
 

Pequenos produtores e agricultores familiares ainda podem se inscrever para garantir participação no Programa + 
Frutas, que será lançado amanhã pela Prefeitura. Criado depois de uma extensa pesquisa de campo, que conside-
rou fatores climáticos, características do solo e a ‘vocação’ dos agricultores, a iniciativa da Secretaria de Agricultura 
chega com a perspectiva de aumentar a renda e atender a grande demanda do mercado local e regional.
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Denúncia contra o vereador Ronaldo
Cruz Cardoso é arquivada na Câmara
Vereadores da Comissão de Exame de Denúncia, que investigava 
acusação de suposto pedido de propina pelo vereador Ronaldo Cruz 
Cardoso, apresentaram ao plenário o relatório para análise e vota-
ção dos parlamentares. Por cinco votos contra quatro, o andamento 

ao processo de cassação do vereador foi arquivado e a investigação 
encerrada. De acordo com o presidente da Comissão, os três parla-
mentares integrantes aprovaram pela procedência da denúncia, mas 
o pedido foi derrotado pela maioria em sessão ordinária. l 6

Mascote do PETI
l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Projeto prevê
tratamento da

fibromialgia como
política pública

l 2

Senadores do
PR não assinam
instauração da
CPI do MEC

l 3

Reaberta a
venda da

refinaria de
Araucária

l 4

Brasil perde para
Suécia no último

jogo antes da
Copa América

l 7 l 8

Mais de 5 mil das 8 mil 
peças de calçados e rou-
pas arrecadadas através 

de campanha conjunta 
entre o Sesc e a Secre-

taria de Assistência 
Social foram distribuídas 

à população. O ‘Bre-
chó Social’ foi possível 
graças às doações da 

comunidade, realizadas 
nos pontos de coleta 

distribuídos em vários 
estabelecimentos. l9

‘Brechó Social’

Programa + Frutas
JOSÉ A. SABINO/SECOM
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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

25/5 a 25/6 0,6719 0,6719 0,1710
26/5 a 26/6 0,6462 0,6462 0,1455
27/5 a 27/6 0,6112 0,6112 0,1106
28/5 a 28/6 0,6118 0,6118 0,1112
1/6 a 1/7 0,6491 0,6491 0,1484

Ações % R$
Petrobras PN +1,25% 28,33 
Vale ON +1,79% 79,45 
ItauUnibanco PN -1,10% 23,32 
Bradesco PN -1,43% 17,91 
Magazine Luiza ON -2,06% 2,38 
Hapvida ON -5,78% 5,22

IBOVESPA: -0,17% 100.591 pontos

Iene 136,22
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 124,88

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 5,2650 5,2660 +10,8%

PTAX  (BC) -0,1% 5,2173 5,2179 +10,3%

PARALELO +0,5% 5,1500 5,6000 +11,3%

TURISMO +0,5% 5,1500 5,5800 +11,4%

EURO -0,7% 5,4959 5,4971 +8,3%

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 28/06

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.311,65 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/06 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 1.663,75 33,25 -4,0%
FARELO jul/22 455,10 12,40 5,3%
MILHO jul/22 759,50 15,25 -2,3%
TRIGO jul/22 921,25 17,25 -20,4%

SOJA 174,38 0,7% -1,7% 173,00
MILHO 78,45 0,6% -2,5% 80,00
TRIGO 110,85 0,4% 8,2% 115,00
BOI GORDO 298,89 0,1% 0,9% 297,00
SUINO 5,87 1,0% 13,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 28/06 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 28/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 186,00 -1,6% -0,8%
SOJA Paranaguá 194,50 -2,3% 0,0%
MILHO Cascavel 86,00 -2,3% -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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CAMPEÃO DO BOLÃO

   Loterias
Megasena

02 03 04 05 06 07 08 09 
10 11 12 17 18 21 22Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta 29/6/2022
concurso: 2494Megasena
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1º sorteio
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TIME DO
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4º prêmio

5º prêmio
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MÊS DA SORTE:
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 08 08 07 00 08 03

Super Sete concurso: 262C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2331Lotomania

13.930
75.071
45.050
33.840
59.707

02 10 29 35 46 48 59 
BRAGANTINO

05 21 45 75 78

SETEMBRO

02 08 12 15 16 19 23

concurso: 5882

01 04 10 22 53 54

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
20/07 - 11h19

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 22
min 17

max 26
min 13

Cascavel
max 20
min 13

Foz do Iguaçu
max 20
min 13

max 27
min 13

Curitiba
max 22
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 30/6/2022

Sol
Sexta 1º/7/2022

Sol

01 10 21 24 29 32 40 41 46 48
51 54 68 69 81 87 90 91 93 99

Lotofácil concurso: 2557

Cascavel - As categorias de 
base da Serpente estão reali-
zando ótimas campanhas no 
Paranaense. Na última rodada, 
por exemplo, os times sub-15 e 
sub-20 venceram por goleada 
seus jogos, se consolidando 
entre os primeiros colocados 
na tabela. Classificados para a 
próxima fase da competição, 
os “Piás do Ninho” da cate-
goria sub-15 são destaques 
do torneio. A Serpente avan-
çou para a segunda fase com 
a quarta melhor campanha 
geral, com 18 pontos e muito 
próximo do líder. O time auri-
negro está atrás apenas do 
Coritiba (18 pontos, mas com 
saldo maior), Azuriz (19 pon-
tos) e Athletico (20 pontos). 

Um dos pontos fortes do 
time é o ataque, o segundo 
melhor do estadual, com 23 
gols marcados em oito jogos. Na 
briga pela artilharia, estão Pedro 
Gabriel (5 gols), que está em 3º 
no geral, além de Murilo, Enzo 
Libanio e Nícolas (4 gols) e Davi (3 
gols). A maioria dos garotos são 
cascavelenses e jogam juntos há 
mais de cinco anos, desde a esco-
linha do futsal sob o comando 
do técnico Fábio Rosa.

“Nós já estamos jogando 
juntos há bastante tempo. A 

São Paulo – Dono da melhor 
campanha da história em uma 
fase de grupos, o Palmeiras 
inicia nesta quarta-feira (29), 
o mata-mata das oitavas-de-
-final da Libertadores diante o 
Cerro Porteño, no Paraguai. O 
Verdão encerrou a fase de gru-
pos com a melhor campanha 
de um time na primeira fase 
em todos os tempos: 100% de 
aproveitamento (6 vitórias), 
25 gols marcados (melhor ata-
que) e 3 gols sofridos (melhor 
defesa, ao lado do River Plate).

O Palmeiras domina as 
principais estatísticas den-
tre os clubes brasileiros na 
Libertadores: é o time nacio-
nal mais vezes campeão (três 
títulos), com mais finais dis-
putadas (seis), com mais edi-
ções disputadas (22), mais 
edições disputadas consecu-
tivamente (7, ao lado do São 
Paulo), com mais jogos (216), 
mais vitórias (123) e mais gols 
(417), entre outras marcas.

O meio-campo Danilo 
retorna ao time após cumprir 

suspensão no Brasileirão no 
jogo contra o Avaí. Ele espera 
buscar um bom resultado 
no Paraguai para decidir em 
casa na próxima semana. “Vai 
ser um jogo difícil, lá na casa 
deles, e vamos entrar firmes e 
focados como sempre fazemos 
para trazermos um bom resul-
tado e decidirmos depois na 
nossa casa”, afirmou.

Cascavel – A fase está muito 
boa no Stein Futsal. O time 
vem de uma sequência de 
vitórias pela Liga Futsal e pelo 
Campeonato Paranaense Série 
Ouro. Na última segunda-feira, 
as meninas garantiram mais 
uma vitória fora de casa e con-
firmaram o 100% de aproveita-
mento no estadual. 

Com gols de Simoni e 
Michi, o Stein bateu o Unopar 

Londrina por 2 a 1 e chegou 
aos 15 pontos, abrindo três de 
vantagem para o vice-líder Uni-
fateb/Telêmaco Borba. O time 
cascavelense também tem o 
melhor ataque e a melhor defesa 
do campeonato, com 25 gols mar-
cados e apenas três sofridos.

A próxima partida pelo Cam-
peonato Paranaense está mar-
cada para o dia 20 de julho con-
tra o Maringá, no Ginásio da Neva. 

A tradição do bolão em Cascavel se mantém forte e conquis-
tando títulos. A Associação de Bolão Cascavel faturou a etapa 
de abertura da fase regional do Campeonato Paranaense de 
Clubes, disputada em Toledo. Com 1374 pinos o time superou 
Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Toledo e Palo-
tina. A próxima etapa está marcada para dia 29 de julho em 
Marechal Cândido Rondon. O técnico Wilson Bersch e seus 

Auxiliares Pedro Toaldo e Dirceu Pasini comandaram os atletas 
Anderson, André, Alexandre, Fábio, Ingo, Flávio, Mauricio, Már-
cio, Gilberto, Edilson, Castanha, Pedro e os Iniciantes Vinicius, 
Guilherme e o Sub-24(de apenas 10 anos) Matheus Hoffmann

Verdão defende números históricos

Rio de Janeiro – A missão do 
Flamengo na Colômbia não 
será nada fácil. Nesta quarta-
-feira, o time abre o confronto 
pelas oitavas-de-final da Liber-
tadores contra o Tolima, time 
que tem aprontado com os 
brasileiros nos últimos anos. 
Apesar do apoio da torcida no 
embarque, o time não contará 
com oito jogadores que tes-
taram positivo para Covid-19 

e não viajaram - os goleiros 
Diego Alves e Matheus Cunha, 
os zagueiros Rodrigo Caio e 
Fabrício Bruno, e o volante Wil-
lian Arão. A lista de desfalques 
inclui João Gomes, suspenso, e 
Bruno Henrique, fora até 2023, 
após cirurgia.

Até agora, o time carioca 
está invicto na competição e 
tem a terceira melhor campa-
nha no geral.  
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gente se conhece desde os 
sete anos de idade quando 
jogávamos na escolinha do 
Cascavel. Isso ajuda muito 
no entrosamento e estamos 
muito felizes por estar conse-
guindo os resultados”, explica 
o volante Ayrton, capitão do 
time. O lateral Enzo Libanio, 
que também é de Cascavel, 
tem o sonho de vestir a camisa 

do time profissional. “Eu sem-
pre vou ao estádio torcer pelo 
time com minha família. Tenho 
o sonho de honrar essa camisa. 
Começar e terminar a carreira 
aqui”, diz o atleta.

 Agora, na segunda fase, o 
Cascavel sub-15 irá enfrentar 
Coritiba, Paraná e PSTC, sendo 
que os dois melhores colocados 
se classificam para a semifinal. 

Com campanha histórica, 
Palmeiras inicia o mata-

mata da Liberta

Covid-19 desfalca o Flamengo“Piás do Ninho” do Sub-15 são destaque do paranaense

 A
S

S
E

S
S

O
R

IA

Stein Futsal lidera o estadual

SolSol Sol

Projeto no PR prevê tratamento da
fibromialgia como política pública

Deputados estaduais apre-
sentaram, na última segun-
da-feira (27) na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
o projeto de lei 280/2022 que 
institui a Política Estadual 
de Proteção e Fomento 
dos Direitos da Pessoa com 
Fibromialgia. São sete diretri-
zes que podem balizar o trata-
mento no estado, entre elas, o 
atendimento multidisciplinar e 
a participação da comunidade 
na formulação de políticas 
públicas e o controle social da 
sua implantação, acompanha-
mento e avaliações.

A proposta prevê ainda o 
incentivo à formação e à capa-
citação de profissionais espe-
cializados no atendimento à 
pessoa com fibromialgia e seus 

familiares e o estímulo à inser-
ção da pessoa com fibromial-
gia no mercado de trabalho à 
pesquisa científica.

“A fibromialgia é uma 
doença multifatorial, de causa 
ainda desconhecida, definida 
pelo médico Dráuzio Varella 
como uma dor crônica que 
migra por vários pontos do 
corpo e se manifesta espe-
cialmente nos tendões e nas 
articulações. Trata-se de uma 
patologia relacionada ao fun-
cionamento do sistema ner-
voso central e o mecanismo de 
supressão da dor”, diz a justifi-
cativa do projeto.

Os portadores de fibro-
mialgia são em sua maioria 
mulheres, na faixa etária de 
30 a 55 anos, que têm maior 

sensibilidade à dor. A carti-
lha da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia aponta os 
principais sintomas: dores 
generalizadas e recidivan-
tes, sensibilidade ao toque, 
queimações, formigamen-
tos, cefaleia, fadiga, insônia 
e sono não reparador, varia-
ção de humor, alteração da 
memória e concentração. 
Está associada a alterações 
emocionais, a exemplo de 
transtornos de ansiedade e 
depressão.

“O tratamento requer que 
o paciente disponha de tempo 
suficiente, bem como dispense 
gastos de elevada monta, uma 
vez que o SUS não dá cober-
tura a todas essas atividades”, 
completa a justificativa.

A proposta que passa a ser discutida em plenário na Alep, prevê o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados
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Senadores do PR não
assinam requerimento
que cria a CPI do MEC

Nenhum dos três senadores 
do Paraná – Alvaro Dias, Flávio 
Arns e Oriovisto Guimarães, 
todos do Podemos – assina-
ram o requerimento para criar 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investi-
gará o “gabinete paralelo” no 
Ministério da Educação (MEC), 
protocolado ontem (segunda-
-feira, 28) pelo líder da opo-
sição ao governo no Senado, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). 
O pedido conta com apoio de 
31 assinaturas, quatro a mais 
do que o mínimo necessário, 
que são 27. As últimas assi-
naturas foram dos senado-
res Marcelo Castro (MDB-PI), 
Confúcio Moura (MDB-RR) e 
Jarbas Vasconcelos (MDB-PE).

Em entrevista coletiva a jor-
nalistas, Randolfe classificou o 
requerimento como “robusto”. 
Segundo o parlamentar, não 
há dúvidas de que foi instalada 
uma quadrilha no Ministério 
da Educação (MEC) e de que 
o próprio medo do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) diante dos 
rumos da investigação indica 
“que há tentáculos do Planalto 
envolvidos nessa situação”.

Sancionada a lei que obriga os
cartórios a prestar serviço online

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sancionou ontem (terça-
-feira, 28), com vetos, uma lei 
que cria o registro público online 
para os cartórios brasileiros. O 
Serviço Eletrônico de Registros 
Públicos (Serp), originário de 
uma medida provisória enviada 
ao Congresso Nacional no final 
de dezembro do ano passado, 
deve estar no ar até o dia 31 de 
janeiro de 2023.

A plataforma deverá permi-
tir que atos e negócios jurídicos 
sejam registrados e consulta-
dos eletronicamente, também 
permitindo que usuários de 
cartórios sejam atendidos pela 
Internet e disponham de acesso 
remoto às informações sobre 
possíveis garantias de bens, 
sejam eles móveis ou imóveis.

O texto sancionado pelo 

presidente diz que documen-
tos podem ser enviados para 
análise e serem certificados 
de maneira virtual. O sistema 
será gerido por uma entidade 
sem fins lucrativos e que será 
custeada pelos mais de 13 mil 

cartórios brasileiros.
C a b e rá  a o  C o n s e l h o 

Nacional de Justiça (CNJ) esta-
belecer as datas para o funcio-
namento da plataforma, não 
estourando o prazo final daqui 
a sete meses. 

O texto sancionado pelo presidente diz que documentos podem ser enviados para análise e 
serem certificados de maneira virtual

DIVULGAÇÃO

Segundo Randolfe, as 
investigações estão sob “forte 
ameaça”. “Em situações nor-
mais não necessitaria de uma 
CPI, mas essa investigação está 
sob ameaça de interferência 
do presidente da República”, 
afirmou o parlamentar.

O ex-ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, foi pego no 
grampo da PF. Em conversa 
com a filha, no dia 9 de junho, 
Ribeiro relatou que Bolsonaro 
havia lhe telefonado, dizendo 
que estava com um “pressenti-
mento” sobre busca e apreen-
são na investigação que apura 
sobre o gabinete paralelo de 
pastores no MEC.

A p e s a r  d o s  i n d í c i o s 

revelados pelo parlamentar, 
o pedido de abertura da CPI 
só terá prosseguimento com 
aval do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a 
quem cabe analisar o reque-
rimento e determinar a ins-
talação. Há dúvidas, até o 
momento, se a CPI de fato será 
aberta com a proximidade das 
eleições de outubro.

Com o avanço do requeri-
mento de Randolfe Rodrigues, 
governistas tentam barrar a 
instalação da CPI. O senador 
Carlos Portinho (PL-RJ) pro-
tocolou requerimento solici-
tando que a ordem cronoló-
gica de pedidos de aberturas 
de CPIs seja respeitada.

O pedido de abertura da CPI só terá prosseguimento com aval do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a quem cabe determinar a instalação

DIVULGAÇÃO

Lista militar
Em ofício encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
no dia 22 de junho, o Ministério da Defesa divulgou os 
nomes dos dez militares que irão fazer parte da fiscalização 
do sistema eletrônico de votação das eleições de 2022. 
No documento, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, agradeceu o TSE pelas manifestações 
de “apreço” e “consideração” e disse “renovar a 
interlocução do ministério com a Corte”.

“Desprestigiado”
A mensagem foi enviada depois de o Ministério da Defesa ter 
dito, no começo de junho, que não se sentia “devidamente 
prestigiado” pelo TSE após o convite para a pasta integrar a 
Comissão de Transparência das Eleições (CTE). “Cabe destacar 
que uma premissa fundamental é que secreto é o exercício 
do voto, não a sua apuração”, afirma o ofício do Ministério da 
Defesa, que também questionou procedimentos e decisões 
estabelecidas pelo TSE.

Resistência do STF
O evento foi promovido pelo 
Instituto de Direito Penal 
(IDP), ligado ao ministro 
Gilmar Mendes. No dia 
anterior, Roberto Barroso 
e Ricardo Lewandowski 
já haviam falado sobre 
a conjuntura política. 
Barroso disse que o STF 
tem “conseguido resistir ao 
populismo autoritário” e 
Lewandowski afirmou: “Nós 
com certeza realizaremos as 
eleições, contabilizaremos 
os votos e empossaremos 
os vencedores”. Mendonça 
também ratificou a 
legitimidade do resultado 
das urnas eletrônicas. “É isso 
que vivemos e é isso que 
viveremos”, disse.

Ruptura nos Poderes

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), fez ontem (terça-feira, 28), uma defesa 

da democracia e do respeito ao resultado das eleições. 
Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Mendonça 
foi questionado se via risco de ruptura institucional nas 

eleições após participar do X Fórum Jurídico de Lisboa, em 
Portugal. “Não. A democracia está a pleno vapor”, afirmou 

o ministro e pastor presbiteriano. “Institucionalmente, 
nos três Poderes, não há debate sobre ruptura”.

DIVULGAÇÃO

Debate acalorado
Ainda de acordo com 
o ministro Ricardo 
Lewandowski, o debate 
sobre o sistema eleitoral que 
existe atualmente no Brasil, 
externado sobretudo pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
– que aponta sem provas 
para riscos de fraudes nas 
urnas eletrônicas –, “são 
tensões próprias do regime 
democrático”. “São opiniões, 
principalmente questões 
políticas que trazem debates 
mais acalorados”. Para ele, 
conversas sobre um eventual 
golpe se limitam às pessoas 
e ao ambiente político. 
“Nós (as instituições) 
seguimos e seguiremos com 
normalidade”.
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Com fim do imposto, preço da
gasolina já recua em Curitiba

A Lei complementar que 
zerou os impostos federais 
sobre combustíveis, já começa 
a surtir efeito em alguns postos. 
Em Curitiba, alguns estabeleci-
mentos já baixaram os preços 
e a gasolina já pode ser encon-
trada a menos de R$ 7. Dados da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), entre os dias 19 e 25 de 
junho, mostram que a média de 
preços de Curitiba era de R$ 7, 
54 pelo litro de gasolina.

A boa notícia é que os 

Petrobras reabre o
processo de venda da
Refinaria de Araucária

A Petrobras anunciou o rei-
nício, ontem (segunda-feira, 
27), dos processos de venda de 
três refinarias. Fazem parte do 
pacote a Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas (Repar), em 
Araucária (PR), a Refinaria Abreu 
e Lima (RNEST), em Pernambuco, 
e a Refinaria Alberto Pasqualini 
(Refap), no Rio Grande do Sul, 
bem como os ativos logísticos 
integrados a elas.

Os documentos com as 
principais informações sobre 
os ativos e os critérios de ele-
gibilidade para a seleção de 
participantes estão disponíveis 
na página da Petrobras, no link 
Resultados e Comunicados. As 
etapas subsequentes dos pro-
cessos de venda dessas três 
refinarias serão informadas 
oportunamente ao mercado.

O plano de desinvestimento 
em refino da Petrobras repre-
senta, aproximadamente, 50% 
da capacidade de refino nacio-
nal, totalizando 1,1 milhão 
de barris por dia de petróleo 

processado, e considera a venda 
integral dos seguintes ativos: 
Refinaria Abreu e Lima (RNEST), 
Unidade de Industrialização do 
Xisto (SIX), em São Mateus do 
Sul (PR),Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM), Refinaria Gabriel 
Passos (REGAP), Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas 
(REPAR), Refinaria Alberto 
Pasqualini (REFAP), Refinaria 
Isaac Sabbá (REMAN) e 
Lubrificantes e Derivados de 

Petróleo do Nordeste (LUBNOR), 
bem como os ativos logísticos 
integrados a essas refinarias.

As operações estão em con-
sonância com a Resolução nº 
9/2019 do Conselho Nacional de 
Política Energética, que estabe-
leceu diretrizes para a promoção 
da livre concorrência na ativi-
dade de refino no país, e inte-
gram o compromisso firmado 
pela Petrobras para a abertura 
do setor de refino no Brasil.

preços poderão cair ainda 
mais no Paraná. Isso porque 
no Estado, as novas alíquotas 
do ICMS sob os combustíveis 
devem entrar em vigor a partir 
de 1º de julho. A redução ocor-
rerá em cumprimento a Lei 
Complementar sancionada na 
última semana pelo Governo 
Federal. Segundo a Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefa), 
extraoficialmente, as novas 
alíquotas devem ser iguais ao 
teto definido pela lei (18% para 

a gasolina).
A Secretaria de Fazenda 

informou que o Paraná ‘segue 
com as alíquotas atuais. 
Atualmente a alíquota de ICMS 
é 29% sobre gasolina, 12% no 
óleo diesel e inclui transportes, 
18% sobre GLP (gás de cozi-
nha); 29% sobre energia elé-
trica e telecomunicações, 25% 
energia rural’. Ainda conforme 
a SEFA, ‘deverá para julho 
reduzir para 18% que será a 
alíquota uniforme no estado’. 

12ª Regional de Saúde recebe  
mais de 5.5 mil vacinas do Estado

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) iniciou ontem (28) 
a distribuição de mais 369.119 
imunizantes para as 22 Regionais 
de Saúde. As vacinas são destina-
das para os públicos infantil, ado-
lescente e adulto, para reforçar 
os estoques e dar continuidade à 
vacinação nos municípios. A 12ª 
Regional de Saúde de Umuarama 
receberá 5.586 doses.

OS documentos com as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade 
para a seleção de participantes estão disponíveis na página da Petrobras

DIVULGAÇÃO

Quatro diferentes lotes estão 
sendo descentralizados. Um 
deles é para a dose de reforço da 
população acima de 18 anos, com 
210.175 vacinas da AstraZeneca. 
Outro é para a dose de reforço, 
mas do público juvenil (12 a 17 
anos), com 114.924 doses da 
Pfizer/BioNTech.

Os demais lotes contemplam 
vacinas pediátricas, com 24.910 

Pfizer e 19.110 CoronaVac, 
ambas para a segunda dose.

“Acredito na segurança da 
vacina. É a grande defesa que 
temos até ao momento. Muitas 
crianças tomaram a primeira 
dose, mas falta ainda completar o 
esquema vacinal, por isso reforço 
a importância da segunda dose 
neste público”, disse o secretário 
de Estado da Saúde, César Neves.

Fermop
Estão abertas as inscrições 
para a seletiva que irá 
indicar os representantes 
de Cascavel na etapa 
classificatória de Medianeira 
do Fermop deste ano, 
marcada para o dia 26 de 
agosto. Os interessados 
em participar da seletiva 
cascavelense devem 
confirmar presença até 8 de 
julho, no setor de música 
da Secretaria Municipal 
de Cultura. Já em sua 17ª 
edição, o tradicional festival 
de música organizado pela 
Amop (Associação dos 
Municípios do Oeste do 
Paraná) é dividido em quatro 
categorias (Infanto-Juvenil, 
Gospel, Popular e Sertaneja) 
e terá a participação de 
quatro representantes de 
cada município, um de cada 
categoria.

Cidadã benemérita
A Assembleia Legislativa do 
Paraná entregou o título 
de Cidadania Benemérita 
do Paraná à pedagoga Eliza 
Mitie Shiozaki. “Fatores 
significativos pesaram nessa 
decisão: a essência e o 
exemplo de sua vida familiar, 
as atividades voluntárias 
em prol da comunidade 
dos menos favorecidos e a 
sua competência, caráter e 
determinação nos afazeres 
profissionais, não me 
deixaram nenhuma dúvida 
no reconhecimento dessa 
honraria”, disse o deputado 
Dr. Batista, quem propôs a 
solenidade.

Eu vou!
O ex-deputado federal Luiz 
Carlos Hauly (Podemos) 
disse que vai concorrer 
nesta eleição. A intenção 
é disputar uma das 
vagas à Câmara Federal. 
Experiente, ele teve sete 
mandatos na Câmara, 
Hauly é um dos autores 

Área da saúde
A portaria habilitando estados e municípios a receberem 
recursos para serviços de Atenção Especializada à Saúde, 

confirma o envio de R$ 10, 2 milhões destinados por Filipe 
Barros a instituições de Londrina. A Irmandade Santa Casa de 
Londrina e o Hospital Evangélico de Londrina receberão R$ 4 

milhões, respectivamente, e o Hospital do Câncer receberá R$ 
2.2 milhões. A soma de recursos enviados por Filipe Barros para 

a área da saúde entre 2019 e 2022 é de R$ 22 milhões.

de uma das propostas de 
Reforma Tributária que está 
tramitando no Congresso.

Exportação
De acordo com levantamento 
elaborado pela Secretaria 
de Comércio de Relações 
Internacionais do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, o volume 
de produtos exportados 
teve uma queda de 12,6% 
em maio, na comparação 
com maio de 2021. Os 
cinco maiores setores 
exportadores do agronegócio 
foram: complexo soja (53,9% 
de participação); carnes 
(14,8% de participação); 
produtos florestais (10,4% 
de participação); complexo 
sucroalcooleiro (4,4% de 
participação); e café (4,2% 
de participação).

Agro brasileiro
O principal setor exportador 
do agronegócio brasileiro é o 
complexo soja, que registrou 
um valor recorde em maio 
de 2022, atingindo US$ 8,15 
bilhões. O valor foi 6,2% 
superior na comparação com 
o exportado em maio de 2021. 
O principal fator responsável 
por esse valor recorde foi o 
aumento dos preços médios 
de exportação dos produtos 
do setor, que subiram, em 
média, 39%.

Fora do ar
Em função da legislação 
eleitoral, os políticos-
âncoras que vão disputar 
as eleições de 2 de outubro 
terão que se despedir, 
momentaneamente, dos 
ouvintes e telespectadores. 
No Paraná sairão do 
ar os deputados Luiz 
Carlos Martins (PP), Galo 
(PP), Cobra Repórter 
(PSD), Alexandre Amaro 
(Republicanos), Cantora 
Mara Lima (Republicanos) e 
Soldado Fruet (Pros).
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Fiocruz ajuda o PR na
retomada da produção
industrial de biofármacos

O governador Ratinho Junior 
recebeu ontem (28), represen-
tantes da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) para o anúncio 
de um investimento de mais 
de R$ 200 milhões na consoli-
dação do Parque Tecnológico 
da Saúde, onde estão instala-
dos o Instituto de Tecnologia 
do Paraná (Tecpar), o Instituto 
Carlos Chagas (Fiocruz Paraná) 
e o Instituto de Biologia 
Molecular do Paraná (IBMP).

Com a parceria,  será 
implantada uma fábrica para 
produção de insumos para 
vacinas e de produtos biotec-
nológicos de nova geração. 
Parte dos investimentos será 
realizada já no segundo semes-
tre de 2022.

O governador destacou 
que o anúncio do investi-
mento para o fortalecimento 
do Parque Tecnológico da 
Saúde irá transformar o 
Paraná em um novo polo de 
vacinas no País. “Hoje é um 
dia histórico para o Estado do 
Paraná, por atrair um inves-
timento em biotecnologia e 
por consolidar a atuação de 
três institutos consagrados 
no país, o Tecpar, a Fiocruz e 
o IBMP. O parque tecnológico 
será um polo de produção de 
vacina, um ativo muito impor-
tante para apoiar no enfren-
tamento de doenças, como a 
pandemia do coronavírus nos 
mostrou. Esse investimento 
fortalece a atuação do Paraná 

Recursos
O recurso investido pela Fiocruz na consolidação do Parque Tecnológi-
co da Saúde contempla a implantação de uma planta para bioproces-

sos, capaz de produzir lotes de biofármacos para lotes clínicos de novos 
produtos, a retomada da planta industrial do Tecpar para proteínas 

monoméricas e outros biofármacos e uma planta industrial para produ-
ção de insumos para vacinas e biofármacos de nova geração. O início 

dos projetos está previsto para o segundo semestre de 2022.

Interessados em contratar jovens
podem aderir ao Cartão Futuro

O Cartão Futuro, ferra-
menta do Governo do Estado 
de incentivo à inclusão de ado-
lescentes e jovens no mercado 
de trabalho, tem garantido a 
paranaenses entre 14 e 21 anos 
renda e acesso a uma profissão 
em todo o Estado. E as empre-
sas interessadas podem ade-
rir ao programa buscado os 
canais oficiais da Secretaria 
de Justiça, Família e Trabalho.

Um dos objetivos é incen-
tivar as micro e pequenas 
empresas a contratar apren-
dizes. Para isso, o Governo 
do Estado subsidia parte dos 
vencimentos, com recursos 

do Fundo da Infância e da 
Adolescência (FIA), delibera-
dos pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e 
Adolescência (Cedca), e do 
Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza. Pelo mesmo meca-
nismo,  a  administração 
estadual estimula as gran-
des empresas a abrir novas 
oportunidades para jovens 
aprendizes.

“É uma iniciativa para dar 
a primeira oportunidade de 
emprego para pessoas que têm 
dificuldades de colocação no 
mercado de trabalho”, afirma 
o governador Ratinho Junior.

O programa é administrado 
pela Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho. São repas-
sados para as empresas parti-
cipantes R$ 300 por mês para 
cada jovem contratado e R$ 
450 se for pessoa com defi-
ciência ou egresso do sistema 
socioeducacional. O Cartão 
Futuro é voltado exclusiva-
mente para membros de famí-
lias com renda mensal per 
capita de até meio salário-mí-
nimo – incluídas nesta média 
eventuais auxílios econômi-
cos de programas similares 
– e cadastradas no Cadastro 
Único (CadÚnico).

na área da saúde”, salientou.
O vice-presidente de 

Produção em Saúde da Fiocruz, 
Marco Krieger, destacou que o 
investimento para fortalecer o 
Parque Tecnológico da Saúde 
vai ampliar a capacidade indus-
trial no Brasil de produtos bio-
tecnológicos e vacinas. “Hoje 
consolidamos, com esse inves-
timento, a parceria entre os 
institutos para produzir insu-
mos importantes para vacinas, 
atuais e de nova geração, além 
de novas terapias avançadas 
para doenças raras e câncer. 

O parque tecnológico assume 
caráter estratégico para garan-
tir autonomia do Brasil nessas 
novas tecnologias”, detalhou.

Jorge Callado, diretor-pre-
sidente do Tecpar, ressaltou 
que o investimento fortalece o 
complexo industrial público da 
saúde, tendo em vista que os 
laboratórios públicos dão res-
posta rápida ao enfrentamento 
das doenças - como no caso 
da pandemia do coronavírus, 
em que instituições públicas 
apoiaram o País com vacinas 
e testes diagnósticos.

COM o investimento, o parque tecnológico será um polo de produção de vacina e um ativo 
no apoio ao enfrentamento de doenças

ARI DIAS/AEN

Lupa na mão 
A comissão de fiscalização e controle da Câmara dos Deputados 
quer fiscalizar os gastos do Sistema S no Distrito Federal. Uma 

proposta acaba de ser protocolada na Casa para cerco às 
contas do SENAC e SESC do Distrito Federal. O requerimento 
enumera, entre outros importantes tópicos, acesso a dados 
sobre contratos emergenciais e sem licitação, como buffets; 

pagamentos de viagens nacionais e internacionais com 
suspeita de superfaturamento e pedido de transparência sobre 
salários de gerentes e diretores. O documento cita o contrato 

emergencial de plano de saúde que bateu R$ 1 milhão e outros 
do mesmo tipo que somados chegam a R$ 5 milhões.

ESPLANADEIRA
# Razões para Acreditar comemora 10 anos em 2022 com 

exposição Beija-flor & Boas Notícias em cinco capitais 
brasileiras. # MRV reduziu, nos últimos quatro anos, de três 
para 0,8 quantidade de caçambas de entulho produzido por 

apartamento. # Deborah Toni Advocacia protocolou ação no STF 
com objetivo de garantir às mulheres policiais federais critérios 
específicos para fins de aposentadoria. # Bruna Marques é nova 

head de Atração e Employer Branding do Pravaler.

Time do Lula
Lula da Silva tem sido discreto 
nesta pré-campanha, ao 
contrário das vezes anteriores 
que disputou a eleição. Todo 
o sigilo é fundamental, diante 
do cerco do adversário Jair 
Bolsonaro e da máquina do 
Governo – aliás, o PT soube 
muito bem usar o poder 
da caneta para isso. O ex-
presidente petista conta com 
ex-ministros de sua primeira 
gestão, aquele time de elite 
que o levou ao poder, para 
coordenar palanques nos 
Estados.

Brazucas além-mar
O Brasil é a 2ª nacionalidade 
que mais solicita o Golden 
Visa português (residência por 
investimento), segundo dados 
do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras de Portugal para 
a Coluna. Desde que foi 
criado, em 2012, até junho 
de 2021, mais de 9 mil vistos 
foram concedidos: 1.024 
para brasileiros e 5.092 para 
chineses, líderes do ranking. O 
índice para brasileiros cresceu 
20% de janeiro a maio, 
comparado com o período de 
2021.  

Help do Tio Sam
O governo dos Estados 
Unidos já destinou R$ 5,4 
milhões para a compra de 
204 toneladas de comida e 
de cartões de alimentação 
em cidades do Amazonas 
entre 2020 e 2021, em meio 
à pandemia. Os dados são 
da ONG Visão Mundial, no 
Brasil desde 1975 com ações 
de proteção da infância e da 

juventude. Na pandemia, a 
organização distribuiu mais 
de 202 mil cestas básicas e 
kits alimentares, para 530 mil 
pessoas. 

Capitalização social 

Os títulos de Capitalização 
ganham destaque na praça, 
pela modalidade que apoia 
entidades filantrópicas. De 
janeiro a abril deste ano, os 
produtos garantiram mais de 
R$ 488 milhões em recursos a 
essas organizações, segundo 
a Federação Nacional de 
Capitalização, alta de 11,5% 
se comparadas a igual período 
de 2021. Isso consolida a 
Capitalização como um dos 
setores que mais direciona 
recursos a projetos sociais.

Alerta mundial
Os níveis de emissão de 
carbono na atmosfera 
atingiram recordes 
preocupantes na última 
medição, realizada em 
maio deste ano. Segundo 
pesquisa da NOAA, agência 
climática norte-americana, a 
concentração de CO2 atingiu 
um patamar 50% maior do 
que na era pré-industrial.
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Denúncia contra o vereador Ronaldo
Cruz Cardoso é arquivada na Câmara

Na sessão ordinária da 
última segunda-feira (27), 
estava em pauta o Projeto de 
Resolução 04/2022 assinado 
pela Comissão de Exame de 
Denúncia 01/2022, composta 
mediante sorteio realizado na 
sessão ordinária do último dia 
13, o qual definiu como mem-
bros os vereadores Ana Novais, 
Cris das Frutas e Mateus 
Barreto, que também ocupou 
a relatoria dos trabalhos.

De acordo com o presidente 
da Comissão, vereador Mateus 
Barreto, os três parlamentares 
integrantes aprovaram a pro-
cedência da denúncia que, por 
sua vez, foi enviada para deli-
beração em plenário.

A atribuição da Comissão 
é a análise de denúncia pro-
tocolada junto à Câmara 
Municipal de Umuarama, 
o n d e  o  d e n u n c i a n t e , 

Boletim Covid informa 42 novos
casos e dois pacientes em UTI

Um senhor de 81 anos que 
estava internado em enfer-
maria teve de ser transferido 
para a UTI e agora existem 
dois pacientes de Umuarama 
nesta unidade – o outro 
tem 56 anos e ambos toma-
ram três doses da vacina. 
O Boletim Covid, emitido 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, informa também que 
42 novos casos da doença 

e m p r e s á r i o  E s t e f a n o 
Demczuk pedia a cassação 
de Ronaldo Cruz Cardoso por 
quebra de decoro parlamen-
tar, tendo em vista acusações 
de supostos pedidos de pro-
pina do parlamentar para a 
liberação de projeto relativo 
a loteamento no município.

Na semana passada a 
Comissão ouviu as partes 
denunciantes e denunciadas 
e, por meio dos depoimen-
tos coletados, exauriu pare-
cer embasado nos níveis IV, 
V e IV, do artigo 2º do Código 
de Ética do Poder Legislativo 
Municipal. Tais dispositivos 
englobam destituição do 
vereador dos cargos parla-
mentares e administrativos 
que ocupe na Mesa ou nas 
Comissões da Câmara, sus-
pensão temporária do man-
dato e perda do mandato.

VOTAÇÃO
Ao ser submetido à apre-

ciação plenária, o parecer 
foi rejeitado por 5 votos con-
trários (Clebão dos Pneus, 
Cris das Frutas, Fernando 
Galmassi, Newton Soares e 
Pé Duro) e 4 favoráveis (Ana 
Novais, Ednei do Esporte, 
Mateus Barreto e Sorrisal) ao 
prosseguimento da denún-
cia. Para que fosse acatado, 
era necessária a aprovação 
por unanimidade absoluta, 
ou seja, no mínimo de 6 votos, 
o que implicaria no estabe-
lecimento de uma Comissão 
Especial de Ética. O vereador 
Ronaldo não pôde votar tendo 
em vista que era o parlamentar 
denunciado. Os outros nove 
vereadores estavam presentes 
e manifestaram seus votos. 
Com a rejeição do parecer, a 
denúncia foi arquivada.

Supermercados hoje se transformam em postos de vacinação contra a gripe
Com o objetivo de aumen-

tar a imunização da popula-
ção contra a influenza (gripe), 

Resultado não era esperado
O vereador João Paulo Rodrigues ‘Sorrizal’ que apresentou uma 

gravação durante sessão ordinária na Câmara, onde um empresário 
conversa com um ex servidor municipal a respeito do suposto pedi-
do de propina, disse que o desfecho não era esperado por ele. Citou 
ainda que espera que outro caminho seja tomado pela investigação 

que está sendo realizada pelo Ministério Público Estadual. “Acho 
que a investigação do MP deve apontar outro resultado. O que 

me causou uma certa estranheza, foi que a mesma vereadora que 
votou favorável ao relatório na elaboração do documento, votou 

contra o mesmo relatório durante a sessão, favorecendo o vereador 
denunciado que é Ronaldo Cruz Cardoso”.

CLEBÃO dos Pneus, Cris das Frutas, Fernando Galmassi, Newton Soares e Pé Duro votaram 
contra o requerimento apresentado pela Comissão

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

foram confirmados, sendo 
23 mulheres, 19 homens e 
nenhuma criança.

Há 127 dias nenhuma 
morte pela doença é ofi-
cialmente registrada em 
Umuarama e o total de óbi-
tos segue em 339. O número 
de casos suspeitos é de 36 e o 
total de casos ativos está em 
182, indicando que 218 pes-
soas estão em isolamento 

O número de casos suspeitos é de 36 e o total de casos ativos está em 182, indicando que 
218 pessoas estão em isolamento domiciliar

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

domiciliar. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, 38.430 pessoas recebe-
ram diagnóstico positivo para 
covid-19 em Umuarama e 
deste total 37.909 se recupe-
raram. Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de inter-
namentos classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

a Secretaria Municipal de 
Saúde fez parceria com algu-
mas empresas para realizar, 

hoje (quarta-feira, 29), das 
17h às 20h, uma campanha 
especial de vacinação. Todas 
as pessoas, com idade a partir 
de seis meses, que ainda não 
foram vacinadas, podem rece-
ber a dose.

De acordo com a enfer-
meira Jaqueline de Bortoli 

Shirabayashi,  coordena-
dora de Atenção Primária em 
Saúde, os locais de vacinação 
são a Praça Miguel Rossafa, 
a Feira do Produtor (ao lado 
do Estádio Lucio Pipino, fun-
dos do Bosque Uirapuru), nos 
dois supermercados Cidade 
Canção (da avenida Manaus 

e da Paraná), em três super-
mercados Planalto (Big, Hiper 
e Praça Anchieta e nos dois 
supermercados Pimentel (nos 
bairros Sonho Meu e Parque 
Industrial). “Vale destacar que 
a vacinação contra a influenza 
continua normalmente nas 
UBS”, destaca.

TODAS as pessoas, com idade a partir de seis meses, que ainda não foram vacinadas, 
podem receber a dose

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Brasil perde da Suécia, em seu último
jogo antes da Copa América Feminina

A seleção feminina de futebol foi 
superada pela Suécia no segundo e 
último amistoso europeu de prepara-
ção para a Copa América. Ontem (ter-
ça-feira, 28), as brasileiras saíram na 
frente, mas não suportaram a pressão 
das anfitriãs e perderam de virada, por 
3 a 1, na Friends Arena, em Estocolmo.

A técnica Pia Sundhage (que é sueca) 
fez mudanças em relação ao time supe-
rado pela Dinamarca, por 2 a 1, na última 
quinta-feira (24), em Copenhague. A 
lateral Fê Palermo, que atuou pela 
esquerda na capital dinamarquesa, foi 
para a lateral direita (antes ocupada 
por Letícia Santos), com Tamires assu-
mindo o lado oposto. A volante Duda 
Santos deu lugar a Angelina, enquanto 
a meia Ary Borges entrou na vaga da 
atacante Bia Zaneratto.

Os primeiros 45 minutos foram de 
bastante equilíbrio, com o Brasil tendo 
as oportunidades mais claras. Aos 25, 
Tamires cruzou pela esquerda e acer-
tou a trave. Nos acréscimos, aos 47 
minutos, Adriana chutou da entrada da 
área, a goleira Hedvig Lindahl deixou a 
bola escapar e a também meia Kerolin 
quase completou para as redes.

As brasileiras mantiveram a postura 
na volta do intervalo e não demoraram 

Duas equipes de Umuarama
na macrorregional dos JoJups

Umuarama conquistou vagas para 
a fase macrorregional dos Jogos da 
Juventude do Paraná 2022 em duas 
modalidades, durante a classificatória 
regional realizada no último final de 
semana. O município de Iporã recebeu 
a segunda etapa da fase regional 6 da 
34ª edição da competição e, após muita 
competitividade e entrega dos atletas, 
foram conhecidas as equipes campeãs. 
Os vencedores de cada modalidade 
estão classificados para a macrorre-
gional a ser disputada em Mandaguari.

Os 34° Jogos da Juventude fazem 
parte dos jogos oficiais do Paraná, 
organizados pelo governo do Estado 

por meio da Secretaria de Estado 
da Educação e Esporte (Seed) e 
Superintendência Geral do Esporte, 
com apoio da Prefeitura de Iporã. 
“Nossas equipes, que treinam com 
o apoio da Prefeitura, foram bas-
tante combativas e os atletas luta-
ram pela classificação até os ins-
tantes finais de cada jogo”, disse 
o secretário de Esportes e Lazer 
(Smel), Jeferson Ferreira.

“Os meninos do futsal e do voleibol 
vão disputar a próxima fase represen-
tando Umuarama, mas todas as nossas 
equipes estão de parabéns”, acrescen-
tou o prefeito Hermes Pimentel.

a abrir o placar. Aos quatro minutos, 
Angelina lançou Fê Palermo pela direita. 
A lateral esticou para Debinha, que inva-
diu a área e bateu no canto de Lindahl.

O gol modificou o cenário da par-
tida, com o Brasil se fechando para sair 
nos contra-ataques e dando campo à 
Suécia, que passou a pressionar. O 
recuo brasileiro se mostrou excessivo 
e as anfitriãs tomaram a dianteira no 
marcador. Aos 19 minutos, a meia 
Johanna Kaneryd tomou a bola pró-
xima à área, driblou a zagueira Rafaelle 
e bateu na diagonal para empatar o 
jogo. Dois minutos depois, a lateral 
Jonna Andersson cruzou pela direita e 
a atacante Lina Hurtig cabeceou sem 
chances para Lorena.

Mais inteiras, as suecas continua-
ram a comandar as ações ofensivas e 
ampliaram aos 43 minutos. A atacante 
Stina Blackstenius recebeu nas costas 
da zaga e tocou por cobertura, na saída 
de Lorena, fazendo um golaço. As euro-
peias quase marcaram o quarto nos 
acréscimos, com a zagueira Magdalena 
Ericsson finalizando na pequena área, 
para grande defesa da goleira brasileira.

O próximo compromisso do Brasil 
será a Copa América, na Colômbia. A 
estreia será no próximo dia 9 de julho, 

contra a Argentina. As brasileiras estão 
no Grupo A, com sede na cidade de 
Armenia, ao lado de Uruguai, Venezuela 
e Peru. As três melhores equipes da 

competição vão à Copa do Mundo 
do ano que vem, em Austrália e Nova 
Zelândia. O campeão assegura vaga na 
Olimpíada de Paris (França), em 2024.

AS brasileiras até que começam bem, mas cedem à pressão no segundo tempo e perderam o jogo contra a equipe 
adversária

DIVULGAÇÃO

OS meninos do futsal comemorando a passagem para a próxima fase representando Umuarama na macrorregional 
que acontece entre 19 e 21 de agosto em Mandaguari
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Pequenos produtores do município ainda 
podem se inscrever no Programa + Frutas

Pequenos produtores e 
agricultores familiares ainda 
podem se inscrever para garan-
tir participação no Programa 
+ Frutas, que será lançado 
pela Prefeitura de Umuarama 
na próxima quinta-feira, 30. 
Criado depois de uma extensa 
pesquisa de campo, que consi-
derou fatores climáticos, carac-
terísticas do solo e a ‘vocação’ 
dos agricultores, a iniciativa 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura chega com a pers-
pectiva de aumentar a renda e 
atender a grande demanda do 
mercado local e regional.

Basta lembrar que a maior 
parte das frutas vendidas nas 
feiras e supermercados da 
cidade, bem como adquirida 
pelo município para progra-
mas sociais e a merenda esco-
lar, vem de outras cidades e 
até de Estados distantes do 

Paraná. “Esse grande mercado 
pode ser atendido pelos nos-
sos produtores com a oferta de 
frutas de qualidade, sem o alto 
custo do frete. Para isso eles 
terão apoio total da adminis-
tração municipal”, afirmou o 
prefeito Hermes Pimentel.

O secretário de Agricultura, 
Cleverson Alvarenga, destaca 
que a meta do programa é 
envolver um grande número 
de produtores para transfor-
mar Umuarama em polo regio-
nal de frutas, aproveitando as 
boas condições e os incenti-
vos do município. “Nesta pri-
meira etapa queremos contar 
com pelo menos 82 pequenos 
agricultores para cultivar uma 
área mínima de 28 hectares. 
A terra terá irrigação, acom-
panhamento técnico e mudas 
selecionadas, para melhorar a 
produtividade”, anunciou.

Os produtores interessa-
dos podem se inscrever junto 
à Secretaria da Agricultura. Eles 
terão, à disposição, mudas de 
abacaxi, banana, laranja, mexe-
rica, goiaba, mamão, maracujá, 
morango e uva. O programa 
conta com a participação do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR/PR), 
a Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar) e a Cooperativa dos 
Pequenos Produtores Rurais de 
Umuarama (Cooperu).

A Prefeitura disponibilizará 
serviço de hora/máquina para o 
preparo do solo, insumos (como 
calcário) e mudas frutíferas de 
alto padrão. O IDR/PR partici-
pará com assistência técnica e 
eventuais financiamentos, atra-
vés de programas estaduais. Os 
projetos de irrigação ficarão a 

Linha de transmissão em Umuarama será energizada
As linhas de transmissão de 

230kV e 525 kV que passam por 
Umuarama, vindas das cidades 
de Foz do Iguaçu e Guaíra e que 
seguem para Sarandi, Londrina 
e Paranavaí, serão energiza-
das nesta semana. Por isso, a 
empresa responsável pela cons-
trução, operação e manutenção 
da rede orienta a população 
que vive nas imediações sobre 
cuidados que devem ser obser-
vados para o convívio seguro 
com a linha de transmissão de 
energia, além de precauções em 
relação a queimadas.

A energização das linhas 
aguarda apenas a emissão 
das licenças de operação, que 

NA primeira etapa há vagas para 82 pequenos agricultores que cultivem área mínima de 28 
hectares. A terra terá irrigação, acompanhamento técnico e mudas selecionadas

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

cargo da UEM e a Cooperu dis-
ponibilizará a estrutura para 
comercialização dos produtos. 
O Senar oferecerá cursos de 
capacitação aos produtores.

“O programa tem tudo 
para ser um sucesso, aumen-
tar os ganhos da propriedade 
e melhorar a qualidade de 

vida do produtor e sua famí-
lia, com as ótimas condições 
preparadas pela nossa equipe 
e a demanda do mercado. 
Por falta de opções, a maioria 
das frutas comercializadas no 
comércio hoje vem de outros 
Estados”, completou o prefeito 
Hermes Pimentel.

Comemorações dos 67 anos da 
cidade seguem até quinta-feira

já foram solicitadas junto ao 
Instituto Água e Terra (IAT). 
Todas as subestações – nas 
cidades de Foz, Guaíra, Sarandi, 
Paranavaí e Londrina – já con-
tam com licenças. O empreendi-
mento se estende por 41 municí-
pios do Paraná, constituído por 
quatro linhas de transmissão e 
cinco subestações.

A construção das linhas 
envolveu uma série de pro-
gramas que contemplam 
áreas específicas do traçado, 
como atividades ambientais 
e arqueológicas, componente 
indígena, emergência e com-
pensação ambiental, controle 
da fauna, comunicação social 

e educação ambiental, esta-
belecimentos e manutenção 
na faixa de servidão, geren-
ciamento de riscos e gestão 
ambiental, entre outros.

Outros programas orientam 
sobre supressão de vegetação, 
recuperação de áreas degra-
dadas, recomposição flores-
tal, monitoramento de quali-
dade do ar, ruído e condições 
geotécnicas. “Com o fim das 
obras e as linhas de transmis-
são energizadas, os morado-
res da região devem redobrar 
a atenção”, alertou a chefe da 
Divisão de Controle Ambiental 
do município, Fernanda Periard 
Mantovani. A faixa de servidão 

é uma área indenizada aos pro-
prietários e deverá ficar reser-
vada para operação e manu-
tenção da linha de transmissão.

RESTRIÇÕES
Na faixa de servidão é proi-

bida a construção de casas, 
barracos ou outras edificações, 
o plantio de árvores e vege-
tação de grande porte (como 
eucalipto, cajueiro, mangueira, 
etc.). Também é vedada realiza-
ção de queimadas, implantação 
de instalações elétricas e mecâ-
nicas, depósito de materiais 
inflamáveis ou de lixo e tam-
bém não pode ser implantadas 
áreas recreativas, industriais, 

comerciais ou culturais.

PERMISSÕES
As atividades permitidas são 

plantações rasteiras (hortas, 
milho, soja, etc.), culturas frutí-
feras de pequeno porte (exceto 
na área das torres), sistemas de 
irrigação localizada e por inun-
dação, cercas de arame devida-
mente aterradas e seccionadas, 
passagens e porteiras. A circu-
lação de pedestres, animais e 
veículos agrícolas deve ser feita 
com atenção e a empresa res-
ponsável deve ser consultada 
quanto à altura máxima de 
plantas e eventuais estruturas 
autorizadas.

Moradores de Roberto 
Silveira receberam na segunda 
(27) à noite, o “Prefeitura nos 
Distritos”, ação especial-
mente desenvolvida a pedido 
do prefeito Hermes Pimentel 
em comemoração aos 67 
anos de Umuarama. Além do 
‘Trenzinho da Alegria’ e ativi-
dades recreativas para a crian-
çada, o evento leva shows 
musicais e atendimentos à 
população.

Pimentel aproveitou para 
falar sobre alguns projetos 
que estão em andamento para 

beneficiar o distrito. “Eu quero 
que vocês tenham certeza de 
que eu estou e estarei sem-
pre aberto ao diálogo, sempre 
vou me dedicar a ouvir as rei-
vindicações dos moradores, 
porque nossa administração 
é realmente focada em bus-
car transformar a vida das 
pessoas. Após ouvir a comu-
nidade, por exemplo, já apre-
sentamos projeto para ampliar 
e reformar totalmente o Salão 
Comunitário e se Deus quiser 
em breve já iniciaremos as 
obras”, afirmou.

Moradores de Roberto 
Silveira prestigiaram apresen-
tações do Coral da Fundação 
Cultural de Umuarama, sob 
a regência do maestro Marco 
Aurélio Tavares. O cantor e pro-
fessor de violão Sandro Luiz 
também animou as famílias 
com seu repertório. 

DISTRITOS
Ontem (28) o ‘Prefeitura nos 

Distritos’ foi até Lovat, com o 
Trenzinho da Alegria e a distri-
buição de pipoca e algodão-
-doce, além dos espetáculos 

19h30 na praça em frente à 
Igreja Matriz.

musicais. Hoje será em Serra 
dos Dourados, a partir das 

ALÉM do ‘Trenzinho da Alegria’ e atividades recreativas para a criançada, o evento leva 
shows musicais e atendimentos à população

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Se depender do céu, você tem tudo pra sair 
nadando no dinheiro. Tudo indica que vai usar a 
sua imaginação criativa pra pensar, pesquisar e 
ter ideias originais para ganhar mais grana. Há 
boas chances de conquistar segurança material 
e logo dar tchau para os patrões. 

O espírito de realeza tende a dominar o seu cor-
pinho e aí tudo indica que o desejo de bancar 
o Silvio Santos e virar patroinho/patroinha vai 
falar alto. É que o seu signo talvez fique incon-
formado em ter que seguir ordens e busque 
maneiras diferentes para poder agir com mais 
independência. 

Forças poderosas devem impulsionar seus 
sonhos. Talvez conte com uma mãozinha de 
amizades influentes pra conquistar o que deseja. 
Há boas chances de fazer uma sociedade, inclu-
sive com um amigo. Tudo indica que sua mente 
estará mais inovadora, afiada e criativa.

Se depender do céu, sua quarta será mara, 
Capricórnio. Sua criatividade, originalidade e 
espírito livre devem ficar on agora, o que tende 
a favorecer suas relações pessoais e profissio-
nais. Tudo indica que será mais fácil lidar com as 
pessoas, mas não deve se prender nem depen-
der de ninguém e deve agir do seu jeito. Voa, 
cristalzinho! 

No trabalho, você deve contar com criatividade em 
doses bombásticas e brilhar no que faz, aquarianos 
amados. Os astros mandam avisar que você tende 
a pensar fora da caixinha e tem tudo pra detonar o 
marasmo. Há sinal de mudanças na família, e tudo 
indica que serão pra glorificar de pé. 

Seu dia promete ficar em ritmo de festa, como 
dizia o Silvio Santos. Tudo indica que você irá 
esbanjar charme, fazer ótimos contatos e atrair a 
atenção das pessoas como um ímã. De quebra, 
tende a sair do quadrado e ser mais original. A 
maré de sorte deve subir e te alcançar, Peixes.

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

As pessoas nascidas no dia 29 de junho são do signo de Câncer com personalidade em 
Peixes. São sensíveis e tem a mente repleta de visões e o propósito da sua vida pode bem 
ser o de tornar os sonhos realidade. Portanto, têm uma capacidade incomum de desco-
brir aplicações práticas para as suas fantasias, e, assim fazendo, as compartilham com 
os demais. Os nascidos neste dia também são extremamente sensíveis aos desejos dos 
outros, e, como Papai Noel, espera-se que os realizem. 
   

Horóscopo nascido em 29 de junho

Com a mente mais aberta, você pode ir longe e 
receber convites pra mudar de trabalho, inclusive 
em outra cidade ou fora do país. Área ligada a 
línguas estrangeiras, turismo, divulgação, reli-
gião, importação ou exportação está em evidên-
cia. Conhecer lugares e descobrir coisas novas 
vão fazer seus olhinhos brilharem. 

O desejo de ter sucesso deve ficar mais forte e 
tudo indica que irá se esforçar pra se destacar e 
crescer. Determinação, foco, orgulho e consciên-
cia dos seus dons devem fazer parte das suas 
armas pra subir na vida. Além de contar com 
imaginação e intuição poderosíssimas, também 
deve ter ao seu lado bons amigos para te ajudar 
a alcançar o que quer.

O céu está mostrando que você tende a se comu-
nicar com muita facilidade hoje, demonstrando 
mais sentimento e emoção. De quebra, deve 
exercer essa habilidade na profissão e ter boas 
chances de se destacar, taurinos. Tudo indica 
que sua mente estará turbinada e contará com 
ideias menos tradicionais e mais originais. Pode 
sonhar alto!

Áries, meu consagrado, há chance de pintar um 
dinheiro inesperado. De quebra, sua criatividade 
deve vir à tona e você pode faturar uma grana a 
mais com ideias diferentes! No amor, tudo indica 
que a porta das esperanças irá se abrir e revelar 
o início de um novo ciclo. 

Seu lado ambicioso deve ficar aceso. E a fim 
de subir na vida e ganhar reconhecimento, você 
tende a ralar bastante no trabalho. Com zero inte-
resse pelo que é comum ou rotineiro, pode apos-
tar em atividades diferentes. Talvez faça algumas 
adaptações em seus objetivos e ambições.

Quartou com previsão de transformações. A von-
tade de fazer mudanças em sua vida deve ficar 
mais forte, daí você tende a deixar de lado o 
que não faz mais sentido pra dar lugar a coisas 
maiores e melhores. Pode pintar uma herança, 
dinheiro de seguro, pensão ou grana inesperada. 
Na saúde, sair do convencional tende a trazer 
melhores resultados. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(?) Soares,
jornalista

Crustáceo
de sopas
Sílaba de
"cento"

O som
da vaia
Formam
os cílios

4/davi. 5/seara. 6/regata. 8/mercosul. 9/reumático.
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C T T C
J A B U T I C A B A

C O M A N D O A R
C H A D T E N T

N D R A I N H A
A M A P A C A G
V I D A S O B O

L E T E N I S
T O P O L O G I A

D O Z E E F M R
A N O S T U R I

N I J I B O I A
E M O T I V A O N

Ã U P A M A G O
P E N I N S U L A S

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.

Bazar distribui mais de 5 mil peças de roupas e calçados
Mais de 5 mil das 8 mil peças de cal-

çados e roupas arrecadadas através de 
campanha conjunta entre o Serviço 
Social do Comércio (Sesc/Umuarama) 
e a Secretaria Municipal de Assistência 
Social foram distribuídas durante bazar 
beneficente realizado na última sexta-
-feira (24). O ‘brechó social’ foi possível 
graças às doações da comunidade, rea-
lizadas nos pontos de coleta distribuí-
dos em vários estabelecimentos.

“O total de donativos arrecadados 
foi colocado à disposição da população 
em situação de vulnerabilidade social, 

para distribuição gratuita. Cada pes-
soa poderia escolher uma quantidade 
determinada de peças de roupas e de 
calçados. O bazar vai ajudar muitas 
famílias a enfrentar o frio do inverno 
com um pouco mais de conforto, graças 
à solidariedade da população e à par-
ceria com o Sesc”, agradeceu a secre-
tária municipal da Assistência Social, 
Adnetra Vieira dos Prazeres Santana.

A chefe da Divisão de Proteção 
Social Básica, Dayanne Paola de Oliveira 
Demozzi, informou que foram atendi-
das dezenas de pessoas. “Conforme o 

balanço, foram distribuídos 5.413 itens. 
A ação teve também o apoio das equipes 
dos centros de referência da assistência 
social (Cras) e no final ainda sobraram 
2.919 itens”, apontou.

A secretária Adnetra comentou, ainda, 
que o bazar começou com mais de 8 mil 
itens para doação. “Foi um ótimo volume, 
muita coisa mesmo. A ação foi um sucesso, 
resultado do envolvimento de todos os par-
ceiros e da solidariedade da população. 
Fica a minha gratidão e o agradecimento 
do prefeito Hermes Pimentel para todos os 
envolvidos, mais uma vez”, encerrou.

O ‘brechó social’ foi possível graças às doações da co-
munidade, realizadas nos pontos de coleta distribuídos 
em vários estabelecimentos

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

Um Projeto de Lei (PL 
410/2022) que tramita no Con-
gresso Nacional pode acabar 
com a inspeção para modifi-
cação de veículos e, com isso, 
incentivar o trânsito de carros, 
motocicletas, caminhões ou ôni-
bus modificados irregularmente, 
incluídos aqueles recuperados 
de sinistros, trazendo maiores 
riscos de acidentes de trânsito. 
A autoria do PL é do deputado 
federal Luis Miranda (União-DF).

A modificação veicular vai 
além da customização do veí-
culo pelo proprietário, como o 
rebaixamento da suspensão ou 
instalação de acessórios estéti-
cos. É mandatória para veícu-
los que necessitam se adequar 
a aplicações específicas, como 
um food trucks ou caminhões 
que trocam a carroceria aberta 
para uma caçamba basculante.

O tema está previsto no 
artigo 106 do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) e regula-
mentado pelo Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran). A 
emissão do certificado de segu-
rança veicular (CSV) - por parte 
de instituições técnicas licen-
ciadas pela Secretaria Nacio-
nal de Trânsito (Senatran) – e 
acreditadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro) 
- assegura que as alterações 
promovidas seguem previsões 
técnicas e legais, salvaguar-
dando a integridade física do 
proprietário do veículo, dos 
demais ocupantes e daqueles 
que trafegam pela mesma via 
do veículo modificado.

A direção da Federação 
Nacional da Inspeção Vei-
cular (Fenive), entidade que 
reúne 240 empresas do Brasil, 

alerta para os riscos da apro-
vação desse projeto e se diz 
preocupada com uma decla-
ração do autor do PL, o depu-
tado federal Luis Miranda, 
em um canal do Youtube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=pIlVPlkGLL8).

“O deputado declara que 
a intenção não foi somente 
desburocratizar o processo de 
modificação veicular, mas dei-
xar que os proprietários de veí-
culos façam o que quiserem, 
sem qualquer tipo de controle 
por parte das autoridades de 
trânsito. Ele diz que não haverá 
mais a necessidade de inspe-
ção pelo Inmetro, o que não é 
verdade, pois o projeto apro-
vado na CVT não diz isto. Fim 
de inspeções para regulariza-
ção dos veículos modificados 
seria uma afronta à necessi-
dade de aprimorar a segurança 
viária, reduzindo as mortes e 
lesões no trânsito”, conta o 
diretor-executivo da Fenive, 
Daniel Bassoli Campos.

Para Mauro Gil Meger, vice-
-presidente do Observatório 
Nacional de Segurança Viária 
(ONSV), a falta de controle pela 
autoridade de trânsito poderá 
facilitar o aumento no número 
de veículos irregulares, gerando 
riscos de acidentes por falhas 
mecânicas, causados por falta 
de manutenção ou alterações 
não previstas. “Caso esse pro-
jeto seja aprovado, é motivo 
de grande preocupação. Atual-
mente, o Brasil tem a frota de 
carros mais velha em 25 anos 
e qualquer situação de modifi-
cação no veículo, sem qualquer 
tipo de controle, pode trazer ris-
cos”, destaca.

O vice-presidente da ONSV 

Projeto quer acabar com autorização 
prévia para modificações em veículos

ressalta que a autorização pré-
via é uma garantia de segu-
rança viária pois, depois que 
a alteração é feita no veículo, 
não há como saber se será rea-
lizada a inspeção posterior. 
“Muitos esperam ser aborda-
dos por autoridades para 
tomar atitude de inspeção”, 
comenta Mauro Gil Meger.

COMO É HOJE
O processo de regularização 

do veículo modificado se ini-
cia com a escolha da lista das 
mudanças previstas no sistema 
pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran). Atualmente, 
esta escolha é feita no momento 
da emissão da autorização pré-
via, através de comunicação 
entre Detran e o Sistema de Cer-
tificação de Segurança Veicular 
e Vistorias (SISCSV).

A empresa de inspeção é a 
entidade mais apropriada para 
indicar ao sistema as alterações 
técnicas que podem ser realiza-
das, pois está em contato direto 
com o cidadão, que informa o 
que pretende fazer, evitando 
erros no processo, pois o pro-
prietário não é um técnico da 
área. “Além disso, pode haver 
risco para o usuário, já que não 

haverá garantia que o veículo 
esteja sendo modificado corre-
tamente, dentro das possibili-
dades permitidas pelo Contran e 
dos requisitos técnicos necessá-
rios. Se o cidadão realizar altera-
ção insegura ou não permitida, 
corre o risco de ter a sua regula-
rização indeferida pelo órgão de 
trânsito, com perda de tempo e 
dinheiro”, explica Bassoli.

A diretoria da Fenive dá 
outros exemplos de modifica-
ções que podem ser realizadas 
e afetam a sociedade. É o caso 
do aumento de decibéis emiti-
dos por uma motocicleta ou de 
lotação em ônibus e micro-ôni-
bus. “Não defendemos o fato 
de o Detran interferir na von-
tade do cidadão em modificar o 
seu bem. Pelo contrário. Mas há 
necessidade de uma informação 
prévia do cidadão ao órgão de 
trânsito para que seja orientado 
corretamente sobre os requisi-
tos técnicos e legais”, salienta o 
diretor-executivo da entidade.

TRAMITAÇÃO
O Projeto de Lei nº 410, de 

2022, que altera a Lei nº 9.503, 
de 1997, para extinguir a prévia 
autorização exigida para a modi-
ficação de veículos, foi aprovado 

pela Comissão de Viação e Trans-
porte da Câmara dos Deputa-
dos, com apresentação de um 
substitutivo por parte do rela-
tor, deputado Darci de Matos. 
O texto seguiu para a Comissão 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJ). A Fenive está 
entregando aos deputados 
federais um documento, soli-
citando que a CCJ e Senado 
não suprimam a autorização 
prévia, mas que o seu conceito 
seja alterado para “informação 
prévia”, com desenvolvimento 
de solução informatizada, sem 
cobrança de taxas pelos órgãos 
estaduais de trânsito. Além 
disso, solicita uma audiência 
pública na CCJ, na qual pre-
tende demonstrar a impor-
tância da regulamentação das 
modificações veiculares e da 
atividade de inspeção de segu-
rança veicular.

“Este assunto requer debate 
amplo entre as partes inte-
ressadas na segurança viária, 
com apoio de especialistas. 
Não entendemos o porquê da 
celeridade na aprovação deste 
projeto, que deveria passar 
por audiências públicas e pelo 
plenário da Câmara.”, comenta 
Daniel Bassoli Campos. 

DIVULGAÇÃO

Veículos que passaram por modificações em suas características originais precisam da autorização 
prévia para transitar. PL quer acabar com esse processo  
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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

‘Relógio’ é a mascote do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil

O Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil, comemo-
rado em 12 de junho, ganhou 
programação mais que especial 
em Umuarama com a realização 
do concurso que escolheu uma 
mascote para o Peti (Programa 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil). Mais de 630 crianças e 
adolescentes de seis entidades 
socioassistenciais participaram 
e os resultados foram revelados 
em evento realizado na noite 
da segunda (27) no teatro do 
Centro Cultural.

A secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra dos 
Prazeres, explicou que o princi-
pal objetivo da criação da mas-
cote é, além de conscientizar e 
sensibilizar toda a sociedade 
sobre o trabalho infantil, for-
talecer a identidade do Peti. 
“Uma mascote tem esse poder 
de criar vínculos e interagir com 
o público, ativar a memória de 
forma agradável e rápida, além 
de principalmente expandir o 
alcance do Peti”, detalhou.

Daniele Ferreira da Maia, 
coordenadora do Peti em 
Umuarama, classificou os 
trabalhos recebidos como 
‘impressionantes e maravilho-
sos’, destacando que o júri teve 

O aluno vencedor justifica o argumento 
de que ‘o relógio mostra que não é hora 

de a criança trabalhar e sim de 
estudar e brincar’

JOSÉ A. SABINO/SECOM

muito trabalho para chegar a 
uma lista de apenas 10 finalis-
tas. “A mascote vencedora foi 
o ‘Relógio’, criado por Rafael 
Henrique Inácio, da entidade 
Bem Viver. A justificativa utili-
zada como argumento tam-
bém merece todo destaque, 
já que, segundo o aluno, ‘o 
relógio mostra que não é hora 
de a criança trabalhar e sim de 
estudar e brincar’”, relatou.

Rafael ganhou um tablet 
e a entidade Bem Viver levou 
uma Smart TV de 42”. Durante 
o evento, que contou com a 
participação do Procurador do 
Ministério Público do Trabalho 
do Paraná (MPT-PR), Dr. André 
Vinicius Melatti, também teve 
um desafio musical, onde o par-
ticipante que criasse uma paró-
dia com o tema ‘trabalho infan-
til’ seria também premiado. O 
aluno vencedor do desafio foi 
Murilo dos Santos, da Casa da 
Paz, que levou para casa um kit 
com skate e um capacete. Outra 
premiada por Giovana da Silva 
Léssio de Souza, da Colorindo o 
Futuro, que ganhou uma caixi-
nha de som JBL.

As seis entidades socioas-
sistenciais de Umuarama par-
ticipantes do concurso foram 

a Aram – Guarda Mirim, Bem 
Viver, Colorindo o Futuro, Casa 
da Paz, Assebe e Associação 
Vida e Solidariedade. Sandra 
Prates, chefe da Divisão 
de Proteção Especial da 
Secretaria de Assistência 
Social, salientou a participa-
ção do aluno Marcos Antonio, 
da Vida e Solidariedade.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
LI

V
R

E
O homem comum fala, o sábio 

escuta, o tolo discute.
Sabedoria oriental

LIONS
Carlos Vendrame e Silvia Cristina Vendrame foram eleitos e retornam à presidência do Lions Clube de Umuarama, 
no Ano Leonístico 2022/2023 em  posse oficial marcada para o próximo sábado, dia 2 de julho na Toca do Leão.

SELEÇÃO
Vão até esta sexta-feira as inscri-
ções para o segundo semestre do 

Sisu 2022, sistema de seleção para 
ingresso em universidades e ins-
titutos públicos de ensino supe-
rior em todo o país. O processo é 
gratuito e pode ser realizado pelo 
site oficial. Para concorrer a uma 
vaga, o estudante deve ter feito a 
prova do Enem do ano passado e 

ter nota superior a zero na redação 
do exame. O resultado está previsto 

para 6 de julho. (Agência Brasil)
 

JUSTIÇA
Passado o polêmico julgamento 

mútuo por difamação com a ex-mu-
lher Amber Heard, Johnny Depp pode 
retomar sua carreira a partir de um de 
seus mais famosos (e lucrativos) pa-
péis, o capitão Jack Sparrow, da fran-
quia Piratas do Caribe. A Disney, dona 

da marca, teria oferecido a ele um 
contrato de estratosféricos US$ 301 

milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) para 
que estrele um novo longa-metragem 
e uma série no Disney+. Sparrow foi 
um dos papéis importantes que Depp 
perdeu após ser acusado por Heard 

de violência doméstica. (Meio)

ROCK
E os Rolling Stones voltaram à es-
trada após Mick Jagger se livrar da 
covid-19 – corre o boato de que o 
vírus teve medo de se aproximar de 
Keith Richards.  Semana passada, 
os veteraníssimos ingleses enlou-
queceram 57 mil pessoas em Mi-
lão, num show em homenagem ao 
baterista Charlie Watts, que morreu 
em agosto do ano passado, aos 80 

anos. (Estadão)

BEM
Mais de 5 mil das 8 mil peças de calçados 
e roupas arrecadadas através de campa-
nha conjunta entre o Serviço Social do 

Comércio (Sesc/Umuarama) e a Secretaria 
Municipal de Assistência Social foram 

distribuídas durante bazar beneficente rea-
lizado na última sexta-feira (24). O ‘brechó 

social’ foi possível graças às doações da 
comunidade, realizadas nos pontos de 

coleta distribuídos em vários estabeleci-
mentos. “O total de donativos arrecadados 
foi colocado à disposição da população em 

situação de vulnerabilidade social, para 
distribuição gratuita. Cada pessoa poderia 
escolher uma quantidade determinada de 

peças de roupas e de calçados. O bazar vai 
ajudar muitas famílias a enfrentar o frio 

do inverno com um pouco mais de confor-
to, graças à solidariedade da população 
e à parceria com o Sesc”, agradeceu a 

secretária municipal da Assistência Social, 
Adnetra Vieira dos Prazeres Santana.

***
A chefe da Divisão de Proteção Social Básica, 
Dayanne Paola de Oliveira Demozzi, informou 

que foram atendidas dezenas de pessoas. 
“Conforme o balanço, foram distribuídos 5.413 
itens. A ação teve também o apoio das equipes 
dos centros de referência da assistência social 
(Cras) e no final ainda sobraram 2.919 itens”.  

Fica  aqui a gratidão a todos e o agradecimento 
do prefeito Hermes Pimentel.

ZOOM
Um trio de apreciadores de vinhos comandou a noite italiana, no Rancho do 

Cavalo, na Parceiros do Vinho.. A apresentação feita por Carlos Calixto ganhou 
elogios e o zoom da coluna. No clique com Rodrigo Ziliotto e Esmeraldo Tavares.

ARQUIVO COLUNA

SALMÃO ASSADO COM PÁPRICA, MEL E CEBOLA-ROXA!
INGREDIENTES
700 g de filé de salmão sem pele
Tiras da casca de 1 limão-siciliano
2 cebolas-roxas
6 dentes de alho
2 colheres (chá) de extrato de tomate
2 colheres (chá) de mel
5 colheres (sopa) de azeite
½ colher (chá) de alho desidratado
2 colheres (chá) de tomilho seco
1 colher (chá) de páprica
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Retire o salmão da geladeira e pré-aqueça 
o forno a 180 °C (temperatura média). Cor-
te as cebolas ao meio, descasque e corte 
cada metade em 5 gomos, mantendo a raiz 
— assim todas as camadas permanecem 
unidas ao assar. Com a lateral da lâmina da 
faca, amasse os dentes de alho e mante-
nha a casca.Pique fino o tomilho seco e o 
alho desidratado. Transfira para uma tigela, 
adicione 1 colher (chá) de sal, 2 colheres 
(sopa) de azeite, o extrato de tomate, o 
mel e a páprica. Misture bem e reserve. Re-
gue uma assadeira de cerca de 30 cm x 20 
cm com 1 colher (sopa) de azeite — o ta-
manho da assadeira é importante para que 
os ingredientes fiquem próximos uns dos 
outros, evitando que o salmão resseque. 
Coloque o peixe no centro da assadeira e, 

com uma colher, espalhe delicadamente a mistura de 
ervas, especiarias e mel sobre toda a superfície. Dispo-
nha as cebolas, os dentes de alho e as tiras da casca de 
limão ao redor do salmão. Regue as cebolas e os dentes 
de alho com 2 colheres (sopa) de azeite e tempere com 
sal a gosto.Leve o salmão ao forno para assar por cerca 
de 20 minutos — ele ganha um tom rosado e as cebolas 
ficam macias. Não deixe tempo demais no forno para 
que o peixe não resseque. Retire a assadeira do forno e 
deixe o peixe descansar por 5 minutos enquanto prepara 
o molho. Sirva o salmão com as cebolas, as tiras da 
casca de limão assadas e o molho de iogurte.
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