(26), em casa.

O duelo completou a quarta 
rodada da primeira fase da 
Série Prata do Campeonato 
Paranaense 2022, e por 
motivo de adiamento, foi rea-
lizada enquanto a competição 
fechava sua décima rodada.

O próximo desafio do 
Umuarama Futsal Feminino 
será fora de casa, no próximo 
dia 2, contra o Guarapuava, no 
Ginásio Joaquim Prestes, a par-
tir das 14h. Mantida a boa fase, 
o time umuaramense deve per-
manecer no topo da tabela.

Com a vitória do último 
domingo e a chegada aos 19 
pontos, o Umuarama Futsal se 
mantém na terceira colocação 
da tabela de classificação, que 

tem como líder o Apucarana. 
Em segundo está o São 
Miguel do Iguaçu e quarto, o 
Paranaguá.

MASCULINO
Infelizmente, para os umua-

ramenses, a história contada 
pelas meninas não se repetiu 
com o time masculino.

Umuarama e Atlântico fize-
ram uma grande partida na 
noite da sexta-feira (24) pela 
13ª rodada da LNF 2022. Nos 
minutos finais, os gaúchos 
levaram a melhor e venceram 
por 4 a 3.

O primeiro tempo foi extre-
mamente movimentado. Rick 
aproveitou o lançamento, 
dominou e bateu rasteiro para 
abrir o placar para os visitan-
tes. Caio Jotinha empatou 
de pênalti, mas em seguida 
Rick recolocou os gaúchos em 
vantagem. A igualdade saiu 
novamente por lance de bola 
parada. Desta vez de tiro livre, 
Giovani fez 2 a 2. No entanto, 

da mesma forma Mazzeto fez 
o terceiro do Galo.

Dez segundos foram neces-
sários para novo empate para-
naense na volta do intervalo. 
Caio Jotinha fez o segundo 
dele na partida e igualou em 3 
a 3. O jogo seguiu intenso com 
chances para os dois lados até 
que em uma roubada de bola, 
Guto aproveitou para marcar 
o quarto gol para o Atlântico e 
finalmente decretar a vitória.

Atletas representaram Umuarama no domingo (26) 
na segunda etapa da Taça Paraná de Ciclismo. A 
equipe América Bike Shop/Fusão de Ciclismo de 
Umuarama participou do torneio com 4 ciclistas 
que se deslocaram até Campo Mourão para 
competir.   Este é um campeonato tradicional de 
ciclismo estadual, que terá um total de três etapas: 
a primeira aconteceu no dia 1º de maio em Cascavel, 
a segunda em 26 de junho em Campo Mourão e a 
última será em Ivaiporã, no mês de dezembro, com 
data a ser confirmada. O trajeto foi de 3,7 km, onde 
os atletas percorreram, por 60 minutos, mais uma 
volta, cerca de 45 km ao total. Para a próxima etapa, 
em Ivaiporã, a intenção é levar mais competidores.

MENINAS de Umuarama nem se deram conta do time de Castro e passaram por cima delas 
como um arrastão, mandando 7 a 0

ASSESSORIA/AFSU

DIVULGAÇÃO
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Oportunidades 
para ensinar

O SENAR-PR está com dois editais abertos para 
contratação de pessoas jurídicas para prestação de 
serviços de treinamento de produtores rurais. Mais do 
que uma oportunidade de trabalho e renda, essa é uma 
chance de compartilhar conhecimento, contribuindo 
para o desenvolvimento do meio rural paranaense.

Ao longo do ano foram diversos editais 
convocando diferentes profissionais a fazerem par te 
do quadro de instrutores do SENAR-PR. Dessa vez 
as opor tunidades são nas áreas de Apicultura e 
Turismo Rural.

O edital 06/2022 diz respeito ao credenciamento 
de profissionais para dar aula nos cursos “Apicultura 
I” e “Abelhas sem ferrão”. Para participar da seleção, 
os interessados devem preferencialmente possuir 
formação superior em Engenharia Agronômica, 
Medicina Veterinária ou Zootecnia, além de comprovada 
experiência na área.

Já o edital 05/2022 busca pessoas jurídicas 
para prestação de serviço de treinamento nas 
formações na área de turismo rural: “Alimentação, 
hospedagem e acolhida” e “Legislação e gestão 
de empreendimentos”. Vale lembrar que esse 
credenciamento é voltado a pessoas jurídicas, cujos 
profissionais tenham formação em Turismo ou áreas 
afins, além de experiência prática nessa área.

Para ter acesso a estes e outros editais do  
SENAR-PR é fácil, acesse o site www.sistemafaep.org.br 
e clique no menu Atuação, depois em SENAR-PR e em 
seguida Editais. 

sistemafaep.org.br

Títulos de propriedade são entregues a 
118 famílias do Jardim Nova Esperança

Exatamente 118 famílias 
do Jardim Nova Esperança, 
na região do Sete Alqueires/
Parque das Jabuticabeiras, 
serão as próximas a recebe-
rem os certificados de regu-
larização fundiária de suas 
casas. A cerimônia de entrega 
dos títulos de propriedade 
será realizada hoje (28), às 
18h30 no teatro da Fundação 
Cultural Vera Schubert.

Os processos foram coor-
denados pela Secretaria 
Municipal de Habitação, por 
meio da empresa Formata 
Assessoria Urbanística e 
Ambiental ,  da Cohapar 
(Companhia Habitacional do 
Paraná) e da Caixa Econômica 
Federal. “Vale destacar que 
os registros das matrículas 
foram feitos pelo Cartório 
de Registro de Imóveis do 2º 
Ofício, de Umuarama e tudo 

Atualização dos cadastros
Por outro lado, para o município, com os terrenos regulares é pos-

sível atualizar o cadastro imobiliário. “Áreas não documentadas não 
aparecem nos mapas e nas estatísticas. A regularização possibilita 
aos moradores acesso a serviços públicos que antes a Prefeitura 

não podia implantar, como pavimentação asfáltica, galerias e dispo-
sitivos de atendimento à população nas áreas de educação, saúde e 

assistência social”, finalizou.

será entregue às famílias sem 
custos aos proprietários”, 
conta a secretária municipal 
de Habitação, Edna Justino.

Este lote de certificados 
que será entregue amanhã 
faz parte da regularização 
fundiária de 472 imóveis em 
Umuarama. “Já foram reali-
zadas entregas de certifica-
dos para beneficiários dos 
bairros Alto da Glória, Parque 
Industrial e Mutirão do Alvora. 
Esse documento é a garantia 
de direito da propriedade do 
imóvel, que valoriza o terreno 

e assegura o direito de poder 
transferir o bem aos familiares, 
por exemplo”, pontua Edna.

O trabalho de regulariza-
ção fundiária é uma das deter-
minações do prefeito Hermes 
Pimentel, que já encaminhou 
outros projetos para que mais e 
mais famílias possam ser bene-
ficiadas com os documentos. 
“Além de segurança, a regula-
rização traz outras vantagens, 
como a valorização e até o 
acesso a financiamentos para 
obras de reforma e ampliação”, 
observa a secretária.

Fundada no dia 26 de junho de 1955, Umuarama 
completou 67 anos no último domingo com uma série de 
eventos realizados durante todo o mês. O destaque ficou 
para os cinco dias de festas às margens do Lago Aratim-
bó. As comemorações começaram com o hasteamento da 
bandeira, às 8h na Praça Miguel Rossafa, e terminaram às 
23h com show da dupla Ruy Lopes & Renan. A programa-
ção da festa incluiu vacinação: 916 pessoas foram imuni-
zadas contra covid e outras 481 tomaram a vacina contra 
influenza (gripe). Outro destaque foi a Festa das Nações, 
que a cada dia serviu pratos das culinárias brasileira, italiana, 
japonesa e americana. Doze entidades se uniram para atender 

aos visitantes e foram servidas cerca de 6 mil refeições.Os shows musicais diários também agradaram ao público: desde a 
Orquestra de Viola de Umuarama, a cantora sertaneja Alline Monteiro, o cantor Marco Aurélio, o violeiro Gabriel Paixão 
e a dupla Ruy Lopes & Renan, cada artista apresentou seu talento garantindo a alegria dos visitantes. “É assim que segue 
Umuarama: para ser sempre polo do Noroeste do Paraná, festejada como a Capital da Amizade. Temos motivos de sobra 
para nos orgulharmos de Umuarama, pois Umuarama se orgulha de sua gente”, resumiu o prefeito Hermes Pimentel.

Umuaraminha na festa
O Umuaraminha, 
indiozinho da 
etnia xetá, é o 
símbolo oficial 
de Umuarama, 
personagem 
criado pelo 
cartunista Marcos 
Vaz fez a festa 
da criançada no 
último domingo 
(26), no Lago 
Aratimbó. A bordo do Trenzinho da Alegria, fez diversos 
passeios pela cidade, percorreu toda a margem do lago 
incentivando os pescadores que participavam do Torneio 
de Pesca Capital da Amizade e literalmente se jogou nos 
brinquedos infláveis disponíveis durante o evento. “Temos de 
valorizar nosso símbolo oficial, nosso indiozinho que tanto 
se preocupa com a preservação da natureza, que ensina 
nossas crianças sobre o respeito ao próximo e ao planeta. 
Ter o Umuaraminha em nossa festa de 67 anos é uma honra”, 
comentou o prefeito Hermes Pimentel.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

JOSÉ A. SABINO/SECOM

O prefeito Hermes Pimentel, 
ao lado da primeira-dama 
Rozileni Moreira Alves, condu-
ziu a bandeira do município ao 
altar na missa que comemorou 
o 67º aniversário de fundação 
de Umuarama, na manhã do 
domingo (26), na Igreja Matriz 
São Francisco de Assis. A cele-
bração, realizada pelo frei 
Cláudio Sérgio de Abreu, teve a 
participação do grupo de canto 
infantil Canarinhos de Jesus 
e apresentação da turma do 
5º ano C da Escola Municipal 
Cândido Portinari, que cantou 
uma música composta espe-
cialmente para o aniversário da 
cidade, pela professora doutora 
Simone Maria Martins.

Missa de aniversário de Umuarama

Participaram ainda o 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins e os secre-
tários do Procon, Deybson 
Bitencourt Barbosa e da 
Educação, Mauriza de Lima 

Menegasso, que fez os comen-
tários litúrgicos. Após as home-
nagens, Pimentel fez uma 
saudação homenageando as 
várias gerações que fizeram e 
fazem a história de Umuarama.
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Palavras cruzadas

Com o trânsito da Lua em Peixes, que representa 
a Casa 10 do seu signo, a dica astral é dedicar 
um pouco mais de importância à imagem que 
passa aos outros, especialmente se tem obje-
tivos ambiciosos no trabalho. Aproveite para se 
conectar com as suas emoções e o seu passado, 
algum insight pode rolar já que a Lua está dando 
like para Urano.

O trânsito da Lua em Peixes traz um astral posi-
tivo para mudanças, seja na vida profissional ou 
mesmo na aparência. Se você vinha cobiçando 
um novo cargo, ou até um emprego diferente, 
saiba que será mais fácil dar o primeiro passo 
agora. É o momento de agir com cautela.

O bom aspecto entre Lua e Sol envia boas ener-
gias para mudanças no trabalho, mas será preciso 
agir bem cedinho para aproveitar as boas vibra-
ções. A saúde também pode ser beneficiada por 
uma mudança de hábitos: bom momento para 
iniciar uma dieta, abandonar um vício, dar um 
chega pra lá no sedentarismo.

Nesta terça, a Lua segue em Peixes e troca 
excelentes energias com o Sol pela manhã, 
avisando que o diálogo está em alta. Os astros 
também prometem um pouco mais de agilidade 
na hora de cuidar das tarefas do dia a dia. É 
hora de expandir seus contatos e analisar os 
potenciais de uma nova parceria, seja na vida 
profissional ou pessoal. 

Logo cedo, a Lua se entende com o Sol e promete 
muito foco para você se concentrar nas tarefas 
mais lucrativas. Apesar de ser trabalhoso, organi-
zar suas contas, planejar o orçamento e cuidar do 
que é seu pode ser o melhor caminho pra fazer o 
dinheiro render neste finalzinho de mês.

Você começa a terça dando um show de dis-
posição para colocar assuntos pessoais em 
ordem. Mas também pode se sair bem em 
tudo o que decidir fazer, desde que foque sua 
atenção no momento. Apoie-se nas qualidades 
do seu signo para se destacar e atingir os seus 
objetivos no trabalho.

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 no dia 28 de junho são de Câncer com personalidade de Leão. Possuem 
caráter nobre e convivem com a riqueza, a justiça e a verdade. Podem buscar e encontrar 
estas coisas. Apreciam o conforto e o luxo. Acabam conseguindo isso no decorrer da vida.  
Seu número principal é o 32, que reduzido dá o 5 de Mercúrio, que os fazem inteligentes, 
versáteis, populares e vencedores.
   

Horóscopo nascido em 28 de junho

Nesta terça, a energia lunar se junta ao Sol logo 
cedo, favorecendo tarefas que envolvem con-
tatos com pessoas de fora ou que exigem uma 
dose extra de diplomacia. Você também vai 
contar com a sorte em jogos, sorteios, apostas. 
Só não vale exagerar.

Se depender das boas energias da Lua em sua 
Casa 9, que estará em harmonia com Sol, viagens 
ou novos cursos podem surpreender, mas tudo 
indica que serão positivos. Sua disposição para 
aprender coisas novas e sair da rotina tende a 
crescer. Você pode explorar essas boas energias 
para estimular a vida profissional e novos estudos. 

No trabalho, o bom aspecto entre Lua e Sol 
favorece suas ambições. Mas evite se arriscar 
em excesso: sair da sua zona de conforto e 
assumir novas empreitadas pode ser arriscado 
agora. Ao invés disso, aproveite para fazer pla-
nos e descobrir a melhor maneira de driblar as 
dificuldades. 

A Lua transita em Peixes nesta manhã e avisa 
que será melhor cuidar dos seus interesses 
discretamente hoje. Pode ser uma boa pedida 
reservar um tempinho para repensar algumas 
coisas e prestar mais atenção nos avisos que 
o seu sexto sentido envia.

A Lua troca likes com o Sol logo cedo e garante 
que boa parte da sua atenção deve se voltar para 
os cuidados com o corpo nesta terça. Se esti-
ver querendo melhorar a imagem que passa aos 
outros, pode ser uma boa iniciar uma dieta ou dar 
uma incrementada no visual. 

A Lua se entende com o Sol no início desta terça-
-feira e indica que você pode receber excelentes 
energias para fazer algumas mudanças em casa. 
Reforma, mudança de residência e até uma lim-
peza geral em armários e quintal contam com as 
melhores vibes. No trabalho, vale a pena redobrar 
a atenção para cuidar das tarefas do dia a dia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

CTTC
JABUTICABA

COMANDOAR
CHADTENT

NDRAINHA
AMAPACAG
VIDASOBO

LETENIS
TOPOLOGIA

DOZEEFMR
ANOSTURI

NIJIBOIA
EMOTIVAON

ÃUPAMAGO
PENINSULAS

Vegeta-
ção típica
de regiões

polares

Chorinho
de

Zequinha
de Abreu

Código da
Argentina,
na internet

Faixas de
trânsito 

rápido, nas
rodovias

"(?) Pres-
são", sé-
rie da Re-
de Globo

Uma das
respostas

de um
plebiscito 

Nascidos
sob o 1º
signo do
Zodíaco

A 17ª
letra do
alfabeto
grego

Ginástica
que traba-
lha a res-
piração

Time de
futebol de

Juiz de
Fora (MG)

Ficar 
de (?):
romper

relações

Ibérica e
Balcânica
(Geog.)

Para cima,
em inglês

Vogal da
primeira
conju-
gação

O arcano
maior 1
do tarô

Poeta de
"Paraíso
Perdido"

Filtro que protege a
Terra dos
raios UV

Liderança

Pequeno
fruto de
casca
escura

Infusão
medicinal
Estado do

Norte

Cidade fenícia
fundada pela

lendária rainha Dido
Gordura de porco

Tenda, em
inglês

A terceira
consoante

A abelha
que deter-
mina o se-
xo dos des-
cendentes

Ferra-
menta do
pedreiro

Número de
trabalhos 
de Hércules

Produto da
clonagem
Descrição

de uma
localidade

Prata
(símbolo)
Grande,

em inglês

Calçado
de atletas
Game de
futebol

Aquela que
se comove
facilmente

Turismo
(abrev.)
Serpente
constri-
tora de

florestas
sul-ame-
ricanas 

Genitora

(?) de Chumbo: o
Governo
Médici

2/rô — up. 3/big. 4/tent — tupi. 10/john milton.
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N E V
E T E R N I Z A R
T R O A R E I S

A N O B R A
N A L O S B

E S P I A M E I
M O R D A Ç A S
I R O L P C

I S C A S T A L A
S A C A R A T
O I R A Q U E

O R A R E T S I
R E G A D O R

R A N C O R O S O

O aparelho
que envia
sinais de

rádio

"Risos", na
linguagem
da internet

Indivíduo
que faz
bicos e

vive deles

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

Compu-
tador
(pop.)

"(?)
bolas!",

expressão
de enfado

Tornar
imortal 

Manifes-
tações

típicas de
plateias

Edifício em
construção

Ar, em
inglês

Confuso
(gíria)
A nota

mais baixa

(?) Gore,
político

Encaixe do
parafuso

Lesar fisi-
camente
Ditongo

de "peixe"

Tira para
tapar a
boca de

alguém (pl.)

Suporte de
ataduras
Pedir (?):
render-se

Consoante
que só

antecede
o "U"

Pena

A última
nota

musical

Vogal
de "paz"

Raivoso;
ressentido

Utensílio para molhar
as plantas do jardim

"(?) o
Homem",

frase
bíblica

Camuflam
o anzol
Retirar
dinheiro

(?)-Pererê,
entidade
folclórica

(?) e vir,
direito do
cidadão

Tonalidade
chamativa
e colorida

Observam;
olham 

Estrondar;
trovejar 

Ana Néri,
enfermeira

Sua capital
é Bagdá
Retórica
(abrev.)

Ácido
ribonuclei-
co (Biol.)

3/air — arn. 4/néon. 5/troar. 6/arrego. 9/eternizar.

Ação visa tirar crianças do trabalho informal na rua
A equipe do Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (Peti) da Secretaria 
Municipal de Assistência Social reali-
zou uma blitz orientativa com o apoio 
da Guarda Municipal, da Diretoria de 
Trânsito do município e da Polícia Militar, 
na avenida Parigot de Souza. Com o 
pedido de que os motoristas não deem 
dinheiro nem comprem doces ou objetos 
de crianças nos semáforos, a coordena-
dora do Peti, Daniele Ferreira de Maia, 
alertou para os prejuízos do trabalho 
infantil na vida das crianças.

“Comprar doces das crianças nos 

semáforos é um estímulo que quase 
sempre atende aos interesses de adul-
tos que as colocam nessas condições. 
Existem outras formas de ajudar as 
crianças e suas famílias e uma delas 
é contribuir com as instituições que 
prestam atendimento especializado, 
para que possam ampliar o alcance e 
a efetividade de suas ações”, apontou.

O prefeito Pimentel, o deputado 
estadual Fernando Martins e a secre-
tária municipal de Assistência Social, 
Adnetra Vieira dos Prazeres Santana, 
acompanharam a blitz e ajudaram na 

conscientização dos motoristas, que 
receberam panfletos da campanha e 
orientações.

O formato foi escolhido porque há 
muitas ocorrências de trabalho infan-
til relacionadas ao trânsito, especial-
mente nos semáforos e nas estradas. 
Junho é o mês de divulgar a prevenção 
do trabalho infantil.

“Esperamos com isso atingir o 
nosso objetivo maior, que é prevenir o 
trabalho precoce e manter as crianças 
no lugar delas, estudando, brincando 
e vivendo a infância”, completou a 

secretária Adnetra Santana, que tam-
bém distribuiu material informativo e 
broches para os condutores.

COM o pedido de que os motoristas não deem dinheiro 
nem comprem de crianças nos semáforos, Peti alerta 
para os prejuízos do trabalho infantil na vida dos 
menores

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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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

1 - O carro é um patrimônio
Comprar um carro não é exatamente um investimento, já 
que a tendência é que o bem perca o valor com o passar do 
tempo. No entanto, uma coisa não se pode negar: quando o 
carro é próprio, ele se torna parte do patrimônio de quem o 
possui. Ou seja, caso seja preciso, é possível vender para obter 
algum retorno financeiro, por exemplo. Já no caso do aluguel, 
quando o motorista não quiser mais, o único valor que será 
devolvido é o da caução - que é pago ao assinar o contrato.

2 - Você pode fazer modificações para conforto ou estilo
Algumas pessoas gostam de fazer customizações no veículo 
- turbinar o motor, rebaixar o carro, instalar um sistema 
de som mais potente ou até mesmo envelopar a lataria. 
Para quem faz parte deste time, é indicado que a pessoa 
adquira um carro próprio. Isso porque, não é permitido 
fazer esse tipo de modificação em carros por assinatura 
“O aluguel de carro é bem similar quando falamos sobre 
aluguel de um imóvel. É muito importante que fique claro 
que o veículo alugado precisa ser devolvido à locadora 
exatamente nas mesmas condições em que foi entregue. 
Caso contrário, há cobrança de taxas extras, o que acaba 
saindo caro no bolso do usuário”, explica o especialista.

3 - Realização de um sonho
Para muitos, ter um carro próprio representa um sonho a ser 
realizado, uma conquista muito grande. Por este motivo, vale 
a pena considerar este desejo na hora de tomar uma decisão. 

 Há muito tempo os car-
ros fazem parte da paisa-
gem natural do dia a dia e 
desempenham um papel 
essencial na vida de mui-
ta s  p e s s oa s  —  s e j a  p o r 
necessidade, por pratici-
dade ou simplesmente por 
conforto. Mas algo que tem 
mudado ao longo dos últi-
mos anos é o acesso ao veí-
culo. Enquanto antes, havia 
o  s o n h o  d e  p o s s u i r  u m 
carro próprio, atualmente, 

muitos têm optado pelos 
carros por assinatura. 

Para ajudar a escolher a 
melhor opção que encaixa 
com o bolso dos brasileiros, 
Bruno Poljokan, CRO (chief 
revenue officer) da Kovi, star-
tup que está revolucionando 
o acesso ao carro na América 
Latina, listou alguns pontos 
que vale a pena ficar de olho na 
hora de decidir qual a melhor 
opção no atual momento da 
economia brasileira.  

Comprar ou alugar carro: 
o que vale mais a pena?

 D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

  

1 - Mais facilidade
O carro alugado poupa o motorista de muitas dores de cabeça, principalmente em relação 
a gastos, papeladas, entre outras coisas burocráticas, como por exemplo, o licenciamento, 
o IPVA e o emplacamento do veículo - que passam a ser responsabilidade da locadora e não 
do locatário. Além disso, outros custos também são embutidos nessa contratação, como por 
exemplo, custos como manutenção preventiva, pacote de proteção e assistência 24 horas. 
Em outras palavras, a única preocupação passa a ser em abastecer e dirigir com segurança.

2 - Gasto mensal mais baixo
De modo geral, os gastos mensais com o aluguel serão mais baixos do que se tivesse 
feito um empréstimo ou financiamento para a compra do carro - considerando as taxas 
de juros normais durante três ou quatro anos. Desta maneira, com o aluguel é possível 
economizar e ter um dinheiro a mais no bolso quando chegar ao final do mês.

3 - Mais liberdade 
É mais fácil desfazer de um carro alugado do que o próprio. Enquanto o carro próprio é preciso 
considerar a depreciação do veículo para estabelecer o preço de venda, encontrar um comprador, 
cuidar de toda a parte do pagamento, fazer a transferência da documentação, o carro alugado, 
é bem mais simples: basta devolvê-lo para a locadora e que a contratação do serviço de 
assinatura será finalizado. Esse formato é bom para quem não tem certeza que vai querer o carro 
por muito tempo, principalmente para quem vai precisar do veículo só por um determinado 
período ou ainda para aqueles que gostam de trocar de modelo com mais frequência. 
“Além das vantagens citadas acima, é preciso levar em consideração principalmente qual é a atual 
situação financeira e por quanto tempo pretende ficar com o veículo. Vale lembrar que o custo do 
carro próprio vai além do seu preço propriamente dito, o que acaba prejudicando quando não 
se tem um planejamento bem definido a longo prazo. Já em relação ao uso do veículo, é preciso 
pensar o quanto a flexibilidade em realizar a contratação pelo modelo de assinatura do veículo 
passa a ser algo importante.  Por exemplo, um carro próprio que fica mais tempo parado na 
garagem do que rodando na rua, pode ser um gasto desnecessário”, finaliza o especialista da Kovi.

VA N TA G E N S  D E  A LU G A R  U M  C A R R OVA N TA G E N S  D E 
CO M P R A R  U M  A U TO M Ó V E L :

Algo que tem mudado ao 
longo dos últimos anos 
é o acesso ao veículo. 
Enquanto antes, havia 
o sonho de possuir 
um carro próprio, 
atualmente, muitos têm 
optado pelos carros por 
assinatura
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
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 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00 
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
ECOSPORT 2.0AT TITANIUM 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
ONIX JOY BLACK 21/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
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

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

Mais de 4.500 peixes foram pescados no
1º Torneiro de Pesca Capital da Amizade

Sem dúvida, um dos even-
tos mais movimentados 
durante as comemorações 
do aniversário de 67 anos de 
Umuarama, o 1° Torneio de 
Pesca Capital da Amizade 
foi um sucesso: exatamente 
4.522 peixes foram captura-
dos no domingo (26) no Lago 
Aratimbó. Além de premiar 
quatro categorias principais 
(pescador sênior, mais jovem, 
maior quantidade pescada e 
maior espécime), houve sor-
teio de um barco de alumínio.

Houve até premiação sur-
presa: assim que os pesca-
dores começaram a entrar 
para disputar o torneio, às 
9h, o prefeito de Hermes 
Pimentel teve a ideia de 
oferecer,  de seu próprio 
bolso, um prêmio de R$ 100 
para o pescador que fosse o 
primeiro a fisgar um peixe. 
“Não foram necessários nem 
três minutos para que José 
Carlos da Silva, morador de 
Umuarama, já garantisse o 
almoço para a família inteira 
na Festa das Nações”, brin-
cou Pimentel.

O terceiro colocado na 
categoria Pescador Sênior 
foi Antonio Ribeiro da Silva, 
76 anos. O segundo colo-
cado foi Sebastião Otaviano 
Sobrinho, também de 76 
anos, e o grande vencedor foi 
Juvenil Coco, de 88 anos, que 
ficou emocionado com o prê-
mio. “Foi um dia muito feliz, 
em que passei com a família 
e amigos, em um lugar lindo. 
E aniversário de nossa que-
rida cidade. Estou realmente 

muito emocionado”, disse.
Na categoria Mais Novo 

Pescador, o terceiro lugar 
ficou com Lorena Gabrielly 
Ramos Oliveira, de seis anos, 
que mora no Jardim Pimentel. 
O segundo colocado foi Pedro 
Demozzi Machado de Oliveira, 
de cinco anos, morador da 
Zona II, e o vencedor foi Lucas 
de Andrade, também de cinco 
anos, morador do distrito de 
Serra dos Dourados.

Já na categoria Maior 
Quantidade Pescada, o ter-
ceiro lugar ficou com Saulo 
Gonçalves,  de 41 anos, 
morador no Jardim das 
Garças, que pescou 96 uni-
dades. O segundo colocado 
foi Gustavo Alves Oliveira, 
de apenas 12 anos, morador 
no Alto da Paraná, que pes-
cou 103 unidades. O grande 
vencedor desta categoria foi 
Dorisvaldo Vieira, de 38 anos, 
morador do Jardim Imperial, 
que fisgou 107 peixes.

Finalmente, na categoria 
Maior Espécime Pescado, o 
terceiro colocado foi Vanderlei 
Junio Damaceno, de 36 anos, 
morador do Jardim Social, 
que pegou um peixe de 31 

centímetros.
O barco de alumínio de 

seis metros e borda alta, ava-
liado em R$ 8 mil, foi oferecido 
pela empresa Cama InBox e o 
sorteado foi o construtor Alex 
Sandro Gomes Camargo, de 45 
anos, morador do Parque das 
Jabuticabeiras.

HOUVE até premiação surpresa quando 
o prefeito Pimentel ofereceu, de seu próprio 

bolso, um prêmio de R$ 100 para o pesca-
dor que fosse o primeiro a fisgar

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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Apenas os que dialogam podem 

construir pontes e vínculos.
Papa Francisco

ROCK
Alguns podem achar que um festival de rock não é lugar para um octogenário. Paul McCartney discorda e, aos 80 anos re-
cém-completados, tornou-se o artista mais idoso a encerrar uma noite no Festival de Glastonbury, na Inglaterra. Equilibrando 
sucessos de sua carreira solo ou à frente dos Wings e inescapáveis clássicos dos Beatles. (Guardian)

MENORES
O Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública determinou na última 
sexta-feira que o TikTok suspenda 

a exibição de conteúdos impróprios 
para menores de 18 anos no Brasil. A 
plataforma teve 72 horas para remo-
ver os conteúdos sob pena de multa 
diária no valor de R$ 1 mil. Segundo 
a Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon), que é ligada ao minis-
tério e notificou o TikTok, a rede 

social não foi capaz de assegurar a 
segurança do sistema que deveria 

limitar o acesso ao conteúdo adulto. 
Segundo a plataforma, o Brasil foi o 

terceiro país que mais teve vídeos re-
movidos por violações dos termos de 
comunidade do TikTok em 2021. (g1)

ALEXA 
A Amazon revelou ontem um recurso 
experimental que permite à sua assis-
tente de voz Alexa replicar uma voz 

humana específica, inclusive de paren-
tes falecidos de usuários. O sistema, 

que usa inteligência artificial, é capaz 
de imitar qualquer voz depois de ouvir 
menos de um minuto de áudio. Segun-
do a empresa, o objetivo é “fazer as 

memórias durarem” depois que “muitos 
de nós perdemos alguém que amamos”. 
A nova ferramenta está atualmente em 

desenvolvimento, mas ainda não há 
previsão de quando será lançada para 

o público. (Estadão)

AULA MAGNA
Uma das mais importantes repre-

sentantes da defesa dos direitos do 
consumidor no Paraná, a advogada e 
pedagoga Claudia Silvano, diretora do 
Procon Paraná, vem a Umuarama na 

quarta-feira (29), 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.

***
A aula é destinada a acadêmicos de Di-

reito da UniAlfa e da Unipar (Universida-
de Paranaense) e será realizada no Teatro 
do Centro Cultural Vera Schubert, às 19h,  

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.

SERÁ QUE NÃO SABEMOS MAIS PENSAR?
Luciana Pianaro, CEO da revista Viver Simples, questiona sobre o ‘pensar’. E conta sobre um debate on line de 

Maria Homem e Christian Dunker, ambos psicanalistas brasileiros, que discutiram a influência da tecnologia em 
nosso comportamento. Foi uma conversa inteligente, gostosa de ouvir e que, ao final, deixou a seguinte re-

flexão: estamos adoecendo por não sabermos mais pensar. A tecnologia – em especial, as redes sociais – per-
mite-nos vivenciar uma vida incrível. Conseguimos visitar qualquer lugar do mundo através da tela do celular, 
estamos conectados uns com os outros o tempo todo, sentimo-nos amigos de nossos ídolos ao vivenciar sua 
intimidade e, claro, também nos informamos e aprendemos rapidamente. “Vamos do mais íntimo ao mais pú-

blico nesta relação com a tecnologia para dar sentido ao que estamos vivendo”, disse Maria Homem. Por outro 
lado, a velocidade das redes e oferta de conteúdos rápidos e fáceis de assimilar fazem com que nos esqueça-
mos de um dos maiores prazeres da vida, que é o de simplesmente “pensar”. A discussão com Maria Homem e 
Christian me fez ter saudades daquele tempo em que ouvíamos uma palestra com atenção. Hoje, não temos 
mais tempo ou paciência (me incluo nisso) para ouvir conteúdos profundos e refletir sobre eles. Temos mui-

tas distrações com vídeos ou textos fáceis de consumir e que não exigem muito o nosso pensar. Aprendemos? 
Claro que sim! Mas, acredito que, às vezes, precisamos de uma imersão que nos tire do lugar comum e nos faça 
viajar por dentro desta capacidade incrível que é a inteligência humana. E você, o que o ajuda a pensar mais? 

*** Luciana Pianaro, CEO e editora da revista Viver Simples

ZOOM
Ilana Sincos Barbosa e Rodrigo Barbosa em ‘close família’ na festa junina, no 

arraiá do Colégio Prisma, cercado de carinho pelos filhos Laíss e Mateus.

VIA FACEBOOK
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