
 

A Polícia Militar do Paraná lançou uma ação permanente de segurança rural com 228 militares, distribuídos em 
76 equipes de Patrulha Rural Comunitária. Eles vão executar ações e operações de enfrentamento à criminalidade 
para levar tranquilidade e qualidade de vida à população das áreas rurais do Estado.
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Governo do Estado regularizou 118
imóveis sem registro em Umuarama
Um grupo formado por 118 famílias recebeu matrículas definitivas de seus 
imóveis, situados no bairro Jardim Nova Esperança, em Umuarama. A 
entrega dos documentos foi feita pela Secretaria Municipal de Habitação. 
A ação faz parte do programa Morar Legal Paraná, desenvolvido pela 

Cohapar para ampliar a regularização fundiária no estado. O prefeito 
Hermes Pimentel lembrou que esse processo de regularização fundiária 
foi iniciado com a entrega de matrículas para 275 famílias dos bairros 
Mutirão do Alvorada, Jardim Alto da Glória e Parque Industrial. l 6

Indústria é destaque na
geração de empregos l 11

ASSESSORIA/SECOM

Apae e Aciu
pela inserção

de alunos
no mercado

l 2

Passa na CCJ a
prorrogação da

calamidade
pública no PR

l 3

Recesso de
julho é suspenso
na Assembleia

Legislativa
l 4

Justiça manda
interditar

abrigo irregular
em Altônia

l 5 l 8

Veículo que aplica o 
inseticida termina o ciclo 

na cidade no próximo 
domingo. A orientação 
até lá, é que a popula-
ção dos bairros atendi-
dos mantenha portas e 

janelas de casa abertas 
durante a pulverização. 
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Fim do 
fumacê 

‘Segurança Rural’
JOSÉ A. SABINO/SECOM

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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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 % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,47 - 4,78 11,73
IGP-M (FGV) 0,52 0,59 8,16 10,70
IGP-DI (FGV) 0,69 - 7,17 10,56

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,1466 1,1072 1,1070
IGP-DI (FGV) 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 -0,88% 28,08 
Vale ON -0,83% 78,79 
ItauUnibanco PN -1,03% 23,08 
Bradesco PN -1,73% 17,60 
Magazine Luiza ON +1,26% 2,41 
Qualicorp ON -8,38% 11,59

IBOVESPA: -0,96% 99.621 pontos

Iene 136,50
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 125,05

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,4% 5,1920 5,1930 +9,3%

PTAX  (BC) +0,2% 5,2262 5,2268 +10,5%

PARALELO -1,8% 5,0600 5,5000 +9,3%

TURISMO -1,8% 5,0600 5,4800 +9,4%

EURO -0,4% 5,4744 5,4772 +7,9%

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

DÓLAR 29/06

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 6,35
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.310,96 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JUNHO

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 1.674,25 10,50 -3,3%
FARELO jul/22 463,20 8,10 7,1%
MILHO jul/22 770,25 10,75 -0,9%
TRIGO jul/22 915,50 -5,75 -20,9%

SOJA 176,01 0,9% -0,8% 175,00
MILHO 78,29 -0,2% -2,7% 80,00
TRIGO 110,64 -0,2% 8,0% 115,00
BOI GORDO 300,38 0,5% 1,4% 300,00
SUINO 6,02 2,6% 16,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/06 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 29/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 188,00 0,5% 0,3%
SOJA Paranaguá 196,00 -1,5% 0,8%
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//0077  ffííssiiccaass  1155//0077,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0077

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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   Loterias
Megasena

03 04 05 06 10 12 14 15 
16 17 20 21 22 24 25 Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 30/6/2022
concurso: 2495Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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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

11 40 46 54 59 60 72 
FERROVIÁRIA SP

12 24 31 71 80

DEZEMBRO

04 09 11 22 25 28 29

concurso: 5883

08 12 14 30 33 41

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
20/07 - 11h19

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 21
min 17

max 27
min 14

Cascavel
max 23
min 11

Foz do Iguaçu
max 23
min 11

max 26
min 12

Curitiba
max 22
min 11

FASES 
DA LUA

Sexta 1º/7/2022

Sol
Sábado 2/7/2022

Sol

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

Lotofácil concurso: 2558

Cascavel – As equipes de 
base do vôlei de Cascavel 
seguem colhendo bons resul-
tados graças ao trabalho con-
junto dos profissionais que 
atuam nas escolas e cedem 
os atletas para representar 
o município. Os mais recen-
tes resultados recolocam a 
cidade entre as favoritas nas 
competições estaduais.  Na 
última semana, meninos e 

Vôlei mostra força nas regionais 
meninas garantiram a meda-
lha de ouro na fase regional 
dos Jogos da Juventude, para 
atletas até 17 anos, assegu-
rando vaga para as próximas 
fases estaduais.

No masculino, Cascavel 
venceu seus compromissos e 
garantiu a medalha de ouro 
sem perder nenhum set. 

O time feminino tam-
bém passou bem pelos 

 DIVULGAÇÃO

adversários regionais.
Agora, os atletas voltam 

a representar seus colégios 
nas próximas fase dos Jogos 
Escolares. A próxima etapa 
dos Jogos da Juventude será 
de 19 a 21 de agosto, na fase 
macrorregional. 

Vôlei feminino voltou a se 
destacar e dominou a fase 

regional dos Jojups

Cascavel – No próximo sábado 
(2), a Serpente tem uma par-
tida importante pela 12ª 
rodada da Série D, diante do 
São Luiz, em Ijuí, no interior do 
Rio Grande do Sul. O Futebol 
Clube Cascavel viaja hoje (30) 
para se preparar para o jogo 
já encarado como “decisão”. 
“Vamos realizar um treino bem 
cedo antes da viagem, que será 
de ônibus e deve durar cerca 
de 9h. Já na sexta, temos um 
treinamento marcado no 19 
de Outubro, estádio da par-
tida para reconhecimento do 
gramado”, detalha o executivo 
de futebol da Serpente, Marcus 

São Paulo – Se a fase no Bra-
sileirão não é das melhores, 
com três jogos sem vencer, 

o São Paulo aposta na Copa 
Sul-Americana para erguer 
a motivação do elenco que 

segue reduzido pelas muitas 
lesões. Apesar da competi-
ção não ser a prioridade no 
clube, é a chance mais pró-
xima de um título. O adver-
sário desta noite é o Univer-
sidad Catolica, do Chile, que 

estreia na Sul-Americana 
após a eliminação na fase 

de grupos da Libertadores.
Mesmo invicto na copa, o 

time de Rogério Ceni segue 
com uma série de desfalques: 

Nikão e Talles Costa, com 
problemas no tornozelo, o 
lateral Moreira, que foi cor-
tado da seleção sub-18 de 
Portugal por causa de uma 

amigdalite; Gabriel Sara, Alis-
son, Andrés Colorado, Caio e 
Luan em tratamento e Arbo-
leda, recém-operado, ficam 

fora. Com isso, o time deverá 
ter em campo Jandrei; Diego 

Costa, Miranda e Léo; Igor 
Vinícius, Pablo Maia, Gabriel 
Neves, Rodrigo Nestor, Igor 
Gomes e Reinaldo; Calleri.

Rio de Janeiro – Com uma 
semana de diferença, Améri-
ca-MG e Botafogo entram em 
campo para a partida de ida 
das oitavas-de-final da Copa 

do Brasil. Todos os demais 
confrontos já foram realiza-

dos. Os times jogam no Está-
dio Independência, em Belo 
Horizonte, em busca de van-
tagem para o jogo da volta. 

O Botafogo tem duas bai-
xas: Erison, com lombalgia, 
e Lucas Piazon, que deslo-
cou o ombro no confronto 
com o Inter há 10 dias, não 
se recuperaram a tempo da 

viagem a Belo Horizonte.
O time também não 

poderá contar com Víctor 
Cuesta e Oyama, que já atua-
ram pela Copa do Brasil - no 
Inter e no Mirassol, respecti-
vamente - e não podem vol-
tar a campo na competição 
para defender outra camisa, 

conforme o regulamento.
Destaque na tempo-

rada passada, o América 
vem de uma sequência de 

cinco jogos sem vencer, por 
isso o técnico Vagner Man-
cini deve proceder várias 
mudanças na escalação, 

especialmente no ataque.

 Depois de garantir o título do 
Campeonato Paranaense Sub-17, 
as meninas do Toledo/Ouro Verde 
entram em campo neste final de 
semana pela segunda fase do 
Campeonato Brasileiro da Série 
A3 para iniciar o mata-mata contra 

o Legião, do Distrito Federal. A pri-
meira partida está marcada para 
domingo, 15h30, no Estádio 14 de 
Dezembro. O jogo da volta será 
em Brasília, dia 10 de julho. Na 
fase inicial, o Toledo eliminou o 
Coritiba, com dois resultados de 

vitória. No Paranaense, o time 
ficou campeão com cinco vitó-
rias e uma derrota, tendo ainda 
as artilheiras Johnson, com 14 
gols, e Simon, com 7 gols, e a 
goleira menos vazada, Anna 
Rosso, com 5 gols.

São Paulo - Brasil e Uruguai 
jogam nesta quinta-feira 
(30), às 20h40, em Montevi-
déu, fechando a primeira fase 
das Eliminatórias da Copa 
do Mundo de basquete mas-
culino. Líder do Grupo B, o 

Brasil chega à última rodada 
da janela classificado, assim 
como o Uruguai. Chile e 
Colômbia lutam pelo último 
posto. O chaveamento da 
segunda fase das Eliminatórias 
também já está definido, com 

Estados Unidos, Porto Rico e 
México garantidos. A Copa do 
Mundo acontece entre os dias 
25 de agosto e 10 de setembro 
de 2023, com Japão, Filipinas 
e Indonésia dividindo o direito 
de sediar a disputa. 

Vinicius Beck Lima.
Restando três rodadas para 

o fim da primeira fase, o Cas-
cavel briga pela classificação 
para avançar para o mata-
-mata. A situação do grupo 8 
está totalmente em aberto, 
com 7 clubes brigando pelas 4 
vagas existentes. O time auri-
negro tem 18 pontos, na 4ª 

posição, mas apenas três pon-
tos atrás do líder Azuriz. 

O palco da partida tem 
capacidade para 8 mil pessoas. 
O São Luiz soma 13 pontos e 
está em sexto lugar. No pri-
meiro turno, a Serpente levou 
a melhor contra a equipe gaú-
cha: vitória por 2x1, com gols 
de Lucas Batatinha e Jacy. 

Cascavel viaja hoje para jogo da ‘decisão’
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Toledo quer avançar no Brasileiro

Basquete decide grupo nas eliminatórias

São Paulo 
encara Sula por 

recuperação

Copa do 
Brasil fecha 
jogos de ida

Muitas nuvensSol Sol

Apae busca apoio para inserção
de alunos no mercado de trabalho

Aproximadamente 24% 
dos brasileiros (50,8 milhões 
de pessoas) possuem algum 
tipo de deficiência, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Muitos 
enfrentam dificuldades de inser-
ção social, e exercer uma função 
profissional pode ajudar a ultra-
passar essas dificuldades.

Apesar da importância e da 
obrigatoriedade legal, a inclu-
são de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho for-
mal ainda é pequena. A Escola 
Especial Nice Braga, que é man-
tida pela Apae, conta com cerca 
de 320 alunos divididos em tur-
mas pela manhã e à tarde.

A professora Maria Franchini 
Valério dirige um projeto com 
atividades todas as terças pela 
manhã, que objetiva preparar 

trinta alunos para o mercado 
de trabalho, além de direcio-
namento para facilitar a inte-
gração e melhorar o convívio 
social. A visita à Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu), na tarde 
desta terça-feira (28), faz parte 
desta ação.

“Buscamos dar maior visibi-
lidade, demonstrar à sociedade 
o quanto pode ser interessante 
a contratação”, destaca.

Os discentes e colabora-
dores da Apae foram recep-
cionados pelo presidente 
Miguel Fuentes Romero e pelo 
diretor de Assuntos Jurídicos, 
Arlindo Vieira.

“Dezenas de jovens estão 
capacitados para a realiza-
ção de atividades profissio-
nais diversas. A exemplo de 

oportunidades anteriores, 
daremos o máximo apoio no 
sentido de conscientizar o 
empresariado e estabelecer 
uma linha de diálogo para 
que sejam inseridos no mer-
cado de trabalho”, ressalta 
Fuentes Romero.

A professora Maria e a psi-
cóloga Alba Valério de Paula 
acrescentaram que os alunos 
são jovens estudiosos, deter-
minados, educados, capaci-
tados e prontos para iniciar 
carreiras de sucesso. “Se limi-
tações existem, elas podem 
ser derrubadas”, complemen-
tou a professora.

Os interessados em dar uma 
oportunidade de trabalho aos 
alunos da Apae podem entrar 
em contato com a coordenação 
pelo telefone (44) 3622-5035.

APESAR da importância e da obrigatoriedade legal, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal ainda é pequena

ASSESSORIA
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Economistas criticam
a venda da Unidade de
Industrialização do Xisto

Participantes de audiên-
cia pública da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços 
da Câmara dos Deputados 
apontaram problemas e irre-
gularidades na venda da 
Unidade de Industrialização do 
Xisto no Paraná. No fim do ano 
passado, a Petrobras anunciou 
a assinatura de contrato com 
uma empresa canadense, a 
Forbes & Manhattan, para a 
venda da unidade conhecida 
como SIX, que fica no municí-
pio São Mateus do Sul.

O xisto é um mineral em 
forma de rocha argilosa que, 
quando submetido a altas 
temperaturas, produz um tipo 

Calamidade pública
A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Alep aprovou 
ontem um projeto de decreto 
legislativo que reconhece a 
prorrogação de estado de 
calamidade pública no Paraná. 
De autoria da Comissão Executiva 
da Casa, reconhece a ocorrência 
de estado de calamidade pública 
solicitada pelo governador 
do Paraná. A solicitação tem 
efeitos até 14 de agosto de 
2022 em função da pandemia 
da Covid-19, reconhecida pela 
OMS. De acordo com o Governo, 
a medida é necessária para 
manutenção da disponibilidade 
de leitos de tratamento para 
Covid-19. O Executivo argumenta 
ainda que a disponibilidade é 
regulamentada pela existência 
de dez contratos emergenciais e 
quatro formalizações de repasses 
na modalidade fundo a fundo, 
no valor de aproximadamente 
R$ 8 milhões. Os recursos são do 
Tesouro do Estado.

Preços mais altos
Durante a audiência, foi citado o caso da Bahia, onde a privatização da 
refinaria de Rilam, em março de 2021, trouxe aumento do preço dos 

combustíveis no estado. Para alguns deputados, o processo de privatização 
de refinarias da Petrobras não vai trazer concorrência para o setor, como 

defende o governo e a direção da estatal brasileira de Petróleo.

não convencional de petróleo, 
do qual se extraem combustí-
veis como gás liquefeito, óleo 
diesel e gasolina.

Um dos problemas indica-
dos na audiência foi o preço da 
venda, cerca de R$ 170 milhões. 
O valor, segundo os debatedo-
res, é menor do que o lucro 
anual da empresa, que gira em 
torno de R$ 250 milhões.

Henrique Jager, economista 
e pesquisador do Instituto 
de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Ineep), con-
sidera o contrato prejudicial 
também porque a compradora 
vai pagar metade do que a 
Petrobras pagava em royalties 
ao estado, município e União. 
“É um absurdo! A Agência 
Nacional de Petróleo (ANP) 
exigiu que a Petrobras pagasse 
‘royalties’ de 10%, mas o com-
prador vai pagar 5%”.

Outra questão levantada 
na reunião foi a da tecnologia 
desenvolvida pela Petrobras. 
Chamado de Petrosix, o pro-
cesso permite que as reservas 
sejam exploradas de forma 
mais limpa, com preservação 
do meio ambiente e dos len-
çóis freáticos da região, ao 
contrário do que acontece no 
resto do mundo, onde o pro-
cessamento do Xisto provoca 

grandes danos à natureza.
O presidente da Câmara 

Municipal de São Matheus do Sul, 
vereador Omar Picheth (Pros), 
lembra que essa tecnologia é 
única no mundo e está sendo 
passada sem ter sido mensu-
rada no contrato. Omar Picheth 
também se queixa de que a 
venda da SIX vai trazer grandes 
prejuízos para o município.

“O nosso município é muito 
dependente da SIX. A perda 
da unidade vai corresponder 
a aproximadamente 40% dos 
impostos do município. A gente 
vai ter um grande vazio que, 
infelizmente, não temos condi-
ções de compor e recompor”.

DENÚNCIA
Além da venda da empresa 

lucrativa a preço inferior ao 
de mercado, o presidente 
da Associação Nacional 
dos Petroleiros Acionistas 
Minoritários da Petrobras 
(Anapetro), Mário Alberto Dal 
Zot, denunciou o que con-
sidera outra ilegalidade. “O 
processo de venda foi direcio-
nado para essa empresa que 
participou, de 2007 até 2012, 
do processo de internaciona-
lização do Petrosix, recebendo 
informações privilegiadas, 
chegando até a espionagem 
industrial”, afirmou.

UM dos problemas indicados foi o preço da venda, cerca de R$ 170 milhões, sendo que o valor é menor do que o lucro anual da empresa, 
que gira em torno de R$ 250 milhões
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Presidenta

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá nomear uma mulher 
para substituir Pedro Guimarães na presidência da Caixa 
Econômica Federal, após denúncias de assédio sexual. 

Vai ser Daniella Marques Consentino, atual secretária de 
Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. 

Guimarães deixou o cargo ontem (29). Daniella é formada 
em administração pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA 

em Finanças pelo Ibmec. Ela atuou por 20 anos no mercado 
financeiro, na área de gestão independente de fundos de 
investimentos. Seu último cargo privado foi de chefe de 

operações da Bozano Investimentos, da qual foi sócia, ao 
lado do ministro Paulo Guedes. Quando nomeado para a 
Economia, o ministro a levou como secretária especial. 

Assédio sexual
O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Duarte Guimarães, foi 
acusado de assédio sexual 
por cinco funcionárias da 
entidade. Na noite da última 
terça-feira (28), Guimarães 
esteve reunido com o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), quando teria sido 
decidido que ele entregaria 
um pedido de demissão. 
Cinco funcionárias da 
Caixa Econômica Federal, 
denunciaram Guimarães 
por assédio sexual, tendo a 
maioria dos casos ocorrido 
em viagens do presidente da 
Caixa pelo país. Os relatos 
trazem detalhes de como 
foram as abordagens e 
situações constrangedoras 
e violentas que as vítimas 
passaram. Segundo as 
vítimas, Guimarães se 
sente como “dono das 
mulheres”.  O presidente 
também costuma trazer 
funcionárias de agências do 
banco que encontra durante 
as viagens para atuar na 
sede, promovendo-as 
hierarquicamente, mesmo 
se não preencherem os 
requisitos necessários.

Orçamento secreto
Deve tramitar no Senado, um pedido ao relator da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), senador Marcos 
do Val (Podemos-ES) para acabar com o orçamento 
secreto. Segundo a justificativa da proposta, o fim 
do orçamento secreto é necessário para cessar as 
acusações contra os políticos de estarem gastando 
dinheiro público de maneira secreta, além de não haver 
“independência”. Há ainda a proposta de igualdade em 
verbas para emendas para todos os parlamentares.

DIVULGAÇÃO

Funcionamento do TCU
A CCJ da Câmara aprovou a 
admissibilidade da PEC que 
muda regras de composição 
e funcionamento do 
Tribunal de Contas da 
União, dos tribunais de 
contas dos estados, do DF 
e dos municípios, além do 
Ministério Público junto 
ao TCU. A proposta prevê 
a realização de concurso 
público de provas e títulos 
para carreiras dos órgãos 
de contas e estabelece 
que o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) deverá 
fiscalizar o trabalho dos 
ministros, conselheiros e 
auditores dos tribunais de 
contas. Além disso, caberá 
ao Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP) a fiscalização dos 
procuradores do Ministério 
Público de Contas. A 
proposta tenta regrar e 
pontuar questões como 
formação acadêmica 
necessária e cria o sistema 
nacional dos tribunais de 
conta., com o objetivo de 
dar mais transparência 
e priorizar o combate 
à corrupção, além de 
estimular o controle social.
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Recesso parlamentar
de julho é suspenso na
Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
deputado Ademar Traiano 
(PSD), comunicou durante 
a sessão plenária realizada 
ontem (quarta-feira, 29) que 
não haverá recesso das ses-
sões plenárias no mês de 
julho, conforme determina o 
Regimento Interno.

Segundo Traiano, a deci-
são foi acordada com os 
líderes partidários, em razão 
das medidas adotadas em 
Brasília, sobre a redução do 
ICMS nos combustíveis, e que 
ações poderão ser tomadas no 
Estado e ser necessária a atua-
ção dos parlamentares.

“Em função das decisões 
que estão sendo tomadas em 
Brasília, em relação à redução 

Parceria leva crédito do BRDE a
micro e pequenos empreendedores

Em 2021, foram abertas 
no Brasil 682,7 mil microem-
presas, recorde da série histó-
rica para o segmento. Destas, 
121,9 mil são de pequeno 
porte, segundo levantamento 
do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). Pensando em apro-
ximar a instituição desse 
público, o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) já liberou mais de 
R$ 148 milhões para operações 

do chamado segundo piso, 
destinados a pequenos e 
microempreendedores.

Nesta modalidade, o BRDE 
contrata uma operação com 
outra instituição financeira e 
repassa os recursos. A institui-
ção contratada se obriga a des-
tinar o montante dentro das 
condições estabelecidas pelo 
BRDE e aceitas por ela para 
microcréditos de até R$ 20 
mil. Desta forma, em relação 
ao cliente final, a instituição 

financeira que destinou o 
recurso é de primeiro piso e o 
BRDE, origem dos recursos, é 
de segundo piso.

“A ideia é aproximar o 
banco da sociedade. Nosso 
compromisso é tornar o finan-
ciamento uma realidade possí-
vel para os micro e pequenos 
empreendedores, que movi-
mentam a economia local e 
geram desenvolvimento nas 
cidades”, explicou o presidente 
do BRDE, Wilson Bley Lipski.

do ICMS dos combustíveis, e 
isso vai causar uma situação 
de queda de receita para o 
Estado e o próprio Governo nos 
faz um apelo para que a gente 
suspenda o recesso, comunico 
que não teremos recesso no 
mês de julho”, disse.

Traiano lembrou que para 
o recesso acontecer é pre-
ciso votar o projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), o que não irá ocorrer 
nesse momento, “até para que 
a gente possa acompanhar o 
desenrolar dessa situação 
porque ela trará prejuízo 
muito grande na economia 
do Estado e algumas medi-
das de adequação deverão 
ser tomadas e em razão disso 
vamos suspender o recesso”.

PERÍODO ELEITORAL
Durante o comunicado, o 

presidente também disse que, 
após reunião conjunta entre as 
assessorias das Assembleias 
Legislativas, do Senado Federal, 
Câmara dos Deputados e 
Ministério Público Eleitoral, as 
sessões solenes, entregas de 
títulos de Cidadania e menções 
honrosas estão suspensas a par-
tir da próxima segunda-feira (4) 
em razão da legislação eleito-
ral. Estarão permitidas ape-
nas a realização de audiên-
cias públicas no período. “Será 
permitido o uso da tribuna 
livremente, em casos que não 
caracterizem qualquer benefí-
cio eleitoral para o deputado. 
Importante que todos tenham 
consciência disso”.

DECISÃO da Mesa Diretora acordada com os líderes partidários foi comunicada pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano

ORLANDO KISSNER/ALEP

Parque Tecnológico 
da Saúde
O governador Ratinho Junior 
recebeu representantes da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) para o anúncio de um 
investimento de mais de R$ 
200 milhões na consolidação 
do Parque Tecnológico da 
Saúde, localizado na Cidade 
Industrial de Curitiba, onde 
estão instalados 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 biotecnológicos 
de nova geração. Parte dos 
investimentos será realizada já 
no segundo semestre de 2022.

Retomada
A Audi do Brasil anunciou 
oficialmente a retomada das 
operações na sede de São 
José dos Pinhais. A produção 
havia sido interrompida no 
fim de 2020, com o avanço 
da pandemia da Covid-19 no 
País. Os modelos escolhidos 
pela montadora para a volta 
da fabricação nacional são os 
novos Audi Q3 e o Audi Q3 
Sportback. O investimento 
nesta fase de modernização da 
linha de montagem foi de R$ 
100 milhões. A perspectiva de 
abertura de até 200 empregos 
diretos. O governador Ratinho 
Júnior destaca que “isso é 
fruto de muito trabalho e 
planejamento. Conseguimos 
ao longo de três anos e meio 
atrair mais de R$ 120 bilhões 
em investimentos privados. 
São marcas importantes, 
como a Audi, que confiaram 
no Paraná”, disse.

Saldo positivo
Dos 399 municípios 
paranaenses, 264 fecharam 

Desenvolvimento
A deputada estadual Maria Victoria (PP) apresentou, na 

Cúpula Mundial da Família, as ações executadas pelo Governo 
do Paraná e pela Prefeitura de Curitiba para promover o 

desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades. A 
parlamentar participou de um dos painéis do evento que reúne 
lideranças de diversos países, na sede da Organização Nações 

Unidas (ONU) em Genebra, Suíça. Maria Victoria detalhou 
uma série de investimentos e programas que vêm sendo 

desenvolvidos no Estado para implementar a Agenda 2030 e os 
objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

maio com saldo positivo na 
abertura de vagas, o que 
corresponde a 66% do total. 
Os municípios com o maior 
saldo de contratações 
foram Curitiba (3.663), 
Londrina (911), Maringá 
(683), Cascavel (613), 
Toledo (491), Umuarama 
(463), Colombo (409), São 
José dos Pinhais (374), 
Campo Mourão (257), Foz 
do Iguaçu (224) e Francisco 
Beltrão (224).

Membros do STF
O deputado federal 
Paulo Martins (PL-PR) 
apresentou um novo texto 
que estabelece mandato 
de nove anos para os 
ministros e eleva, de 35 
anos para 50 anos, a idade 
mínima para ingresso no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A PEC também proíbe 
decisões monocráticas em 
matérias constitucionais. 
“Atualmente, os membros 
do Supremo Tribunal 
Federal têm concedido 
medidas liminares, 
monocraticamente, 
suspendendo a eficácia 
de leis ou atos normativos 
sob o pretexto de supostas 
inconstitucionalidades”, 
informa o parlamentar na 
justificativa PEC.

Dengue
Boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) 
confirma mais 5.528 novos 
casos e seis mortes de 
dengue no Paraná. De 
acordo com o Informe 
de Arboviroses, que 
corresponde ao período 
sazonal da doença iniciado 
em 1º de agosto de 2021 e 
segue até julho de 2022, o 
Estado soma 65 óbitos, com 
110.120 casos confirmados, 
149.058 em investigação e 
229.084 notificações.



5Quinta-feira, 30 de junho de 2022  GERAL

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

 Leandro Mazzini e Walmor Parente 
Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Justiça determina  
interdição de abrigo  
de idosos em Altônia

O Juízo da Vara Cível 
de Altônia (cidade locali-
zada a 80 quilômetros de 
Umuarama), determinou limi-
narmente a imediata inter-
dição de uma Instituição de 
Longa Permanência de Idosos 
com diversas irregularida-
des que abriga 16 pessoas. A 
decisão atende pedido apre-
sentado em ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério 
Público do Paraná, por meio 
da Promotoria de Justiça da 
comarca, contra a instituição 
e seus dois gestores.

Entre os problemas consta-
tados no local pelo Ministério 
Público, estavam a ausência 
dos contratos de prestação de 
serviços e de lista ou cadastro 
de familiares a fim de propor-
cionar a preservação dos vín-
culos familiares; instalações 
físicas inadequadas; inexis-
tência de profissionais com for-
mação específica no quadro de 

Servidor de Cidade Gaúcha terá
que devolver R$ 29 mil de diárias

Um servidor da Câmara 
Municipal de Cidade Gaúcha, 
(cidade localizada a 70 quilô-
metros de Umuarama) inves-
tigado pelo Ministério Público 
do Paraná pelo recebimento 
indevido de diárias entre os 
anos de 2017 e 2019, res-
tituirá o prejuízo causado 
com o pagamento de R$ 
29.440,00 aos cofres públi-
cos. A devolução dos valores 
consta de acordo de não per-
secução cível firmado com o 
MPPR no curso de ação civil 
pública por ato de improbi-
dade administrativa ajuizada 
para a responsabilização do 
agente público.

De acordo com o apurado 
pela Promotoria de Justiça 
da comarca, o servidor teria 
deixado de prestar contas 
dos valores recebidos após 
os retornos das viagens, des-
cumprindo regra prevista 
em legislação municipal que 

Luto oficial
 

O presidente da Câmara 
Municipal de Umuarama, 
Fernando Galmassi, assinou, 
na manhã de ontem (29), 
a declaração de luto oficial 
de três dias no âmbito do 
Poder Legislativo, como 
homenagem a Odair de 
Vicente, que ocupou cadeira 
junto ao Poder Legislativo 
Municipal no pleito de 1989 
a 1992. As bandeiras do 
Poder Legislativo Municipal 
já estão a meio mastro, 
como forma de simbolizar a 
irreparável perda que deixou 
a comunidade enlutada.

visa garantir o controle social 
dos gastos públicos. Além do 
ressarcimento, o acordo tam-
bém fixou a obrigação do 
pagamento de multa civil no 
valor de R$ 9.813,33.

PREVISÃO LEGAL
Firmado em abril deste ano, 

o acordo de não persecução foi 
homologado pelo Conselho 
Superior do Ministério Público. 
Com isso, fica suspensa a tra-
mitação da ação civil pública 
até o cumprimento do que foi 
acordado. Essa possibilidade 
de celebração de acordo e 
extinção do processo judicial 
no âmbito de ação por impro-
bidade administrativa foi 
incluída no ano passado na Lei 
de Improbidade Administrativa 
(Lei 8.429/1992) e visa garan-
tir resolução mais célere a esse 
tipo de caso, com a reparação 
do dano causado ao patrimô-
nio público.

pessoal; pessoas com deficiên-
cias no mesmo espaço e sem 
os recursos necessários para 
sua proteção.

Foram encontrados tam-
bém indícios de que os gesto-
res retinham cartões de bene-
fícios de alguns idosos, e um 
deles chegou a fugir do local, 
tendo sido encontrado ferido 
e caído na rua.

O juízo preliminar conside-
rou “que os requeridos man-
têm a Instituição de Longa 
Permanência em desacordo 
com vários preceitos constitu-
cionais e infraconstitucionais 
relacionados à proteção de 
idosos, colocando o bem-estar, 
a saúde, a dignidade e a vida 
destes em risco”.

MEDIDAS
Além da interdição da enti-

dade, a decisão judicial deter-
minou, entre outras medidas, 
o imediato afastamento do 

atual gestor/proprietário e que 
o Município de Altônia adote, 
em até dez dias, as providên-
cias necessárias para a coloca-
ção dos idosos em entidades 
municipais de proteção ou a 
reintegração familiar, dispo-
nibilizando servidor para per-
manência contínua no local 
a fim de monitorar os idosos 
e prestar-lhes o atendimento 
necessário.

Houve a determinação de 
que a Vigilância Sanitária, 
o Centro de Referência em 
Assistência Social e os órgãos 
competentes do Município 
atuem no período de transição 
para que nenhum idoso fique 
sem o tratamento adequado, 
tanto no âmbito de saúde 
quanto social.

O mesmo grupo mantinha 
no município outro abrigo, 
também interditada a partir de 
atuação do Ministério Público 
do Paraná.
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O garanhão do chefe
Presidente da Caixa, Pedro Guimarães só sai do cargo se quiser 
– ou se o consórcio do Centrão tiver muita força para nomear 
um assaltante dos seus. Acusado de assédio sexual, segundo o 
portal “Metrópoles”, Guimarães é o tipo que Bolsonaro adora 

como subordinado: o machão galanteador. e é o espelho do chefe 
imediato Paulo Guedes (Economia), com a misoginia notória como 
críticas às feições da primeira-dama da França ou às domésticas. 
Quando saiu na mídia a citação de que Damares Alves tinha caso 

com um pastor casado – a ministra da Família dando esse exemplo. 
– o presidente a recebeu no gabinete e foi logo avisando ao garçom: 

Cuidado aí com a Damares que ela gosta de um carequinha hei... 
Em alusão à calvície ao suposto amante. 

Blefe de Jefferson

Chefão do PTB, que ainda 
tem seu peso eleitoral, e ele 
sabe disso, Roberto Jefferson 
cansou de esperar respostas do 
governador Cláudio Castro (PL) 
para suas demandas. Jefferson 
faz uma jogada. Avisou que será 
candidato a Governador do Rio 
de Janeiro. É a última carta à 
mesa do Palácio Guanabara. 
E ainda investirá tudo na 
candidatura do falastrão Daniel 
Silveira ao Senado, e da esposa 
do deputado à Câmara.

Aprovou e foi rezar
A bancada pró-vida do 
Congresso está braba com a 
turma que para eles dormiu 
na pauta da Câmara, onde o 
projeto de lei passou e vai ao 
Senado. De autoria de Carmen 
Zanotto (PPS-SC), o texto altera 
a Lei 9.263 e permite a cirurgias 
como prática contraceptiva 
a partir dos 21 anos sem o 
consentimento do cônjuge. 
A deputada frequentou uma 
missa ontem, e a turma católica 
anti-aborto ficou pasma com a 
ousadia pela autoria do PL.

Offline
A deputada estadual do Rio de 
Janeiro Renata Souza (PSOL) 

ESPLANADEIRA
#  Casarão Brasil - Associação LGBTI foi declarada instituição de 

utilidade pública pela ALESP. # Levantamento da VarejOnline 
aponta que varejo físico em 2022 teve vendas 47% maiores 

do que em 2021 no Dia dos Namorados. # Tispace oferece aos 
jogadores oportunidade de ganhar dinheiro enquanto se divertem. 

# Lecadô inaugura novas unidades nos shoppings Boulevard Rio, 
Smart Campo Grande e Recreio (Rio). # Acontece hoje debate: 

“Diálogo ABRIG – ESG no Brasil e Tendências Globais na Esteira dos 
Acontecimentos Geopolíticos”, em Brasília.

está em apuros com o colega 
Rodrigo Amorim (PTB). Ela 
denunciou o parlamentar em 
vídeo (que depois apagou das 
redes sociais) por um suposto 
envio de e-mail com ameaças 
e racismo. Mas investigações 
da polícia e até dos ‘psolistas’ 
não comprovaram veracidade 
dos textos. O deputado avisou 
que vai processar a colega por 
calúnia. Amorim informou à 
Coluna que só ele e advogados 
têm acesso ao e-email, sem 
incidentes relatados até hoje.

Meu sobrenome é...
Passados 20 anos desde a 
publicação do Código Civil que 
permitiu aos noivos adotarem 
o sobrenome do outro, caiu 
mais de 24% o número de 
mulheres que passaram a 
incluir o sobrenome do marido 
no casamento. Em 2002, o 
percentual delas que incluíam o 
sobrenome representava 59,2% 
dos matrimônios. De 2002 a 
2010 a média de mulheres 
que optaram por isso foi de 
52,5% - e entre 2011 a 2020 o 
percentual caiu para 45%.

Sobre roupa$
As exportações do setor têxtil 
registraram US$ 396,3 milhões 
nos primeiros quatro meses de 
2022, aumento de 29,61% em 
relação ao mesmo período de 
2021, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção. O setor foi 
impulsionado pelo aumento das 
vendas a países vizinhos, como 
Argentina (+36,2%), Colômbia 
(+61,64%) e Peru (+56,8%). As 
importações cresceram 9,82% 
(US$ 1,89 bi).
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Governo do Estado regularizou 118
imóveis sem registro em Umuarama

João de Almeida, Sônia 
Aparecida Nunes Guadaguini, 
Oscar Mestriniere, Rita Moreira 
de Souza e Raimundo Miguel 
Barbosa foram os moradores 
escolhidos para representar o 
grupo de 118 famílias que rece-
beram as matrículas definitivas 
de seus imóveis, situados no 
bairro Jardim Nova Esperança. A 
cerimônia oficial de entrega dos 
documentos foi realizada na noite 
da terça-feira (29) pela Secretaria 
Municipal de Habitação.

O prefeito Hermes Pimentel 
reafirmou que esse processo de 
regularização fundiária foi ini-
ciado com a entrega de matrí-
culas para 275 famílias dos 
bairros Mutirão do Alvorada, 
Jardim Alto da Glória e Parque 
Industrial. “Agora mais 118 famí-
lias vão saber sobre a importân-
cia da dignidade de se ter uma 
casa, um terreno, uma proprie-
dade legalizada, para sempre. 

Todos os lugares do mundo são 
bons para se viver, mas não há 
melhor lugar do que nossa pró-
pria casa: é algo que não tem 
preço”, comentou.

O programa Morar Legal 
Paraná foi desenvolvido pela 
Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná) para 
ampliar a regularização fundiá-
ria no Estado e a parte da docu-
mentação foi realizada pela 
Formata Assessoria Urbanística 
e Ambiental, tendo os registros 
das matrículas sido feitos pelo 
Cartório de Registro de Imóveis 
do 1º Ofício, de Umuarama. “Vale 
destacar que a Elaine Magalhães 
Souza Vasconcellos, titular do 
Cartório, não cobrou nada para 
fazer essas matrículas, a quem 
publicamente agradecemos em 
nome de todos esses cidadãos”, 
pontuou Pimentel.

Representando o gover-
nador Ratinho Junior, veio o 

superintendente de articula-
ção geral da Casa Civil, Marcio 
Wosniak. “Este é um momento 
mais que especial: é a celebra-
ção da cidadania, da dignidade 
das pessoas que esperam por 
20, 30 anos para ter em mãos 
um documento que garanta que 
aquele imóvel é dela. Em nome 
do governador, desejo muita 
sorte a todos”, resumiu.

J o s é  E va n ge l i s ta  d e 
Albuquerque, coordenador do 
Escritório Regional da Cohapar, 
contou que todas as famílias 
atendidas, formadas em sua 
maioria por pessoas que real-
mente precisam, vão receber os 
documentos de forma gratuita 
porque este foi um compro-
misso do governador: investir 
nas cidades, resolver problemas 
e criar soluções para dar digni-
dade às famílias, especialmente 
as mais necessitadas.

A secretária municipal de 

UM grupo formado por 118 famílias recebeu as matrículas definitivas de seus imóveis, situ-
ados no bairro Jardim Nova Esperança

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Novamente novos casos de
Covid ficam acima dos 40

Emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama, o Boletim 
Covid-19 de ontem (quarta-
-feira, 29) informou que 44 
novos casos foram confirma-
dos, sendo 24 mulheres, 18 
homens e duas crianças – uma 
de quatro anos, que ainda não 
tomou vacina, e outra de oito 
anos, que já tomou uma dose 
do imunizante.

Com relação ao setor de 
regulação de leitos exclusivos 

Alep analisa criação de Circuitos Cicloturísticos no Noroeste

para tratamento da covid-19, 
disponibilizados pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) 
em Umuarama, a situação é 
a mesma informada ontem: 
um senhor de 81 anos e outro 
de 56 estão internados na 
UTI e não há nenhuma pes-
soa da cidade internada em 
enfermarias.

Há 128 dias nenhuma morte 
pela doença é oficialmente 
registrada em Umuarama e o 
total de óbitos segue em 339. 

O número de casos suspeitos 
é de 22 e o total de casos ati-
vos está em 207, indicando que 
229 pessoas estão em isola-
mento domiciliar. Em 180 dias 
(de janeiro até agora), 18.024 
pessoas receberam diagnós-
tico positivo para covid (9.189 
mulheres, 6.743 homens e 
2.092 crianças).

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 38.474 
pessoas tiveram covid-19 em 
Umuarama e deste total 37.928 

Na última segunda-feira 
(27), a Comissão de Turismo 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) emitiu parecer 
favorável aos projetos de lei 
que criam dois novos circuitos 
cicloturísticos no Paraná.

A Comissão de Turismo 
autorizou o avanço na trami-
tação da criação do Circuito 
Entre Rios Noroeste, abran-
gendo 23 municípios situados 
na região dos rios Ivaí, Piquiri e 
Paraná; e o circuito Rio Paraná, 
que contempla 15 municípios 
banhados pelo ‘Paranazão’.

O texto, de autoria do 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins já foi aprovado 

Habitação, Edna Justino, agra-
deceu o prefeito Pimentel e 
disse orgulhar-se de fazer parte 
de uma administração que 
realmente investe no bem-es-
tar do cidadão. “Desde seu pri-
meiro dia de governo o [pre-
feito] Pimentel garantiu lutar 

pelas famílias mais humildes e 
isso tem se comprovado, entre 
outras ações, na regularização 
fundiária desses terrenos. Além 
disso, grandes projetos habita-
cionais estão por vir, com a cons-
trução de ao menos 540 casas. 
Obrigado Pimentel”, declarou.

O número de casos suspeitos é de 22 e o total de casos ativos está em 207, indicando que 229 
pessoas estão em isolamento domiciliar

ASSESSORIA/SECOM

se recuperaram. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa 

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

nas Comissões de Constituição 
e Justiça, de Ecologia, Meio 
Ambiente e Proteção aos 
Animais, e, nesta nova fase, tam-
bém na Comissão de Turismo. 
A proposta deve ser deliberada 
pelos parlamentares em sessão 

plenária com brevidade.

Os projetos
O objetivo dos projetos é 

integrar os 23 municípios Entre 
Rios Noroeste situados entre 
os rios citados acima. Durante 

os trajetos, os ciclistas encon-
trarão balneários, portos e 
praias de água doce.

As propostas visam incentivar 
o uso da bicicleta e do turismo 
ecológico, melhorias na saúde 
e bem estar dos cidadãos, e o 

desenvolvimento das regiões. O 
parlamentar destaca o potencial 
turístico do Noroeste do Paraná, 
“nossa região é rica em história 
e belezas naturais, vamos ressal-
tar isso e fomentar o crescimento 
dos municípios”, disse.
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Torcedores do Boca foram presos
em São Paulo por racismo e injúria

Três torcedores do time do 
Boca Juniors, da Argentina, 
foram presos na noite da ter-
ça-feira (28) depois do jogo em 
que a equipe empatou em 0 a 
0 com o Corinthians, na Neo 
Química Arena, em Itaquera. 
Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública, dois deles 
foram presos por injúria racial 
e outro por racismo. 

Durante a partida, válida 
pelas oitavas de final da Copa 
Libertadores, dois torcedo-
res foram filmados imitando 
macaco. O terceiro foi fla-
grado fazendo uma saudação 
nazista. Em suas redes sociais, 

o Corinthians se manifestou 
sobre os atos dos torcedores. 
“Esses comportamentos não 
serão tolerados”, escreveu o 
clube. “Fiel à sua história de 
luta, o Corinthians procederá 
novamente às queixas cabí-
veis, o que faremos sempre, 
até que não seja mais neces-
sário”, acrescentou.

FIANÇA
Segundo a equipe brasi-

leira, foi aplicada fiança para 
a liberação dos dois torcedores 
enquadrados por injúria racial. 
A Secretaria de Segurança não 
informou se os torcedores 

pagaram a fiança. 
Os três torcedores foram 

levados para a 6ª Delegacia 
de Polícia de Repressão 
aos Delitos de Intolerância 
Esportiva (Drade), onde o caso 
foi registrado. De acordo com 
a secretaria, eles se encon-
tram agora na carceragem do 
Departamento de Operações 
Policiais Estratégicas (Dope), 
à disposição da Justiça. 

C o r i n t h i a n s  e  B o c a 
Juniors fizeram ontem a pri-
meira partida das oitavas da 
Libertadores. As duas equipes 
voltam a se enfrentar no dia 5 
de julho, na Argentina.

DOIS torcedores foram filmados imitando macaco e um terceiro foi flagrado fazendo uma 
saudação nazista

DIVULGAÇÃO

Ana Marcela é bronze nos 10 km, sua segunda medalha na Hungria
Pouco mais e um segundo 

fez a diferença para a cam-
peã olímpica Ana Marcela 
Cunha na busca do ouro iné-
dito na maratona de 10 qui-
lômetros em águas abertas. 
Na manhã de ontem (quarta-
-feira, 29), ela foi bronze, com 
o tempo de 2h02min30s70, 
ao ser superada no sprint 
(arrancada) final da prova 
no Mundial de Águas Abertas 
em Budapeste (Hungria). A 
brasileira foi ultrapassada 
pela holandesa Sharon Van 
Rowendaal, primeira colocada 
(2h20min29s20), e pela alemã 
Leonie Beck (2h02min29s70), 
que chegou na segunda posi-
ção. Foi a segunda conquista 
da baiana de 30 anos na edi-
ção deste ano, após o ouro na 
última segunda nos 5 km. Ana 
Marcela coleciona 14 medalhas 
em mundiais.

“Foi uma prova difícil, com 
várias medalhistas olímpicas. 
Adotei uma estratégia dife-
rente, aumentei um pouco o 

ritmo, foi uma prova muito 
difícil e muito boa, mas estou 
feliz com o meu resultado. 
É a minha 14ª medalha em 
Mundiais”, disse Ana Marcela 
à Confederação Brasileira de 
Esportes Aquáticos (CBDA).

A gaúcha Vivi Jungblut 
também disputou os 10 km, 
mas terminou em 16º lugar. 
Na prova masculina, o país 
contou com o paulista Bruce 
Hanson Almeida (25º lugar 

co l o ca d o ) ,  e  G u i l h e r m e 
Costa, que abandonou a 
competição na quinta volta 
por desgaste físico.

Ana Marcela,  C ibel le 
Jungblut e Bruce Hanson vol-
tam a competir hoje (30), na 
maratona dor 25 km, a última 
prova deles no Mundial.

BRASILEIRA disputa maratona 
de 25 quilômetros em águas 

abertas na quinta-feira
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Não é segredo que Verstappen e Perez se 
dão bem juntos. Os pilotos da Red Bull 
destacam a importância do respeito mútuo, 
mas também do ambiente em que traba-
lham. “É tudo uma questão de respeito. 
Se você respeita um ao outro, pode admi-
tir que o seu companheiro de equipe fez 
um trabalho melhor, por exemplo”, disse o 
holandês. De acordo com Verstappen, não 
é apenas importante respeitar um ao outro, 
mas também não levar para o pessoal certas 
decisões da equipe. Uma boa colaboração 

entre dois companheiros de equipe como na Red Bull não é garantida, enfatizou o líder do campeonato. “Nem sempre é o mesmo com outras equipes, 
mas é muito importante encontrar esse relacionamento juntos para tornar o carro mais rápido. Você tem que trabalhar em conjunto, porque no final do 
dia ambos lucram com isso”.

DIVULGAÇÃO
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

104ª CONVENÇÃO DE LIONS 
CLUBES INTERNATIONAL  

MONTREAL—CANADÁ 
 

Acontece entre 24 a 28 de junho de 2022, 
em Montreal no Canadá, a 104ª Convenção 
de Lions Clubes International Os locais da 
convenção incluem o Palais des congrès e o 
Bell Centre na bela cidade canadense.  
O Governador do Distrito LD-6 AL 
2022/2023, DG Luis Guilherme Vanin Tur-
quiari    e   sua    Companheira  Leão  Patrícia 
estão lá para oficialmente tomarem posse 
como líderes do nosso distrito.   

Na foto, o Presidente Internacional Brian E. Sheehan e 
sua esposa Lori, ladeado pelo Governador do Distrito 

LD-6,Luis Guilherme V.Turquiari e sua esposa Patrícia.  

Polícia Militar desenvolve em todo o
Paraná a ‘Operação Segurança Rural’

A Polícia Militar do Paraná 
lançou nesta semana uma 
ação permanente de segu-
rança rural. São 228 militares 
estaduais atuando em todo 
o Estado, distribuídos em 76 
equipes de Patrulha Rural 
Comunitária. Eles vão executar 
ações e operações de enfren-
tamento à criminalidade para 
levar tranquilidade e quali-
dade de vida à população das 
áreas rurais do Estado.

O objetivo é intensificar o 
policiamento ostensivo em dis-
tritos e estradas rurais, realizar 
ações preventivas e repressivas 
em pontos e localidades atra-
vés de patrulhamentos, blo-
queios, visitas às propriedades 

COM o lançamento da ação na região Noroeste, PMs vasculharão área rural a fim de pre-
venir ações criminosas

DANILO MARTINS/OBEMDITO

e demais demandas da segu-
rança pública. Outro objetivo é 
aproximar a população desses 
policiais nos respectivos distri-
tos mais afastados dos centros 
urbanos.

Esta modalidade de poli-
ciamento previne e reprime a 
incidência de furtos e roubos 
a cooperativas e propriedades 
rurais, otimizando o tempo de 
resposta. Também tem como 
foco atuar contra o chamado 
“novo cangaço”, “cangaço 
noturno” ou em locais que pre-
cisam de resposta rápida.

A operação da Polícia 
Militar acontecerá em áreas 
que tenham índices criminais 
altos, conforme levantamento 

prévio nos sistemas utilizados 
pela corporação.

NOROESTE
A Operação Segurança Rural 

na região Noroeste foi lançada 
ontem (29) pela manhã na 
sede do 25º Batalhão da Polícia 
Militar de Umuarama.

Segundo informações do 
Capitão da Polícia Militar, 
Cláudio Rocha, pelo menos 
três policiais e uma viatura 
entregue ao município pelo 
Governo do Estado farão o 
patrulhamento da área rural e 
também darão apoio aos des-
tacamentos que abrangem 
a região do 25º Batalhão da 
Polícia Militar.

“Vamos visitar as proprieda-
des rurais levando orientações 
aos produtores na questão de 
prevenção e segurança e reali-
zando o patrulhamento diutur-
namente. Os policiais que irão 

atuar na Patrulha Rural passa-
ram por um treinamento de 15 
dias sobre questões teóricas e 
treinamento com habilitação 
para uso de armamentos espe-
cíficos”, explicou Rocha.Dupla detida pela PM com dezenas de

pedras de crack no Parque Industrial
Ao final da tarde da última 

terça-feira (28), dois homens, 
um de 27 anos e outro de 19 
anos, foram presos pela Polícia 
Militar de Umuarama. A dupla 
foi flagrada comercializando 
pedras de crack na região da 
Zona VII. A abordagem acon-
teceu depois que a Central de 
Operações (Copom) recebeu 
denúncias anônimas dando 
conta de uma situação de trá-
fico naquela área da cidade.

Um morador teria visto a 
atividade ilícita e suspeita de 

Mais 100 investigadores vão 
reforçar a segurança no PR

Cem investigadores apro-
vados no concurso da Polícia 
Civil do Paraná (PCPR) deverão 
compor o quadro da instituição 
a partir de 2023. Os futuros ser-
vidores, que ocupam as vagas 
remanescentes do concurso 
público de 2020, serão cha-
mados através do Programa 
de Reposição Permanente da 
PCPR. O projeto terá início em 
2023 e garante a contratação 
anual de policiais civis.

O delegado-geral da PCPR, 
Silvio Jacob Rockembach, 
explica que o programa será 
fundamental para a instituição. 
“Na medida em que for imple-
mentado, garante a contratação 
anual. Não só de números cor-
respondentes de quem aposen-
tou, mas vagas a mais, para que 

a gente reduza o percentual de 
vacância que existe dentro deste 
contexto o mais rápido possível, 
com objetivo de chegar ao efe-
tivo necessário para cumpri-
mento das missões com mais 
eficiência e agilidade”, conclui.

Nesta semana, o governa-
dor Ratinho Junior anunciou a 
convocação de 400 novos profis-
sionais, sendo 150 delegad9os e 
50 papiloscopistas – com esses 
novos 100, serão novos 500 
servidores, no mínimo, pois o 
número pode ser ampliado.

O anúncio preenche as vagas 
previstas em edital para a car-
reira de papiloscopista e excede 
em 100 as vagas previstas para 
o cargo de delegado, decisão 
estratégica que tem como obje-
tivo atender a necessidade de 

todas as comarcas do Estado. 
As vagas serão preenchidas 

de acordo com a ordem de clas-
sificação. A validade do certame 
é de dois anos, podendo ser 
prorrogado por igual período.

Após a convocação, os can-
didatos participarão do curso de 
formação na Escola Superior da 
Polícia Civil. O planejamento é 
que ainda neste ano os novos 
policiais civis estejam atuando 
nas delegacias de polícia de 
todo o Estado.

CONCURSO
Na lista de classificados, 

constam 2.247 candidatos, 
sendo 376 para o cargo de 
delegado, 1.524 para o cargo 
de investigador e 347 para o 
de papiloscopista.

um dos envolvidos, na resi-
dência em que posteriormente 
aconteceu a prisão.

A equipe policial que aten-
deu a ocorrência chegou ao 
endereço e imediatamente 
encontrou os dois homens 
saindo do imóvel. O mais 
velho carregava duas pedras 
de crack de aproximadamente 
3 gramas em um dos bolsos.

Um ‘pente fino’ foi passado 
no interior da casa, até que os 
policiais encontraram outras 23 
pedras do mesmo tipo de droga.

A dupla recebeu voz de pri-
são no local e foi encaminhada 
a Delegacia de Polícia Civil de 
Umuarama.

DROGAS foram encontradas com suspei-
tos. Dupla foi encaminhada à delegacia e 
denunciada por tráfico
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Palavras cruzadas

Quintou com tudo! Há sinal de mudanças finan-
ceiras e tudo indica que serão pra glorificar de 
pé! Os astros avisam que você tem tudo pra 
arrasar na profissão e conta com mais jeito 
pra ganhar dinheiro. Há chance de ganhar um 
aumento ou bônus no serviço.

Há sinal de boas mudanças, coleguinha. Pra 
começar com o pé direito, os astros prometem 
trazer seu lado sentimental e sensível à tona. 
Tudo indica que seu sexto sentido estará fortís-
simo e você talvez pegue as coisas no ar. Deve 
se sair melhor no serviço, sobretudo se puder 
trabalhar sozinha(o).

Se depender dos planetas, seu signo estará mais 
refinado, sensível e delicado em seus contatos 
profissionais e pessoais. Tudo indica que irá se 
relacionar muito bem com todos, principalmente 
com pessoas evoluídas, emotivas e idealistas. 
Há chance de realizar um sonho, inclusive com 
a ajuda de suas amizades. 

Tô vendo aqui que seu signo conta com maior 
facilidade pra fazer contatos, capricornianos e 
capricornianas. Seja em suas relações pessoais 
ou profissionais, tudo indica que irá revelar seu 
lado mais emotivo, atencioso e agradável, o que 
promete trazer ótimas alianças e associações. 
Talvez tenha ideias inspiradas.

Tudo indica que terá boas ideias e sucesso ao 
lidar com grana, além de faturar mais no tra-
balho. Área relacionada com público, publici-
dade, comércio ou mar deve trazer boas somas 
de dinheiro. A vibe muda à tarde, quando suas 
emoções tendem a virar do avesso e afetar seu 
bem-estar. Evite a automedicação!

Trago notícias e elas são pra glorificar de pé, pis-
ciana e pisciano. Além de trazer mais sorte e ale-
grias, os astros destacam sua intuição. Então bora 
prestar atenção nos recados do Universo e confiar 
no seu sexto sentido, que tá mostro! Momento favo-
rável pra fazer uma fezinha, pode se dar bem. 

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 20/3Solução anterior

Os nascidos a 30 de junho são de Câncer com a personalidade Libra. São de boa aparência, 
cultos, elegantes, vaidosos e bonitos. Podem viver amores dramáticos e sofrerem com 
isso. Seu número principal é o 34. Juntos formam o 7 de Netuno, que os fazem tímidos, 
de grande intuição e dons para normais. Muitas vezes pessimistas. Mas confere brilho 
nas Artes e na Literatura.
   

Horóscopo nascido em 30 de junho

Quintou com ótimas vibes, Escorpião. Sua ima-
ginação criativa tá on e pode te dar excelentes 
ideias. Boas chances de abrir seus horizontes, 
conhecer e aprender coisas novas. Pode fazer 
bons contatos e ligações com pessoas com 
quem tenha afinidades. Tem tudo pra ter sucesso 
nos estudos, sobretudo se faz um curso superior. 

Para o choque de zero pessoas, seu signo 
tende a ficar mais emotivo e pode ter facili-
dade pra fazer contatos e se relacionar com as 
pessoas. Tudo indica que contará com criativi-
dade, empenho e boa memória, que devem te 
render aprendizados e sucesso. Estudos favo-
recidos. Preste atenção no seu sexto sentido, 
que está tinindo. 

Os astros revelam que o seu signo pode se mos-
trar mais tolerante, aberto ao diálogo e dedicado 
às suas amizades, sem interesse nenhum. Talvez 
consiga expressar melhor o que sente, o que 
deve ajudar os seus contatos e relações a evo-
luírem. À tarde, há risco de falar demais.

Quintou e o clima em casa deve ser uma delí-
cia. Graças às boas energias dos astros, que 
prometem te deixar mais sensível, paciente 
e se relacionando numa boa com a família. 
Interesse por misticismo, mistérios e segredos 
talvez cresça.

Seu signo recebe altas doses de sensibilidade 
e tende a demonstrar mais atenção e zelo no 
trabalho. E aí tem tudo pra arrasar na profissão! 
Área ligada à medicina, psicologia ou química 
em alta. Na saúde, há grandes chances de con-
seguir a cura de um perrengue, sobretudo por 
meio de terapia, técnica ou tratamento diferente.

Os astros prometem transformações positivas. 
Negócio familiar, home office ou atividade que 
faz da sua casa tem tudo pra crescer e ser um 
baita sucesso. Com os parentes, um clima de 
maior intimidade, ótimas recordações e fortes 
emoções tem tudo pra pintar. Talvez se interesse 
mais por misticismo, mediunidade ou espiritua-
lidade e conquiste bem-estar. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 9

SRI
LANTERNAGEM
INSUMOSURU

TFAIGUAL
RACIONADART

RRERISTICA
AURUJOTAR
AZEDASAUDE

CAMEDOMAS
MALTETERC

BNAIROBI
PRISTINOIS
FARAODINGO

LIMICABR
ITNAELEI

MARTINSPENA

5/dingo — saint — troia. 9/insidioso. 11/martins pena.

Atividade
realizada

pelo
funileiro

Ato de 
dar novo

destino às
verbas

É cobrada
no caso de
quebra de
contrato 

Deteriora-
da pelo

uso

(?)
dentária:
identifica
cadáveres

Fatores
indutores
de inflação

Sinal cons-
tante de
equação

Roberto
Thomé,

jornalista
esportivo

Submetida
a controle

(água)

A arte da 
argumen-

tação
sofística

Sino do
Palácio de 
Westminster
(Londres)

Relativo a
tempos

passados
(poét.)

Abreviatu-
ra do Livro
de Isaías
(Bíblia)

Cão
selvagem

da
Austrália

Mineral
abundante
em rochas
eruptivas

Sigla 
automobi-
lística do

Brasil

Significa
"contra", 

em
"antiético"

É igual
para 

todos, na
isonomia 

Local onde foi rezada
a primeira missa no

Brasil (BA) 
Porção de pelos

Como se destacou o indiano 
Bhagwan Shree Rajneesh, 

também conhecido como Osho

Pérfido; traiçoeiro

A 4ª nota
na escala
musical

Imaginário

Apelido de
"Eduardo"
Receio;
temor

A coalhada,
pelo sabor
Ingrediente
do uísque

Sucesso 
de Rita 

Lee

Rio que
nasce no

Peru e de-
ságua no
Solimões

Charme
(inglês)
Osso do
braço

Guerra de (?), evento
central da "Ilíada"

(?) econômicos: IPCA,
IGPM e taxa Selic

Porém
O anseio
do consu-

mista

(?) Tropez, cidade da
Riviera Francesa

O plano al-
ternativo

Capital do
Quênia

Soberano
do Egito
Antigo

O introdu-
tor da co-
média de
costumes
no Brasil

"Letras",
em ABL

A vogal do
pingo
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RRERISTICA
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AZEDASAUDE

CAMEDOMAS
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BNAIROBI
PRISTINOIS
FARAODINGO

LIMICABR
ITNAELEI

MARTINSPENA

5/dingo — saint — troia. 9/insidioso. 11/martins pena.
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D P T D
L O M B R I G A S

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

S O C A R I R
R O S A S J A
D S M E R A

R E U M A T I C O
S L D O T A R
A P O R E M D

A N J O S I R I
G O T A S C E N
U R E G A T A

P E L O S S O L

Dele
depende
o hemo-
centro

Bloco
econômico
que inclui
o Brasil

Loja que
vende

remédios

Divisões
de está-
dios de
futebol

Maior fruta
de árvore
do mundo

Relativo a
doenças

em articu-
lações

Numeral
como

"trigésimo"

Silvio Luiz,
locutor

esportivo

Criança
sossegada

(fam.)

Ângulo (?):
mede 90o

(Geom.)

Exímios
em alguma
atividade

Porções
mínimas
de um
líquido

Corrida
entre

embar-
cações

Astro que
nos dá luz

e calor

Parasita
intestinal
Qualquer

avião

Planejado;
projetado

Pão de
fubá (pl.)

Vaso para
água

Profissional
da limpeza

Matou Go-
lias (Bíblia)
Campo de

cereais

Amassar
no pilão 

Flores de
buquês

Agora
Caden-
ciadas

(músicas)
Pura;

simples
Antecede

o "N"

Atribuir
algum dom

Filhote
da égua

Mas;
contudo

(?) 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.

Aplicação do fumacê termina na próxima semana
A Secretaria Municipal da Saúde 

informa que os ciclos de aplicação 
de inseticida com o equipamento de 
Ultra Baixo Volume (UBV), o chamado 
‘fumacê’, estão chegando ao fim em 
Umuarama. A previsão é que o proce-
dimento seja concluído até o próximo 
domingo (3), com os dois últimos ciclos 
de passagem dos veículos pulverizando 
o produto destinado ao controle do 
mosquito transmissor da dengue em 
sua fase adulta, nos bairros onde a 
infestação é maior.

“Os aplicadores iriam embora nessa 
semana, mas foi decidido estender 

um pouco mais a aplicação do fumacê 
para que o processo tenha mais resul-
tado. Além da infestação do mosquito, 
a cidade enfrenta surtos de dengue 
com alto número de pessoas infecta-
das em praticamente todos os bairros”, 
explicou a coordenadora do Serviço de 
Vigilância em Saúde Ambiental, Renata 
Luzia Ferreira.

Para a população dos bairros aten-
didos, a orientação é abrir portas e 
janelas durante a passagem dos veí-
culos pulverizadores, para que o pro-
duto tenha o alcance ampliado. O pro-
cedimento, realizado com apoio da 

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 
segue o manual determinado pelo 
Ministério da Saúde.

Umuarama já tem duas mortes con-
firmadas por complicações da dengue, 
registrou 139 novos casos na última 
semana e já acumula 1.209 exames 
positivos desde agosto/2021 – início do 
atual ano epidemiológico. Há ainda 128 
suspeitas em investigação e 988 testes 
tiveram resultado negativo. As notifica-
ções de casos suspeitos chegam a 2.436.

Já são 100 bairros, praças e logra-
douros com casos da doença. Das 18 
unidades básicas de saúde da cidade, 

16 enfrentam surto de dengue, bem 
como o distrito de Santa Eliza e o 
povoado de Vila Nova Jerusalém. As 
UBS Bem-Estar, Parque Industrial e 
Lovat estão em situação de alerta 
diante do aumento no número de 
casos. A cidade teve, ainda, cinco casos 
de dengue com sinais de alarme e dois 
casos de dengue grave.

Entre as UBS, a situação mais crí-
tica é do Centro de Saúde Escola, com 
321 casos. Na unidade Panorama já são 
180 casos e na Guarani/ Anchieta são 
106, seguida pelo Posto Central (97) e 
Jardim Cruzeiro (89).
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

 A Scania, empresa conhe-
cida por seu pioneirismo e ino-
vação na indústria automotiva, 
celebra, no próximo sábado (2), 
65 anos de presença no Brasil. 
A história da Scania no Brasil 
começou em 1957, quando 
a empresa ainda carregava 
o nome Scania-Vabis do Bra-
sil S/A. Na época, os veículos 
vinham desmontados da Sué-
cia e ficavam sob responsabili-
dade da Vemag, marca que os 
comercializava em São Paulo. 
A partir da década de 1960, a 
Scania passou a produzir inte-
gralmente seus caminhões e 
ônibus na fábrica inaugurada 
em 1962 em São Bernardo do 
Campo (SP), polo da industria-
lização nacional.

A linha do tempo da Scania 
no Brasil é marcada por diver-
sos pioneirismos, destaques e 
lançamentos. A revolução do L 

75, em 1958, que mudou o con-
ceito da oferta de caminhão no 
país; a introdução da direção 
hidráulica, em 1963, no ônibus 
B76; a suspensão pneumática 
no eixo traseiro dos ônibus, em 
1968; a nova revolução com a 
chegada dos “Jacarés”; o pri-
meiro ônibus com motor tra-
seiro (BR 115) no ano de 1972; 
a inauguração da cabina “cara-
-chata” com o LK 140 em 1974; 
o primeiro articulado do país (B 
111 RS), em 1978; o lançamento 
do intercooler, em 1983; a trans-
formação do conceito de cami-
nhão com a chegada da Série 
3, em 1991, até hoje uma das 
mais lembradas; a apresen-
tação do chassi 8x2 (1998) são 
alguns dos destaques.

O ano de 1998 marca ainda 
a introdução de outras duas 
novidades no mercado: o freio 
auxiliar Retarder e a injeção de 

combustível totalmente eletrô-
nica. Já em 1999, foi a vez da 
chegada do L94 UB, o primeiro 
ônibus urbano de piso baixo. 
Em 2001, dois pioneirismos: 
a caixa automatizada Opti-
cruise e o ônibus de 15 metros; 
no mesmo período, um novo 
jeito de pensar e fazer Serviços, 
sem precedentes na indústria, 
é implantado; a nova elevação 
do patamar de um caminhão, 
em 2007, com a chegada da 
família P, G e R, e de ônibus 
com a Série K, no ano seguinte. 
Em 2011, importantes contri-
buições ao meio ambiente: a 
marca passa a comercializar  os 
motores Euro 5, com a  venda 
dos primeiros ônibus a etanol 
e o lançamento na América 
Latina do caminhão movido 
a este combustível. Em 2015, 
aconteceu o lançamento do 
ônibus biarticulado, o primeiro 

“Alexa, bom dia”. Dito 
milhões de vezes, em todos os 
cantos do Brasil, este comando 
tem se tornado cada vez mais 
popular no país. Mas neste 
sábado (2), a resposta da inte-
ligência artificial da Amazon 
será diferente: um convite 
para uma experiência, o lan-
çamento do Novo BMW iX3. 

A ação foi idealizada pela 
BMW do Brasil em conjunto 
com a Ogilvy Brasil, e contou 
com a colaboração da Amazon 
Alexa para a execução. O lança-
mento inclui a possibilidade de 
um test drive virtual, que fun-
cionará da seguinte forma: as 
pessoas poderão conhecer o 
carro a partir do comando de 
voz, em qualquer dispositivo 
Echo ou pelo aplicativo Alexa. 

Após receber a informação 

sobre o lançamento do carro, 
basta o cliente dizer “Alexa, 
abrir test drive BMW” ou habi-
litar a skill através do aplica-
tivo Alexa. A partir disso, a skill 
estará ativada e a conversação 
e os controles de voz serão 
acionados. Perguntas como 
potência, aceleração, tempo 
de recarga, entre outras, serão 
respondidas diretamente pela 
Alexa . Hoje, a Alexa é uma das 
inteligências artificiais mais 
utilizadas entre as pessoas, e 
agora se torna uma das tecno-
logias do iX3, provando a siner-
gia da marca com o futuro. 

O iX3
Com até 460 km de auto-

nomia, o BMW iX3 M Sport é o 
quarto modelo do BMW Group 
completamente movido a 

energia elétrica (BMW i3, iX, 
além do MINI SE) e chega, a 
partir de 04 de julho, em toda 
rede de concessionárias da 
BMW no Brasil por R$ 475.950. 

Importado da China, onde 
é produzido nas instalações da 
joint venture BMW Brilliance 
Automotive, o iX3 M Sport 
chega ao Brasil com a quinta 
geração do BMW eDrive para 
complementar a produção 
nacional em Araquari, Santa 
Catarina, do X3. O motor elé-
trico, posicionado no eixo tra-
seiro, rende 286cv (210kW) de 
potência e torque máximo de 
400Nm. Com esse conjunto, o 
iX3 acelera de 0 a 100km/h em 
6,8 segundos e tem velocidade 
máxima limitada a 180km/h.

Com 80kWh de capacidade, 
o conjunto de baterias do BMW 

BMW iX3 chega ao Brasil

Além de 100% elétrico, o BMW iX3 M Sport é recheado de tecnologia 
e tem os mesmos equipamentos das versões tradicionais do X3

DIVULGAÇÃO

iX3 M Sport é capaz de fornecer 
energia para até 460 quilôme-
tros de autonomia (WLTP).

Além de 100% elétrico, o 
BMW iX3 M Sport é recheado 
de tecnologia e tem os mes-
mos equipamentos das ver-
sões tradicionais do X3. O BMW 
Live Cockpit Professional, por 
exemplo, está presente e ajuda 

a dar ao interior do SAV elétrico 
um visual bastante tecnológico. 
Duas telas, de 12,3 polegadas de 
alta resolução, exibem as infor-
mações do veículo e do sistema 
de entretenimento -- sendo esta 
última sensível ao toque e com-
patível com Apple Car Play e 
Android Auto, além de integra-
ção com Amazon Alexa.  

com motor dianteiro; o ano de 
2016 foi marcado pela  che-
gada do primeiro ônibus nacio-
nal movido a GNV e/ou biome-
tano. Em 2017, a apresentação 
dos Serviços Conectados Sca-
nia e do revolucionário e pio-
neiro programa de manuten-
ção com planos flexíveis. Em 
2018, veio o lançamento da 
Nova Geração de Caminhões, 
que entrega uma economia 

de combustível de até 20% 
em comparação à geração 
anterior. Junto da novidade, 
foi implementado um novo 
formato de vendas de solu-
ções de transporte, com base 
no conceito Tailor Made For 
Application (TMA), que perso-
naliza ainda mais a experiência 
do cliente e permite a entrega 
da solução ideal para a opera-
ção de cada cliente.

Scania celebra 65 anos no Brasil
 DIVULGAÇÃO

Para comemorar mais uma data importante, a Scania apresenta 
ao mercado a Edição Comemorativa de 65 anos de Brasil
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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$ 119.900,00
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 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 112.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
ECOSPORT 2.0AT TITANIUM 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00
ONIX JOY BLACK 21/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 21/22 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00
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$ 239.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 216.900,00
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GONÇALVES &amp; TORTOLA 
S/A, inscrita sob nº CNPJ 
85.070.068/0044-30, estabele-
cido na Estrada Pavão, s/nº, KM 
4,5, lote 23, Gleba Jaborandi, 
CEP 87502-970, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
34.906/2016. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Setor industrial destaca cidade na geração de empregos
Umuarama fechou mais 

um mês com saldo positivo na 
geração de emprego, de acordo 
com o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged). A cidade registrou o 
sexto melhor saldo em todo 
o Paraná e manteve o cres-
cimento médio acima das 
médias do Estado e do país. 
Puxado pelo ótimo desempe-
nho do setor industrial, o saldo 
ficou positivo em 463 empre-
gos em maio de 2022.

N u m  m ê s  e m  q u e  o 

comércio teve saldo negativo 
de 21 empregos (foram 490 
contratações com carteira 
assinada e 511 demissões), o 
bom desempenho foi garan-
tido pelos setores da indústria 
que contrataram 837 e demiti-
ram 389 (+448) e da construção 
civil (93 contratados e 60 demi-
tidos, saldo de 33). Em núme-
ros globais, as empresas de 
Umuarama contrataram 1.863 
trabalhadores, enquanto 1.400 
profissionais foram desligados 
– daí o saldo de 463 empregos.

Com o resultado, Umuarama 
ficou bem à frente das grandes 
cidades da região Noroeste – 
Campo Mourão foi 9º lugar no 
Estado, com 257 empregos de 

Prefeitura favorece a criação 
de 140 novas vagas de emprego

saldo; Paranavaí ficou em 15º, 
com 166; e Cianorte ocupou 
a 24ª colocação, com 125. No 
ranking estadual, a cidade ficou 
atrás apenas de cidades muito 

Com a assinatura de três 
contratos de concessão de 
direito real de uso de terrenos 
do Parque Industrial com pos-
sibilidade de doação futura e 
a liberação de três espaços no 
Centro Industrial Diversificado 
(CID) – antigo IBC –, a admi-
nistração municipal deu con-
dições para que seis empre-
sas gerem até 140 empregos 
diretos nos próximos meses. 
O ato foi realizado na manhã 
de ontem (29).

Os contratos foram firma-
dos após licitação, seguindo 
critérios do Prodeu.

Kalisbalt David Madeiro, 
da Umutorno, disse que vinha 
solicitando a doação de ter-
reno para implantar uma 

nova fábrica há várias ges-
tões. “Desta vez o processo 
funcionou o foi bem rápido. 
Em menos de quatro meses já 
assinamos o contrato. A equipe 
do prefeito Pimentel está de 
parabéns”, disse.

Foram feitas as concessões 
de um terreno de 3,5 mil m² 
para a indústria A. Bitencourt (30 
empregos); 829 m² para a J.N.S 
Têxtil, (10 empregos); e 1.640 m² 
para a Umutorno (10 empregos).

No CID foram concedidos 
espaços para Rafaela Proche 
Brems (50 empregos); S.A. de 
Oliveira Seolin (35 empregos) 
e Vinícius Sabatini Horwat, que 
inicialmente fará três contrata-
ções. No total, serão cerca de 
140 novos empregos.

A UAB (Universidade Aberta 
do Brasil), mantida pela 
Prefeitura de Umuarama, acaba 
de anunciar a abertura de con-
curso vestibular EAD (Ensino à 
Distância) para o curso de Letras 
Língua Portuguesa – Libras e 
Literatura Brasileira e Surda, 
na modalidade licenciatura 
pela Unioeste (Universidade do 
Oeste Paranaense). As inscrições 
vão até às 17h do dia 13 de julho.

maiores como Curitiba (3.663 
de saldo), Londrina (911), 
Maringá (683) e Cascavel (613), 
e posicionou-se bem próximo 
de Toledo (491).

Polo da UAB abre vagas para Umuarama
Segundo Simone Martins, 

coordenadora do polo de apoio 
presencial, a seleção dos candi-
datos será feita tanto por meio 
da nota da redação para quem 
fez o Enem 2021, quanto pelo 
envio de nova redação para o 
site da instituição no endereço 
eletrônico unioeste.br/ead. 

O valor da taxa de inscrição 
é de R$ 50 e todas as informa-
ções estão no edital. Quem 

precisar de mais informações 
também pode entrar em con-
tato pelo telefone (44) 3906-
1076”, detalha.

Já pela UTFPR (Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná), 
no polo de apoio presencial 
de Umuarama, estão abertas 
as inscrições para o curso de 
Especialização em Educação – 
Métodos e Técnicas de Ensino, 
também no sistema EAD.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
AT

EN
TO

Apressa-te a viver bem e pensa 
que cada dia é, por si só, uma 

vida. Sêneca

 OFF
Neste 30 de junho se comemora o Dia Mundial das Redes Sociais. A ideia surgiu a partir de uma iniciativa do site de tec-
nologia Mashable, em 2010, que convidou pessoas que utilizavam constantemente as mídias sociais a refletirem sobre as 
importantes mudanças que proporcionaram a vida das pessoas. Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) festejou 
oficialmente pela primeira vez o Dia das Redes Sociais.

DESCE
O Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, divulgado ontem, mostra uma 
queda de 6% nas mortes violentas no 
país em relação ao levantamento do 

ano passado. Foram 47,5 mil em 2021 
contra 50,4 mil no ano anterior. É o 

índice mais baixo desde 2011, quando 
houve 47,2 mil mortes. O norte teve 

alta de 9% no período, o Amazonas foi 
o mais grave, com 49% de aumento. 

O Brasil é o oitavo país mais violento, 
segundo ranking da ONU. O país con-

tabiliza 20,4% dos homicídios registra-
dos em 2020 na lista com 102 países. 

***

As mulheres são vitimadas por outras 
violências. 66 mil mulheres foram 
estupradas, o equivalente a mais 
de sete estupros por hora, no ano 

passado. Destas, 61,3% tinham até 
13 anos. Mais de 75% dos alvos eram 
mulheres consideradas incapazes de 

consentir o ato sexual.

ZOOM
Os pais Jhenifer Tamili e Jader 
esperam ansiosamente o nas-
cimento de Aurora Luise que 
daqui há seis meses vem ao 
mundo para alegria dos pais e 
toda família.

NEWS
O presidente Miguel Fuentes 

Romero, o vice, Alisson Rafael 
Rodrigues, e a presidente do 

Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva, Carina Previato, 

recepcionaram ontem (29) o pre-
sidente da Associação Médica de 
Umuarama, Dr. Fábio de Carvalho, 
o presidente da subseção da OAB, 

Christhian Rodrigo Pellacani e 
Lucas Leonardi Priori.

***

A diretoria da Aciu tem reforçado 
parcerias históricas em prol de 

causas relevantes para a socieda-
de umuaramense. Uma demons-
tração é a união das entidades 
representadas no encontro em 
torno da organização de um 

evento que tem tudo para ser 
memorável. Novidades em breve.
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