
 

As passagens de ônibus do transporte intermunicipal de passageiros do Paraná já estão reajustadas desde a 
zero hora de hoje. O percentual médio de aumento é de 22,38% para linhas rodoviárias e 28,04% para linhas 
metropolitanas. O principal fator no reajuste da tarifa é a alta acumulada do diesel, que chegou a 51,04% nos 
últimos 12 meses. O segundo maior fator no cálculo é o reajuste salarial de motoristas, cobradores e demais 
funcionários das empresas do setor.

Edição 3025 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,1º/7/2022

Governador Ratinho Junior libera hoje
25 quilômetros da Estrada Boiadeira
O governador Ratinho Junior estará hoje à tarde no Noroeste para a 
entrega dos primeiros 25 quilômetros da pavimentação da Estrada 
da Boiadeira. A construção da rodovia que liga o Mato Grosso do Sul a 
Umuarama, passando por Icaraíma, já ultrapassou índice de conclu-

são de 80%. O investimento total de R$ 232,8 milhões é fruto de um 
convênio com a Itaipu Binacional. A previsão é que o antigo sonho da 
população da região seja materializado no segundo semestre deste 
ano, com a conclusão definitiva da pavimentação. l 9

150 inscritos no
Programa + Frutas l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Mesário no
Paraná fica

isento de taxa
de concurso

l 2

Alep aprova
promoção de
carreiras no

Ensino Superior
l 3

Desemprego
cai para 9,8%
e rendimento
segue estável

l 4

l 6

A Umutrans realizou 
ajustes na sinalização 

da Avenida Paraná com 
implantação de traves-

sia elevada e proibições 
de conversões e retor-

nos devido ao aumento 
no fluxo de veículos e a 
instalação de novas uni-
dades educacionais. l 8

Mudança 
no trânsito

Viagem mais cara

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 % 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 -0,53% 27,93 
Vale ON -2,83% 76,56 
ItauUnibanco PN -1,78% 22,67 
Bradesco PN -2,27% 17,20 
Magazine Luiza ON -2,90% 2,34 
Fleury ON +16,10% 16,30

IBOVESPA: -1,08% 98.541 pontos

Iene 135,70
Libra est. 0,82
Euro 0,96
Peso arg. 125,22

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,2340 5,2350 +10,1%

PTAX  (BC) +0,2% 5,2374 5,2380 +10,8%

PARALELO +1,5% 5,1300 5,5800 +10,9%

TURISMO +1,5% 5,1300 5,5600 +11,0%

EURO +0,1% 5,4830 5,4842 +8,1%

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

DÓLAR 30/06

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.304,97 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/06 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 1.675,00 0,75 -3,3%
FARELO jul/22 469,90 6,70 8,7%
MILHO jul/22 743,75 -26,50 -4,3%
TRIGO jul/22 868,75 -46,75 -24,9%

SOJA 176,52 0,3% -0,6% 175,00
MILHO 78,54 0,3% -2,4% 80,00
TRIGO 110,61 0,0% 8,0% 115,00
BOI GORDO 299,89 -0,2% 1,2% 300,00
SUINO 6,00 -0,3% 18,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 188,00 2,7% 0,3%
SOJA Paranaguá 196,00 1,6% 0,8%
MILHO Cascavel 86,00 0,0% -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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Palavras cruzadas

Vênus em Gêmeos e Lua na Casa 3 deixam você 
ainda mais charmosa e comunicativa do que já 
é. Além de esbanjar simpatia, você saberá di-
reitinho o que dizer para agradar e convencer 
as pessoas, o que deve facilitar as coisas para 
você em todos os setores. 

A Lua realça sua vaidade e indica um bom dia 
para cuidar do visual. No trabalho, você vai ex-
plorar ainda mais os seus talentos e tudo indi-
ca saberá aproveitar as oportunidades que vão 
surgir. Júpiter e Marte recomendam que invista 
nos estudos e aprenda tudo que puder, mesmo 
que isso exija alguns sacrifícios. 

Seu jeito discreto e comedido pode garantir 
bons resultados em suas batalhas nesta sex-
ta-feira. O céu anuncia boas mudanças ou a 
chance de resolver um problema que há tempos 
te causa preocupação. No trabalho, será mais 
fácil conquistar o reconhecimento dos chefes 
e você pode até dar o primeiro passo para uma 
promoção.

A Lua na Casa das Transformações anuncia um 
bom dia para você colocar em prática as mu-
danças ou reformas que deseja, seja em casa 
ou no trabalho. Será mais fácil exercitar o desa-
pego, por isso, você pode aproveitar para arrumar 
os armários e descartar o que não usa mais.

O céu estimula a cooperação e incentiva você a 
trabalhar em equipe para obter bons resultados. 
Some forças com os colegas e invista na troca 
de ideias para achar soluções criativas para as 
tarefas. Vênus na Casa 5 indica sorte em jogos 
e sorteios: faça sua fezinha. 

Você deve ter um dia bastante agitado no 
trabalho ou um dia repleto de compromissos 
para cumprir. Mas terá determinação de so-
bra para dar conta do recado e, se depender 
de Júpiter, pode até ganhar uma grana extra 
com seu empenho.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 1 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Leão. 
São ambiciosos, soltos, livres, para agir, falar, argumentar e ser ouvido com respeito e 
atenção. Seu otimismo e o seu senso de humor que conquistam todas as pessoas. Seu 
número principal é o 5, número de Mercúrio, o astro que simboliza a comunicação, a 
simpatia, as amizades, as viagens, os transportes, os escritos, os impressos. Confere 
mente positiva e otimista, raciocínio rápido e poder de iniciativa.

Horóscopo nascido em 1º de julho

Você começa o mês focada na carreira e nas 
oportunidades de conquistar o sucesso. A Lua 
no ponto mais alto do seu Horóscopo destaca 
o lado mais ambicioso do seu signo, enquanto 
Júpiter e Marte garantem garra e sorte em do-
bro no trabalho. Fique atenta às oportunidades 
e mostre que está pronta para assumir novos 
desafios. 

Os astros despertam em você uma vontade ain-
da maior de conquistar o sucesso e melhorar de 
vida. Isso incentivará você a investir ainda mais 
em sua carreira e na sua realização pessoal. É 
uma boa fase para conseguir um aumento ou 
mesmo uma promoção no emprego: mostre o 
seu potencial. 

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você hoje. Abrir seu coração para parentes mais 
próximos fará bem ao seu astral. Quem nego-
cia uma dívida ou financiamento pode ter boas 
notícias. No trabalho, explore sua experiência 
e seu bom gosto para brilhar e aumentar seus 
ganhos. 

Você inicia o mês esbanjando energia, disposi-
ção e vontade de vencer. Marte em Áries acen-
tua seu espírito guerreiro e garante ainda mais 
coragem para correr atrás do que deseja. Para 
ajudar, a Lua ocupa seu paraíso astral, trazendo 
sorte, criatividade e entusiasmo em dobro.

Investir em parcerias será uma ótima opção 
para você neste início de mês. A Lua na Casa 
11 favorece as associações e ajuda você a 
encontrar bons aliados para os seus projetos. 
No trabalho, una-se aos colegas e some forças 
para atingir as metas em comum.

Os astros acentuam todo o entusiasmo e ca-
risma do seu signo e você vai contagiar os 
colegas com tanto otimismo. A Lua na Casa 9 
desperta sua curiosidade e vontade de apren-
der, indicando um bom momento para investir 
nos estudos. Busque cursos que possam abrir 
novas portas para a sua carreira. 

   Loterias
Megasena
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CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
20/07 - 11h19

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 20
min 16

max 28
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Cascavel
max 25
min 13

Foz do Iguaçu
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Curitiba
max 21
min 10

FASES 
DA LUA
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Lotofácil concurso: 2559
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ECOHRAR
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ETOERE
BOABRIM
ASARGB

OLEVDUO
ANGARIAR
SFIGURA

R

B

P R
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Dinheiro
(gíria)

Captu-
rado;
preso

(?) Leão,
cantora
da MPB

Deus (?)
pague: 

agradeci-
mento

O mês do
Dia das
Crianças

Ferimento
produzido

pelas
unhas

Associação
de apoio a
excepcio-

nais (sigla)

Rua
estreita e

curta

Inves-
tigar;

indagar 

Indicação
exata do

dia, mês e
ano (pl.)

Ir (?): 
ir para

outro lugar

A menor
flexão
verbal

(Gram.) 

(?) bar,
festa com
bebidas

liberadas

Tecido
utilizado
no jeans

(?)-noite,
saudação
noturna

Equipe de
futebol
catari-
nense

Contra-
ceptivo
de uso
uterino

Gilberto
Freyre,

sociólogo
brasileiro

Brado
comum

nas
touradas

Arrecadar
em even-
tos benefi-

centes

Principal
atrativo de

livros
infantis

Remédio
calmante

Transferido
(de data)

Anatomia
(abrev.)
Passei

por filtro
Extensão

de arquivo 
compactado
(Inform.)

Complexo
vitamínico
Ganir co-
mo o cão 

Campeão
três vezes

(red.)

Urânio
(símbolo)
A Cidade 

dos Exageros

Criança, 
no Can-
domblé

Função do
barbeador

Canto a
duas vozes

3/diu — erê — rar. 4/apae — avaí — open. 8/angariar.
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S R I
L A N T E R N A G E M
I N S U M O S U R U

T F A I G U A L
R A C I O N A D A R T

R R E R I S T I C A
A U R U J O T A R
A Z E D A S A U D E

C A M E D O M A S
M A L T E T E R C

B N A I R O B I
P R I S T I N O I S
F A R A O D I N G O

L I M I C A B R
I T N A E L E I

M A R T I N S P E N A

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

SolSol Sol

Mesário voluntário tem isenção
de taxa de concurso no Paraná

A cada eleição o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) faz 
campanha para que os eleito-
res sejam voluntários no pro-
cesso eleitoral. São diversos 
benefícios concedidos àqueles 
que trabalham no dia das elei-
ções, como a dispensa do tra-
balho pelo dobro dos dias de 
convocação, sem prejuízo de 
salário, mediante declaração 
expedida pela Justiça Eleitoral.

Mas no Paraná os benefí-
cios vão além. A lei estadual 
19196/2017, aprovada pelos 
deputados na Alep, isenta 
eleitores convocados do paga-
mento da taxa de inscrição em 
concursos públicos no Estado.

A comprovação deverá ser 
feita por meio da apresenta-
ção, no ato de inscrição para 
o concurso, de documento 
expedido pela Justiça Eleitoral 
contendo o nome completo 
do eleitor, a função desempe-
nhada, o turno e a data da elei-
ção. O benefício tem validade 
por dois anos. A isenção é per-
mitida para inscrições em con-
cursos públicos realizados pela 
administração pública direta e 
indireta, autarquias, fundações 
públicas e entidades mantidas 
pelo Poder Público Estadual.

Para ter direito à isenção, o 
eleitor deverá comprovar o ser-
viço prestado à Justiça Eleitoral 
por, no mínimo, dois eventos 
eleitorais, consecutivos ou não. 
A determinação é válida para 

pessoas convocadas e nomea-
das pela Justiça que prestarem 
serviços no período eleitoral 
visando à preparação, execução 
e apuração de eleições oficiais, 
plebiscitos ou referendos.

Além do benefício, os 
convocados também rece-
bem auxílio-alimentação no 
dia da eleição; créditos em 

disciplinas de cursos em insti-
tuições de ensino superior, se 
conveniadas com os tribunais 
regionais eleitorais; vantagem 
de desempate em concursos 
públicos da Justiça Eleitoral, 
quando expresso no edital; e 
vantagem de desempate em 
outros concursos públicos, se 
houver previsão em edital.

Sesc Paraná recebe doações hoje e 
amanhã no sistema de drive-thru

A 14ª edição da Campanha 
do Agasalho do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR, 
conta com mais de mil postos 
de arrecadação espalhados 
por todo o Estado. Para trazer 
mais comodidade às pessoas 
que desejam contribuir com 
a campanha, as unidades 
do Sesc PR de todo o estado 
receberão as doações no sis-
tema de drive-thru, hoje (1º) e 
sábado (2).  

LEGISLAÇÃO estadual garante o benefício para os voluntários que trabalharem nas eleições
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Podem ser doados itens de 
vestuário, calçados e cobertores 
novos ou usados – em boas con-
dições de uso das 10h às 17h.

A edição “Onde há calor, 
há mais vida”, já arrecadou 
513.666 peças de roupas, 
calçados e cobertores, bene-
ficiando mais de 70 mil para-
naenses assistidos por 249 
instituições sociais. As doa-
ções encerram-se no dia 12 
de agosto. 
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Alep aprova projeto
que promove carreiras
no Ensino Superior

A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou, em duas ses-
sões extraordinárias, uma pro-
posta do Poder Executivo que 
promove a revisão das Carreiras 
Técnicas Universitárias e do 
Magistério Público do Ensino 
Superior no Estado. Os parla-
mentares aprovaram a pro-
posta que altera dispositivos 
da Lei que trata das Carreiras 
do Pessoal Docente e Técnico-
Administrativo das instituições 
universitárias. A matéria avan-
çou em primeira e segunda 
discussões, com dispensa de 
redação final. Com isso, o texto 
segue para sanção ou veto do 
governador. De acordo com o 
Executivo, a proposição tem o 
objetivo de valorizar os servi-
dores e garantir uma melhora 
na estrutura e nos mecanismos 
de desenvolvimento funcional.

Entre as alterações promo-
vidas pelo texto está a revi-
são do Adicional de Incentivo 
à Titulação (ATT) da Carreira 
Docente, a revisão dos valo-
res das referências salariais 
da Tabela da Carreira Técnica 
Universitária, além da revisão 
textual de dispositivos com 
redação ambígua. O projeto 
amplia ainda o número de 
níveis e revisa os institutos de 
desenvolvimento da Carreira 
Técnica Universitária, com 

Garantias
Segundo o Governo, a proposta garante que a carreira dentro das 

Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná (IEES) seja 
atrativa e promissora. O Executivo justifica que o projeto possui 

“elementos primordiais para a manutenção da qualidade dos 
serviços prestados, evitando a ineficácia administrativa, o enges-
samento na gestão de pessoas e demandas judiciais em massa”.

Fixado critério para limites
de gastos das campanhas

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) aprovou ontem 
(30), resolução que estabe-
lece o critério para fixar os 
limites de gastos de cam-
panha por cargo eletivo em 
disputa nas Eleições 2022. 
Segundo a decisão unânime 
do Plenário, serão adota-
dos os mesmos valores das 
Eleições 2018, atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), afe-
rido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
ou por índice que o substituir.

Com a definição desse critério, 

os valores atualizados devem ser 
divulgados até o dia 20 de julho.

O presidente do TSE e relator 
da resolução, ministro Edson 
Fachin, afirmou que a edição do 
texto foi necessária uma vez que, 
até o momento, o Congresso 
Nacional não elaborou lei especí-
fica para fixar os limites de gastos 
de campanha para o pleito. Os 
presidenciáveis poderão gastar 
até R$ 88,2 milhões no primeiro 
turno. Se ocorrer um segundo 
turno, cada um dos dois pos-
tulantes ainda na disputa terá 
direito a investir até R$ 44,1 
milhões na campanha.

FACHIN afirma que a edição do texto foi 
necessária uma vez que o Congresso não 
elaborou lei específica para fixar os limites 
de gastos
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novos requisitos de tempo para 
fins da promoção e progressão. 
Também promove o resgate do 
instituto da mudança de fun-
ção como forma de aproveita-
mento de funções obsoletas ou 
extintas ao vagar.

ADICIONAL DE TITULAÇÃO
Com a mudança, o pro-

jeto determina que, em fun-
ção da titulação que possuí-
rem, os docentes terão uma 
parcela remuneratória mensal 
não cumulativa (Adicional de 
Titulação) nas seguintes condi-
ções: 25% sobre o vencimento 

básico do regime de trabalho 
para detentores de título de 
Especialista; 50% sobre o ven-
cimento para Mestre; 80% sobre 
o vencimento para Doutor ou 
livre-docente; 50% sobre o ven-
cimento do nível D da classe 
de Professor Assistente, aos 
integrantes de classes mais ele-
vadas, quando portadores de 
título de Mestre; e 80% sobre o 
vencimento de seu nível sala-
rial aos integrantes das classes 
de Professor Adjunto, Associado 
ou Titular, quando portadores 
de título em nível de doutorado 
ou livre-docente.

O projeto amplia ainda o número de níveis e revisa os institutos de desenvolvimento da 
Carreira Técnica Universitária

ORLANDO KISSNER/ALEP

Semana das CPIs
O presidente do Senado 
Federal, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), afirmou 
que decide na quarta 
(4) sobre a leitura do 
pedido de instalação de 
novas CPIs, incluindo a 
do MEC, após reunião 
com líderes partidários. 
Além da comissão para 
investigar denúncias de 
corrupção no Ministério 
da Educação, solicitada 
pela oposição, há outras 
três CPIs protocolizadas há 
mais tempo, e apoiadas 
pela base governista, 
que aguardam decisão quanto à sua instalação: a das Obras 
Inacabadas, a das ONGs e a do Crime Organizado. Pacheco 
disse que não há problema para o funcionamento simultâneo 
de várias CPIs. Mas argumentou que o período eleitoral pode 
dificultar o funcionamento dessas comissões.

Oposição
Após reunião com Pacheco, 
os senadores Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e Jean 
Paul Prates (PT-RN) – líderes 
da oposição e da minoria 
– defenderam prioridade 
de instalação para a CPI do 
MEC em relação às outras 
CPIs.  Para Randolfe, a análise 
sobre a instalação é decisão 
soberana da Presidência 
do Senado, desde que 
cumpridos requisitos legais: 
fato determinado, número 
mínimo de assinaturas e 
tempo de funcionamento. 
“Convencionamos com 
Rodrigo Pacheco que a 
Presidência do Senado fará 
essa análise e proferirá até 
segunda-feira, ao colégio de 
líderes, sua decisão”, disse 
ele, reiterando sua disposição 
de acatar o despacho do 
presidente do Senado.

Cidadão honorário
O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (UB) 
recebeu ontem (30), da Câmara Municipal de Curitiba, 
o título de cidadão honorário da capital paranaense. A 
concessão do título provada pelo Legislativo ainda em 
2016, por iniciativa do ex-vereador Chico do Uberaba, e a 
solenidade foi uma iniciativa do ex-presidente da Casa Sabino 
Picolo (União). Moro agradeceu e ressaltou que sua história 
com Curitiba não começou na Operação Lava-Jato, e sim em 
2002, quando ele passou a morar na Capital.

Pardal
O aplicativo Pardal, que permite o envio de denúncias 
eleitorais, já está disponível nas lojas de dispositivos móveis. 
Pela ferramenta, podem ser relatados casos de propaganda 
antecipada e outras irregularidades eleitorais. Os conteúdos são 
encaminhados ao Ministério Público Eleitoral. É considerada 
propaganda antecipada notícia de candidatura com pedido 
explícito de voto antes do período permitido por lei (16 de 
agosto). Outras irregularidades eleitorais que podem ser 
denunciadas são compra de voto, abuso de poder econômico, 
uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos 
meios de comunicação social.

DIVULGAÇÃO

Critérios
Randolfe ressaltou que não 
há critério cronológico para a 
instalação de CPIs. Segundo 
ele, os requerimentos da 
base do governo cobrando 
precedência a comissões 
parlamentares de inquérito 
requeridas antes da CPI 
do MEC servem para 
“tumultuar” a “verdadeira” 
CPI e dificultar a investigação 
sobre o Ministério da 
Educação. Também criticou 
a tentativa de fusão de 
comissões, apesar de admitir 
a relação entre os objetos 
da CPI do MEC e da CPI das 
Obras Inacabadas. Já Jean 
Paul Prates, por sua vez, 
declarou que “a cronologia 
é relativamente importante, 
mas o que faz uma CPI 
funcionar é o interesse 
dos líderes de indicar seus 
membros”, reitera.
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Taxa de desemprego
cai para 9,8% no país e
rendimento fica estável

Dados da ocupação divul-
gados ontem (30) pelo IBGE 
mostram recuperação con-
tinuada do mercado de tra-
balho. A Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
aponta que a taxa de deso-
cupação ficou em 9,8% no 
trimestre móvel encerrado 
em maio.

O recuo foi de 1,4 ponto 
percentual em relação ao 
trimestre de dezembro de 
2021 a fevereiro de 2022, 
quando a taxa ficou em 
11,2%, e de 4,9 pontos per-
centual na comparação com 
o mesmo período de 2021, 
q u a n d o  o  d e s e m p r e g o 
estava em 14,7%. Segundo 
o IBGE, esta foi a menor taxa 
de desocupação para um tri-
mestre encerrado em maio 
desde 2015, quando o indi-
cador registrou 8,3%.

Em números, o Brasil tem 
hoje 10,6 milhões de pes-
soas desocupadas. São 1,4 
milhão de pessoas a menos 
frente ao trimestre anterior, 
o que representa um recuo de 
11,5%. Na comparação anual, 

Câmara aprova MP que aumenta
margem do crédito consignado

A Câmara aprovou a 
m e d i d a  p ro v i s ó r i a  q u e 
aumenta o limite de crédito 
consignado para os assala-
riados e autoriza esse tipo de 
empréstimo também para 
quem recebe o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), 
a Renda Mensal Vitalícia (RMC) 
e o Auxílio Brasil. A MP segue 
para o Senado.

O parecer do relator, depu-
tado Bilac Pinto (União-MG), 
ampliou de 35% para 40% 
a margem consignável dos 
empregados celetistas, ser-
vidores públicos ativos e ina-
tivos, pensionistas, militares 
e empregados públicos. Os 
aposentados do Regime Geral 
de Previdência terão a margem 
ampliada de 40% para 45%, 

Subutilização
A taxa composta de subutilização caiu 1,7 ponto percentu-
al em relação ao trimestre móvel encerrado em fevereiro, 

para 21,8%. Na comparação com o trimestre encerrado 
em maio de 2021, a queda foi de 7,4 pontos percentuais. 
A população subutilizada ficou em 25,4 milhões de pesso-
as, uma queda de 6,8% frente ao trimestre anterior e de 
23,8% na comparação anual. A subocupação por insufi-
ciência de horas trabalhadas atinge um contingente de 

6,6 milhões de pessoas, número estável ante o trimestre 
anterior e 11,1% menor do que no mesmo período do ano 
passado. A população fora da força de trabalho caiu 0,8% 
na comparação trimestral, para 64,8 milhões de pessoas. 
Na comparação anual, a queda foi de 4,7% , o que repre-

senta 3,2 milhões de pessoas menos nessa situação.

Desalentados
A população desalentada está em 4,3 milhões de pessoas, 
uma queda de 8,0% em relação ao trimestre anterior, com 
menos 377 mil pessoas, e de 22,6% na comparação anual, 
o que representa 1,3 milhão de pessoas. O percentual de 

desalentados na força de trabalho ficou em 3,9% no trimestre 
móvel encerrado em maio.

mesmo valor aplicado a quem 
recebe BPC ou Renda Mensal 
Vitalícia. 

Em todos esses casos, 5% é 
reservado para operações com 
cartões de crédito consignado.

Os beneficiários do Auxílio 
Brasil poderão fazer emprés-
timos de até 40% do valor do 
benefício, sendo que a respon-
sabilidade sobre a dívida não 
poderá cair sobre a União.

O empréstimo consignado 
é concedido com desconto 
automático das parcelas 
em folha de pagamento ou 
benefício, sendo que o limite 
máximo que poderá ser com-
prometido pelo desconto em 
folha é a margem consignada. 
O cartão de crédito consignado 
funciona como um cartão de 

crédito na hora da compra, 
mas a dívida é descontada 
automaticamente do salário.

Segundo o relator, os finan-
ciamentos no Brasil têm juros 
altos, enquanto os créditos 
consignados oferecem taxas 
menores por serem descon-
tados diretamente do salário 
ou benefício. O texto tam-
bém altera regras do Auxílio 
Inclusão Produtiva Urbana, 
criado junto com o Auxílio 
Brasil, para aquele beneficiá-
rio que conseguir emprego for-
mal. O texto estabelece que o 
Auxílio tem caráter pessoal e 
temporário; não gera direito 
adquirido; e poderá ter o paga-
mento acumulado com outros 
benefícios, auxílios e bolsas do 
programa Auxílio Brasil.

a queda foi de 30,2%, com 4,6 
milhões de pessoas a menos 
desocupadas.

O total de pessoas ocu-
padas atingiu o recorde da 
série iniciada em 2012, com 
97,5 milhões. Uma alta de 
2,4%, ou mais 2,3 milhões 
de pessoas, na comparação 

trimestral e de 10,6%, ou 
9,4 milhões de pessoas, na 
comparação anual. O nível 
da ocupação foi estimado 
em 56,4%, alta de 1,2 ponto 
percentual frente ao trimes-
tre anterior e de 4,9 pontos 
percentuais em relação ao 
mesmo trimestre de 2021.

Planejamento
O Conexões Urbanas – 
Planejamento de Espaços 
Públicos para Comunidades 
Inclusivas é uma parceria 
inédita entre as equipes do 
Brasil e do Líbano da ONU-
Habitat, onde há um piloto 
similar, além do Programa de 
Espaços Públicos e Divisões 
Globais da sede do ONU-
Habitat, no Quênia. Na América 
Latina, as atividades darão 
ênfase à dinâmica dos espaços 
públicos de seis municípios.

Convenção do PP
O PP é o primeiro partido a 
marcar as convenções partidárias.  
Os Progressistas vão se reunir e 
anunciar seu destino no dia 23 
de julho em Londrina. O anúncio 
foi feito pela presidente estadual 
da legenda, deputada Maria 
Victória. Segundo a deputada, a 
escolha da cidade de Londrina 
prestigia a administração 
inovadora e eficiente do prefeito 
Marcelo Belinati. Com aprovação 
superior a 80%, Marcelo é o 
prefeito mais bem avaliado entre 
as grandes cidades do país. A 
convenção vai reunir os seis 
deputados estaduais, os seis 
deputados federais, 22 prefeitos, 
33 vice-prefeitos e mais de 300 
vereadores de todas as regiões 
do Estado.

Vacina Mais
O Paraná aderiu à campanha 
nacional de vacinação ‘Vacina 
Mais’, promovida pela 
Organização Panamericana de 
Saúde (Opas). Ela tem o objetivo 
de chamar atenção sobre o 
assunto e ampliar a imunização 
da população. Além de ações 
conjuntas para operacionalizar 
e realizar a vacinação em todo 
o País, peças publicitárias e 
informativas também estão 
sendo lançadas para conscientizar 
as pessoas sobre os benefícios da 
vacinação.

Desativando as redes
Os perfis do Governo do 
Estado nas redes sociais serão 

Conexões Urbanas
A ONU-Habitat, agência da ONU focada em promover o 

desenvolvimento urbano sustentável, está implementando 
o projeto Conexões Urbanas em Foz do Iguaçu. A cidade vai 

receber uma avaliação de 26 espaços públicos, com o objetivo 
coletar e analisar dados para requalificar cada região. A ação é 
promovida simultaneamente em Ciudad del Este, no Paraguai. 

Além dos dois municípios, mais dois grupos de cidades 
fronteiriças fazem parte do projeto, incluindo outros dois 

paranaenses, Barracão e Bom Jesus do Sul.

desativados neste sábado 
(2). O motivo é a legislação 
eleitoral. Para evitar qualquer 
questionamento de uso da 
máquina pública, o governo 
optou por tirar tudo do ar. 
Além das redes sociais, o 
site da Agência Estadual de 
Notícias, que divulga as ações 
do governo, permanecerá no ar, 
mas apenas com informações 
de utilidade pública como 
boletins da covid, dengue, entre 
outras coisas. A iniciativa é 
adotada em todos os governos 
em períodos eleitorais, já que 
é grande o risco de uma ação 
eleitoral.

Pequenas empresas
O BRDE (Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul) já liberou mais de R$ 148 
milhões para micro e pequenas 
empresas.  A operação é 
realizada em parceria com 
instituições financeiras 
contratadas pelo banco, que 
repassam os recursos. “A 
ideia é aproximar o banco da 
sociedade. Nosso compromisso 
é tornar o financiamento uma 
realidade possível para os micro 
e pequenos empreendedores, 
que movimentam a economia 
local e geram desenvolvimento 
nas cidades”, explicou o 
presidente do BRDE, Wilson 
Bley Lipski.

Enade 2022
O Enade (Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes) 
2022, acontecerá no dia 27 
de Novembro. O teste é feito 
para aferir o conhecimento 
dos estudantes e a qualidade 
das instituições de ensino. 
O Enade 2022 avaliará os 
estudantes concludentes 
de cursos de bacharelado 
e superiores de tecnologia 
vinculados ao ano três do 
ciclo avaliativo do Sistema 
Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes). 
Os coordenadores de cursos 
deverão inscrever os estudantes 
no período de 6 de julho a 31 
de agosto, no Sistema Enade.
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Brasil poderá ter
autossuficiência na
produção de trigo

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (30) que o Brasil 
está a caminho de obter autos-
suficiência na produção de 
trigo, a ponto de, em dez anos, 
se tornar um grande exporta-
dor do produto. A afirmação foi 
feita em Campo Grande (MS), 
onde participou da inaugura-
ção de 300 moradias.

Durante o discurso, o pre-
sidente voltou a falar sobre a 
preocupação de diversos paí-
ses em garantir a segurança 
alimentar de sua população e 
que, nesse contexto, as políti-
cas voltadas ao setor são tão 
importantes quanto as de 
defesa do território nacional.

CULTURA
“Podemos viver sem muita 

coisa, mas não sobrevivemos 
sem alimento”, disse. “Por 
isso, o ministério mais impor-
tante, além do da Defesa, é o 
da Agricultura”, acrescentou 
ao destacar a relevância deste 
setor para o desenvolvimento 
econômico do país.

Aciu é parceira na 1ª edição do
Hackathon Agro Challenge 2022

A Associação Comercial, 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) é parceira 
na realização do 1º Hackathon 
Agro Challenge 2022. O evento 
terá como tema ‘Desafio de 
Soluções Tecnológicas para 
Agronegócio por Demanda’.

O objetivo do desafio é 
pensar na inovação em um 
formato que gere benefí-
cios diretos aos produtores 
rurais, à própria cooperativa 

(Cocamar) e toda a cadeia 
do agronegócio, por meio do 
desenvolvimento de protóti-
pos, softwares e outros proje-
tos que possam ser aplicados 
ou desenvolvidos.

Isso significa que serão lan-
çadas situações-problemas 
de agricultores e pecuaristas, 
para que os acadêmicos ins-
critos atuem com o empreen-
dedorismo e criem propostas 
com soluções tecnológicas 

e inovadoras para solucio-
nar essas questões. As equi-
pes serão formadas por, no 
máximo, 6 integrantes.

O evento será realizado de 
1 a 3 de julho. A realização será 
no formato híbrido: presencial 
– no Campus 3 da Unipar, em 
Umuarama e também trans-
mitida em ambiente virtual. 
A avaliação do trabalho reali-
zado deverá atender critérios e 
a premiação será em dinheiro.

PRESIDENTE lembrou da preocupação dos países em garantir a segurança alimentar de 
sua população e sobre as políticas voltadas ao setor

DIVULGAÇÃO

Em Umuarama, 32 alunos da Escola Municipal Paulo Freire 
estiveram em visita na Câmara Municipal, acompanhados da 
diretora, Claudimar Ponce Rissato e do professor Alessan-
dro Salgado. A visita completa uma série de atividades e 
abordagem de conteúdo, voltados ao contexto geográfico, 
social e de cidadania, frisando as atribuições dos três poderes. 
A comitiva foi recepcionada por vereadores que detalharam 
o trabalho desenvolvido pelos parlamentares, tendo como 
parâmetro o dever maior, que é a defesa dos interesses dos 
cidadãos. Os alunos conheceram as dependências e tiveram 
acesso ao plenário, além de visitar os gabinetes legislativos.

Na sequência, o presidente 
disse que o Brasil está a cami-
nho de deixar de ser depen-
dente do trigo estrangeiro. 
“Quem diria que o Brasil está 
conseguindo a autossuficiên-
cia no trigo? Em 10 anos vamos 
exportar o equivalente ao que 
consumimos no Brasil porque 
cada vez mais a produtividade 
se faz presente”, acrescentou, 
sem entrar em detalhes sobre 
o cenário projetado.

MORADIAS
As declarações foram fei-

tas durante a entrega de 
moradias do Residencial 
Jardim Canguru, na capi-
tal sul-mato-grossense. O 
empreendimento é resul-
tado de uma parceria entre 
os governos federal e esta-
dual, construído no âmbito 
do Programa Casa Verde e 
Amarela. O total investido foi 
R$ 29 milhões.

ASSESSORIA

PRF contra Bolsonaro 
O presidente Jair Bolsonaro 
já perdeu o apoio das 
classes da Polícia Federal. 
Agora, uma enquete de 
quarta-feira num grupo de 
Telegram dos Rodoviários 
Federais, ao qual a Coluna 
teve acesso, mostrou a 
debandada da categoria 
que o apoiou em 2018 – e 
que vez ou outra faz sua 
escolta nas “motociatas”. 
De mais de 4 mil signatários 
do grupo, 1.042 responderam a pesquisa. Destes, 43% disseram 
que não votam nem em Bolsonaro (PL) nem em Lula da Silva 
(PT). Pior para o presidente, outros 33% escolheram o petista; 
14% indicam votar “branco/nulo” e apenas 10% indicam voto no 
atual presidente do Brasil. Ontem, a insatisfação ficou clara para 
o Palácio do Planalto. Em evento da PRF em Florianópolis (SC), a 
FenaPRF exibiu uma faixa num monomotor fretado com a frase: 
“Nada a comemorar, Bolsonaro mentiu pros PRF”.

Garanhão do chefe
Tem mais ingrediente político 
no pedido de demissão do 
presidente da Caixa Pedro 
Guimarães. Não foram só as 
suspeitas de amassos oficiais 
(e extraoficiais) em secretárias 
que derrubaram o chefão do 
banco. Economistas da Caixa 
insatisfeitos com a gestão 
apontam, entre portas, que 
Guimarães maquiou números 
elevados divulgados ao 
presidente e ao mercado, 
adicionando vendas de ativos 
como lucros alcançados em 
operações de rotina. Ou seja, 
Guimarães pode ter dado uma 
pedalada nas contas. 

CNC: S de $aúde 
Vai cair o contrato emergencial 
feito pela atual gestão de Karina 
Câmara no Senac-DF, sem 
licitação, conforme reportamos. 
Preocupada, a direção da 
Confederação Nacional do 
Comércio passa a lupa e entrou 
no circuito: embora cite que as 
regionais têm autonomia para 
gestão, soltou uma nota ontem 
afirmando que a instituição 
em Brasília “já está com novo 
pregão para contratação de 
plano de saúde pronto para 
ser lançado no mês de julho”. 
A conferir.

Goiás & Quadradinho
O ex-governador Marconi 
Perillo (PSDB) – que já ocupou 
poltrona na Casa Alta – terá 
um páreo duro em Goiás 
na disputa ao Senado. Seu 
concorrente direto será 
o deputado federal João 

Campos (Republicanos), que 
conta com o voto evangélico e 
o voto bolsonarista. Campos e 
Damares Alves (candidata ao 
Senado pelo DF) terão, aliás, 
o mesmo número de urna e 
farão campanha juntos nas 
cidades goianas no Entorno 
da capital federal – onde 
mora muita gente que vota 
em Brasília.

Fora do ar...
Diretores dos dois canais 
estão em pé de guerra “fora 
do ar”. O que se comenta na 
praça é que a turma da EBC, 
com ciúme da TV Escola, tem 
espalhado que esta acabou, 
com intuito de tomar os 
fornecedores do canal irmão. 
A EBC chegou até a retirá-la 
da programação. A TV Escola, 
embora estatal, recebe mais 
publicidade que o canal do 
Palácio do Planalto. A EBC 
custa meio bilhão de reais, e a 
outra, cerca de 10% disso. 

Vergonha 
internacional
O Brasil é o terceiro país que 
mais perdeu liberdade de 
expressão nos últimos 10 
anos, aponta levantamento 
da ONG ARTIGO 19 lançado 
ontem. Atrás apenas de Hong 
Kong e Afeganistão, o País 
teve redução de 38 pontos na 
escala do ranking global que 
reúne informações de 161 
nações em 25 indicadores. Os 
dados do documento mostram 
que, de 2015 a 2021, o país 
caiu 58 posições no ranking, 
chegando à 89ª posição.
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Tarifas de ônibus intermunicipais
do PR mais caras a partir de hoje

As passagens de ônibus 
do transporte intermunici-
pal de passageiros do Paraná 
serão reajustadas a partir da 
zero hora de hoje (1º). O per-
centual médio de aumento é 
de 22,38% para linhas rodo-
viárias e 28,04% para linhas 
metropolitanas, ambas outor-
gadas pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER-PR).

O principal fator no reajuste 
da tarifa é a alta acumulada do 
diesel, que chegou a 51,04% 
nos últimos 12 meses, de 
acordo com o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – 
Amplo (IPCA) divulgado este 
mês. O segundo maior fator 
no cálculo é o reajuste sala-
rial de motoristas, cobrado-
res e demais funcionários das 
empresas do setor.

O reajuste anual está pre-
visto no decreto nº 1.821/2000, 
que regulamenta os serviços 
de transporte rodoviário inter-
municipal de passageiros no 
Estado. O cálculo é realizado 

pelo DER/PR, levando em con-
sideração, basicamente, custos 
operacionais, de manutenção, 
administração, remuneração de 
capital, depreciação de equipa-
mento, coeficiente de utilização, 
bem como outros componentes 
previstos em legislação e regula-
mentos vigentes.

O reajuste não afeta as 

linhas de ônibus outorgadas 
pela Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(Comec).

O último reajuste das tarifas 
do transporte intermunicipal de 
passageiros aconteceu nos dias 
26 e 27 de novembro do ano 
passado, quando chegaram ao 
fim os contratos de pedágios do 

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
do Paraná, fechou junho com 
estimativa de pequena redu-
ção na produção de milho da 
segunda safra 2021/22, o que 
contribui para baixar, nos mes-
mos patamares, a previsão da 
safra paranaense. A projeção 
agora é que serão produzidos 
pouco mais de 36,2 milhões 
de toneladas contra 36,8 
milhões de toneladas previs-
tas em maio. Ainda assim, se 
trata de uma safra recorde. A 
área de plantio é de quase 10,9 

Copel entre as 
mais responsáveis 
do setor elétrico 

no Brasil
A  C o p e l  m e l h o r o u 

d e  p o s i çã o  n o  ra n k i n g 
Merco Responsabilidade 
Environmental, Social and 
Governance, subindo da 
quinta para a segunda colo-
cação entre as empresas do 
setor de energia elétrica com 
as melhores práticas ESG, atrás 
apenas da Eletrobras.

O evento divulgou as 100 
Empresas mais Responsáveis 
ESG Brasil 2021, e também 
o top 25 do ranking nas três 
variáveis, E – meio ambiente, 
S – âmbito interno, clien-
tes e sociedade e G – ética e 
governança. 

A pesquisa de campo do 
Ranking aconteceu entre 
julho de 2021 e abril de 2022. 
Na 8ª edição do levanta-
mento, houve uma medição 
mais abrangente da susten-
tabilidade empresarial, resul-
tando em um novo Merco 
Responsabilidade ESG. A 
mudança metodológica na 
estrutura incluiu cinco avalia-
ções com 14 diferentes fontes 
de informação, em um total de 
2.311 entrevistas.

Paraná mantém estimativa de safra recorde de milho
milhões de hectares.

O chefe do Deral, Marcelo 
Garrido, destacou os bons 
crescimentos projetados para 
alguns produtos, em relação à 
safra anterior, particularmente 
as culturas de milho e de feijão. 
“É importante observar que, 
apesar dos problemas enfren-
tados pelo agricultor, sobre-
tudo os climáticos, a persis-
tência e a vontade de semear 
a terra venceram e novamente 
vislumbramos recordes em 
alguns produtos”, afirmou.

A Previsão Subjetiva da 
Safra (PSS), apresentada 
ontem (30) pelos técnicos, 

aponta que a produção de 
milho nesta segunda safra 
deve ficar em torno de 15,4 
milhões de toneladas. É uma 
redução de 700 mil toneladas 
em relação à projeção inicial de 

16,1 milhões de toneladas. Mas 
será 170% superior ao colhido 
na safra anterior, muito afetada 
pelas condições climáticas 
adversas, e que ficou em 5,7 
milhões de toneladas.

Anel de Integração.
Com o fim da cobrança nas 

praças, as linhas metropolita-
nas que passavam por pedágios 
tiveram suas tarifas reduzidas 
proporcionalmente, enquanto 
no caso das linhas rodoviárias 
as empresas deixaram de cobrar 
o valor do pedágio já no ato da 
venda da passagem.

O percentual médio de aumento é de 22,38% para linhas rodoviárias e 28,04% para linhas metropolitanas

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Falhas nas finalizações impedem
vitória do Umuarama contra o Foz

O  U m u a ra m a  F u t s a l 
demonstrou diante do Foz 
do Iguaçu, na noite da última 
quarta-feira (29), a mesma 
perseverança que tem apre-
sentando nos últimos jogos, 
porém, mais uma vez o time 
pecou nas finalizações e não foi 
perdoado pela equipe da fron-
teira, que venceu o jogo por 2 
a 1 válido pela Série Ouro do 
Campeonato Paranaense 2022.

Os gols do Foz foram mar-
cados por Pedro Beraldo 
e Gabriel, e o de honra do 
Umuarama por Ouchita. E 

Harmonia Clube de Campo comemora 58 anos de fundação
Hoje, quinta-feira, 1 de 

julho, as atuais 2 mil famílias 
associadas do Harmonia Clube 
de Campo, podem comemo-
rar junto com à diretoria do 
maior e mais completo clube 
social de Umuarama, seus 58 
anos de fundação.

Várias atividades estão pro-
gramadas para todo o mês de 
julho. Entre elas, as que são 
direcionadas ao esporte, que faz 
parte da grande gama de produ-
tos oferecidos dentro do HCC. 
Entre outras, haverá zumba 
no pátio da piscina, atividades 
especiais direcionadas na pis-
cina térmica, eventos esportivos 
nas quadras de tênis e polies-
portiva, além de premiações 
especiais aos vencedores dos 
torneios internos do Harmonia.

Auxiliados por toda a 
equipe de colaboradores do 
Harmonia, o presidente Ângelo 
Rossi e o diretor social Sidnei 
Gerevini, passaram o mês de 
junho preparando toda a pro-
gramação especial de aniver-
sário do clube, inclusive refor-
çando que o auge da festa será 

o Arraiá com a dupla sertaneja 
Teodoro e Sampaio, que acon-
tece dia 16 de julho.

HISTÓRIA
A história do HCC começou 

há cerca de 60 anos, quando 
o médico Germano Rudner 
formou, onde é a sede do 
Harmonia, uma chácara de 
lazer e construiu nela a pri-
meira piscina de Umuarama. 
“Hospitaleiro, ele recebia lá, 
convidados na chácara que se 
tornou um ponto de encontro 
de famílias umuaramenses 
em 1960”, lembra o pioneiro 
Antônio Jarenco, de 86 anos.

Assim nasceu o Harmonia 
Clube de Campo, sendo fun-
dado em 1 de julho de 1964, 
com sede à Rua José Dias 
Lopes, 4310, sem fins lucrati-
vos, com caráter social, espor-
tivo, cultural e recreativo. 
Tendo a missão de proporcio-
nar aos associados, um espaço 
familiar adequado para prática 
de atividades esportivas, cultu-
rais e sociais.

Hoje oferece ao associado 

uma ampla e completa acade-
mia de musculação, aulas de 
pilates, treinamentos funcio-
nal mix e alongamentos, lutas, 
danças e um parque aquático 
com piscina térmica para nata-
ção e hidromassagem, pisci-
nas externas semi olímpica 
e infantil, playground, um 
grande complexo de quadras 
de areis, futvolei, beach tênis, 
vôlei de praia, futmesa, além 
de duas quadras poliesportivas 
cobertas e cinco abertas, bem 
como dois campos de futebol 
suíço, espaço de sinuca, um 
salão social tecnológico para 
grandes shows, formaturas, 
casamentos, aniversários e 

palestras. Ainda possui um 
espaço de boxa no mesmo bos-
que onde ficam quatro quios-
ques com churrasqueiras e um 
parquinho infantil, além de um 
amplo estacionamento.

“É com grande prazer que 

administramos este que é o 
maior clube social de todo o 
noroeste do Paraná e temos a 
satisfação de podermos oferecer 
ás famílias associadas toda esta 
estrutura todos os dias”, come-
mora o presidente Ângelo Rossi.

mesmo com a derrota, o time 
da Capital da Amizade, 10º 
colocado na tabela com 15 
pontos, está na zona de clas-
sificação para a próxima fase 
da competição. Entretanto, a 
equipe tem que manter a cau-
tela, e buscar as vitórias nas 
11 rodadas que restam para 
o fim desta que é a primeira 
fase do Estadual.

LIGA NACIONAL
O próximo desafio do 

Umuarama será pela Liga 
Nacional de Futsal 2022, no dia 

3 de julho, domingo, às 13h, 
no Ginásio Adib Moisés Dib, 
em São Bernardo do Campo, 
contra o Santo André Intelli. 
No momento, o time para-
naense é o último na zona de 
classificação para os playoffs 
– próxima fase da competição, 
então só a vitória interessa 
para a manutenção da vaga 
com folga. O time ocupa a 16ª 
posição com 12 pontos.

MESMO com a derrota, o 10º colocado na 
tabela com 15 pontos segue na zona de classi-

ficação para a próxima fase da competição

PORTAL UMUARAMA

CLUBE oferece ás 2 mil famílias associadas, uma grande gama de atividades esportivas e 
sociais todos os dias
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O Proesporte, do Governo o Estado, investiu, desde 2019, 
R$ 26,5 milhões nos projetos selecionados. Em consonância 
com a Polícia de Esportes do Paraná, o programa tem o propó-
sito de incentivar, facilitar e assegurar à comunidade as oportuni-
dades e condições de acesso ao esporte, promovendo o desen-
volvimento dos talentos esportivos e estimulando o fomento da 
área em todas as regiões do Estado. Os projetos podem ser 
propostos por entidades da administração pública direta, por 
entidades da administração pública indireta, iniciativas privadas, 
pessoas jurídicas, pessoas físicas e pelo próprio atleta.

PARANÁ ESPORTE
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Sestram altera sentido de ruas e
implanta melhorias na av. Paraná

A Diretoria de Trânsito do 
município (Umutrans) implan-
tou uma série de ajustes na 
sinalização da avenida Paraná, 
devido ao aumento no fluxo de 
veículos e a instalação de novas 
unidades educacionais. “A inten-
ção é dar mais fluidez e segu-
rança aos condutores e pedes-
tres que trafegam pela região, 
uma das mais movimentadas da 
cidade”, disse a engenheira de 
tráfego Regina Duarte Gomes.

Em frente ao Colégio 
Educare, na Paraná, a enge-
nharia de tráfego da Umutrans 
implantou uma travessia ele-
vada para garantir a segurança 
dos alunos. “A implantação do 
dispositivo serve também como 
medida de redução de velo-
cidade para o cruzamento da 
Paraná com as ruas Curió e Ilhas 
Gregas, um dos principais aces-
sos aos bairros da região abaixo 
da avenida Portugal”, ressalta.

No mesmo cruzamento 
serão feitas algumas proibições 
por meio de placas de regula-
mentação, com a finalidade 
de eliminar movimentos con-
flitantes e reduzir os riscos de 
acidentes. Já no entorno da 
instituição UniAlfa Faculdade, 
foi implantado um binário para 
garantir fluidez ao trânsito e a 
organização das vagas de esta-
cionamento regulamentado. Na 

Umuarama sediou ontem 
(30), o 1º Encontro Regional 
de Formação Continuada 
para os Profissionais do 
Sistema de Garantida de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (SGDCA), com 
integrantes de organismos 
da rede de proteção de 16 
municípios do Noroeste do 
Estado. Durante todo o dia, 
eles discutiram o assunto 
e adquiriram novos conhe-
cimentos com a assistente 
social Luciana Pavowski 
Franco Silvestre, especialista 
em Administração Pública e 
doutora em Ciências Sociais 
Aplicadas.

O encontro reuniu repre-
sentantes de Alto Piquiri, 
Cafezal do Sul, Cruzeiro 

Educação conta 
com centro

de apoio aos 
professores

O prefeito Hermes Pimentel 
conheceu ontem (30), a infraes-
trutura e a equipe do Centro 
Municipal de Desenvolvimento 
e Pesquisa em Educação 
(CMDPE), que funciona nas 
antigas instalações da Escola 
Municipal Evangélica, com 
a missão de dar suporte aos 
900 professores da rede, que 
por sua vez atendem quase 10 
mil alunos da educação infan-
til e Ensino Fundamental I em 
Umuarama. A visita teve a par-
ticipação, também, do secre-
tário municipal de Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

No local são preparados os 
projetos, aulas e materiais de 
apoio para uso em sala de aula, 
um trabalho que contribui para 
a organização e garante mais 
qualidade ao ensino ofertado às 
crianças. “Temos 18 profissionais 
– incluindo a equipe do projeto 
Biblioteca Itinerante – que perio-
dicamente recebem professores 
para formações e elaboração dos 
planos de interações e brinca-
deiras, além de planos de ensino 
para as turmas do Infantil 4 ao 5º 
ano”, explicou a secretária muni-
cipal da Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso.

A iniciativa faz parte da Rede 
Pedagógica Colaborativa, que 
auxilia nas rotinas organizadas 
semanalmente, e é constituída 
por todos os docentes da rede. 
São três salas e auditórios que 
comportam até 200 professo-
res, para a realização de for-
mações da Educação Infantil e 
dos componentes específicos, 
tais como Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, 
Ciências, Ensino Religioso, Arte 
e Educação Física. Também é o 
local que recepciona as coor-
denadoras pedagógicas das 
escolas e CMEIs para as reu-
niões de alinhamento ao longo 
do ano letivo.

“A Secretaria da Educação 
tem todo o nosso apoio. O futuro 
dessas crianças é o futuro do 
município. Fico satisfeito com o 
suporte”, disse o prefeito.

Encontro reúne técnicos da região
para formação da Assistência Social

do Oeste, Esperança Nova, 
Francisco Alves, Icaraíma, 
Indianópolis, Ivaté, Japurá, 
Maria Helena, Mariluz, Nova 
Olímpia, Rondon, Tapira e 
Tuneiras do Oeste, além da 
anfitriã. São profissionais e 
servidores ligados aos centros 
de referência e referência espe-
cializada em assistência social 
(Cras e Creas), conselhos muni-
cipais da criança e do adoles-
cente (CMDCA), conselheiros 
tutelares, gestores em geral e, 
em Umuarama, também inte-
grantes do Programa Família 
Acolhedora.

O tema centro foi a prote-
ção social e o SGDCA, como 
reconhecer as violações de 
direitos e as possibilidades de 
proteção articuladas entre a 

família, o Estado e a sociedade. 
Após o almoço, os participan-
tes discutiram a materialização 
da proteção social através da 
política de assistência social 

e, por fim, a criminalização de 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e risco social, 
bem como o papel da rede de 
proteção nestes casos.

frente da faculdade haverá proi-
bição de conversões e retornos 
em função dos sentidos das ruas 
laterais à instituição, também 
com a finalidade de diminuir 
conflitos e reduzir os acidentes.

MELHORIAS
A  U m u t ra n s  ta m b é m 

implantou melhorias em 
outros pontos da Paraná. Duas 
‘agulhas’ de retorno, uma para 
cada sentido, foram construí-
das no trecho entre a Praça 
Miguel Rossafa e o cruzamento 

com a Av. Rio Grande do Sul. 
“Essa intervenção tem por 
finalidade reduzir o volume 
de veículos realizando retorno 
pela praça, diminuindo o con-
gestionamento que lá ocorre”, 
explicou Regina Gomes.

No mesmo trecho foi cons-
truída uma faixa adicional de 
pedestres para garantir a tra-
vessia segura e também foram 
feitos reforços na sinalização, 
com a finalidade de advertir os 
condutores sobre a existência 
das faixas e travessias, bem 

como a substituição e adição 
de mais placas de regulamen-
tação de velocidade.

“Também pensamos na 
segurança de animais que cru-
zam a avenida, nas imediações 
do Lago Aratimbó. Foram insta-
ladas duas placas advertindo 
os condutores acerca da traves-
sia de animais, especialmente 
devido à existência de um grupo 
de capivaras às vezes é visto cru-
zado do córrego – na parte infe-
rior do aterro – para o lago ou 
vice-versa”, conclui.

ENCONTRO reuniu profissionais ligados aos centros de referência, conselhos municipais 
da criança, conselheiros tutelares e gestores do Programa Família Acolhedora

JOSÉ A. SABINO/SECOM

NO entorno da UniAlfa, foi implantado um binário para garantir fluidez ao trânsito e a organização das vagas de estacionamento regula-
mentado

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Vênus em Gêmeos e Lua na Casa 3 deixam você 
ainda mais charmosa e comunicativa do que já 
é. Além de esbanjar simpatia, você saberá di-
reitinho o que dizer para agradar e convencer 
as pessoas, o que deve facilitar as coisas para 
você em todos os setores. 

A Lua realça sua vaidade e indica um bom dia 
para cuidar do visual. No trabalho, você vai ex-
plorar ainda mais os seus talentos e tudo indi-
ca saberá aproveitar as oportunidades que vão 
surgir. Júpiter e Marte recomendam que invista 
nos estudos e aprenda tudo que puder, mesmo 
que isso exija alguns sacrifícios. 

Seu jeito discreto e comedido pode garantir 
bons resultados em suas batalhas nesta sex-
ta-feira. O céu anuncia boas mudanças ou a 
chance de resolver um problema que há tempos 
te causa preocupação. No trabalho, será mais 
fácil conquistar o reconhecimento dos chefes 
e você pode até dar o primeiro passo para uma 
promoção.

A Lua na Casa das Transformações anuncia um 
bom dia para você colocar em prática as mu-
danças ou reformas que deseja, seja em casa 
ou no trabalho. Será mais fácil exercitar o desa-
pego, por isso, você pode aproveitar para arrumar 
os armários e descartar o que não usa mais.

O céu estimula a cooperação e incentiva você a 
trabalhar em equipe para obter bons resultados. 
Some forças com os colegas e invista na troca 
de ideias para achar soluções criativas para as 
tarefas. Vênus na Casa 5 indica sorte em jogos 
e sorteios: faça sua fezinha. 

Você deve ter um dia bastante agitado no 
trabalho ou um dia repleto de compromissos 
para cumprir. Mas terá determinação de so-
bra para dar conta do recado e, se depender 
de Júpiter, pode até ganhar uma grana extra 
com seu empenho.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 1 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Leão. 
São ambiciosos, soltos, livres, para agir, falar, argumentar e ser ouvido com respeito e 
atenção. Seu otimismo e o seu senso de humor que conquistam todas as pessoas. Seu 
número principal é o 5, número de Mercúrio, o astro que simboliza a comunicação, a 
simpatia, as amizades, as viagens, os transportes, os escritos, os impressos. Confere 
mente positiva e otimista, raciocínio rápido e poder de iniciativa.

Horóscopo nascido em 1º de julho

Você começa o mês focada na carreira e nas 
oportunidades de conquistar o sucesso. A Lua 
no ponto mais alto do seu Horóscopo destaca 
o lado mais ambicioso do seu signo, enquanto 
Júpiter e Marte garantem garra e sorte em do-
bro no trabalho. Fique atenta às oportunidades 
e mostre que está pronta para assumir novos 
desafios. 

Os astros despertam em você uma vontade ain-
da maior de conquistar o sucesso e melhorar de 
vida. Isso incentivará você a investir ainda mais 
em sua carreira e na sua realização pessoal. É 
uma boa fase para conseguir um aumento ou 
mesmo uma promoção no emprego: mostre o 
seu potencial. 

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você hoje. Abrir seu coração para parentes mais 
próximos fará bem ao seu astral. Quem nego-
cia uma dívida ou financiamento pode ter boas 
notícias. No trabalho, explore sua experiência 
e seu bom gosto para brilhar e aumentar seus 
ganhos. 

Você inicia o mês esbanjando energia, disposi-
ção e vontade de vencer. Marte em Áries acen-
tua seu espírito guerreiro e garante ainda mais 
coragem para correr atrás do que deseja. Para 
ajudar, a Lua ocupa seu paraíso astral, trazendo 
sorte, criatividade e entusiasmo em dobro.

Investir em parcerias será uma ótima opção 
para você neste início de mês. A Lua na Casa 
11 favorece as associações e ajuda você a 
encontrar bons aliados para os seus projetos. 
No trabalho, una-se aos colegas e some forças 
para atingir as metas em comum.

Os astros acentuam todo o entusiasmo e ca-
risma do seu signo e você vai contagiar os 
colegas com tanto otimismo. A Lua na Casa 9 
desperta sua curiosidade e vontade de apren-
der, indicando um bom momento para investir 
nos estudos. Busque cursos que possam abrir 
novas portas para a sua carreira. 

   Loterias
Megasena
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13 14 16 17 19 21 25Maringá
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13/07 - 15h38
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NOVA
28/06- 23h53
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min 16
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Cascavel
max 25
min 13

Foz do Iguaçu
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Curitiba
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SGL
ARRANHÃO
BAPAEU
OSNARITU
RANATB
ECOHRAR
SEDATIVO

ADIADOE
ETOERE
BOABRIM
ASARGB

OLEVDUO
ANGARIAR
SFIGURA

R

B

P R

Menta e
cereja

Dinheiro
(gíria)

Captu-
rado;
preso

(?) Leão,
cantora
da MPB

Deus (?)
pague: 

agradeci-
mento

O mês do
Dia das
Crianças

Ferimento
produzido

pelas
unhas

Associação
de apoio a
excepcio-

nais (sigla)

Rua
estreita e

curta

Inves-
tigar;

indagar 

Indicação
exata do

dia, mês e
ano (pl.)

Ir (?): 
ir para

outro lugar

A menor
flexão
verbal

(Gram.) 

(?) bar,
festa com
bebidas

liberadas

Tecido
utilizado
no jeans

(?)-noite,
saudação
noturna

Equipe de
futebol
catari-
nense

Contra-
ceptivo
de uso
uterino

Gilberto
Freyre,

sociólogo
brasileiro

Brado
comum

nas
touradas

Arrecadar
em even-
tos benefi-

centes

Principal
atrativo de

livros
infantis

Remédio
calmante

Transferido
(de data)

Anatomia
(abrev.)
Passei

por filtro
Extensão

de arquivo 
compactado
(Inform.)

Complexo
vitamínico
Ganir co-
mo o cão 

Campeão
três vezes

(red.)

Urânio
(símbolo)
A Cidade 

dos Exageros

Criança, 
no Can-
domblé

Função do
barbeador

Canto a
duas vozes

3/diu — erê — rar. 4/apae — avaí — open. 8/angariar.
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S R I
L A N T E R N A G E M
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T F A I G U A L
R A C I O N A D A R T

R R E R I S T I C A
A U R U J O T A R
A Z E D A S A U D E

C A M E D O M A S
M A L T E T E R C

B N A I R O B I
P R I S T I N O I S
F A R A O D I N G O

L I M I C A B R
I T N A E L E I

M A R T I N S P E N A

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

Ratinho Junior libera hoje 25 km da Estrada Boiadeira
O governador Ratinho Junior estará 

hoje (1º) em Umuarama para a entrega 
dos primeiros 25 quilômetros da pavi-
mentação da Estrada da Boiadeira.

A construção da rodovia que liga o 
Mato Grosso do Sul a Umuarama, pas-
sando por Icaraíma, já ultrapassou o 
índice de conclusão de 80%. O inves-
timento total de R$ 232,8 milhões é 
fruto de um convênio com a Itaipu 
Binacional.

A previsão é que o antigo sonho da 
população da região seja materializado 
no segundo semestre deste ano, com a 

conclusão definitiva da pavimentação.
São 46,91 quilômetros de implan-

tação de asfalto no total, com início na 
divisa com o Mato Grosso do Sul, no dis-
trito de Porto Camargo, em Icaraíma, até 
Umuarama. O pacote contempla ainda 
dois contornos (Santa Eliza e Icaraíma) e 
obras de arte especiais – como viadutos, 
pavimentação, terraplanagem e estrutu-
ração dos sistemas de drenagem.

BIOCEÂNICO
A rodovia ligará o Noroeste do 

Estado à cidade sul-mato-grossense 

de Porto Murtinho, ponto de conexão 
com o chamado Corredor Bioceânico, 
projeto multimodal que pretende unir 
os portos brasileiros de Paranaguá e 
Santos (SP) aos portos do Norte do 
Chile, no Oceano Pacífico.

A pavimentação da Boiadeira tam-
bém possibilitará a interligação entre 
Campo Grande (MS) e o Porto de 
Antofagasta, no Chile, reduzindo em até 
duas semanas o tempo de viagem das 
exportações do Centro-Oeste do Brasil 
até países como China, Japão e Coreia 
do Sul, e a ajudará na atratividade 

de novos e importantes mercados do 
Pacífico, como Indonésia, Filipinas e 
Austrália. (Colaboração – Obemdito)

A previsão é que o antigo sonho da população da 
região seja materializado no segundo semestre deste 
ano, com a conclusão definitiva da pavimentação
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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 30ª edição da Gincana 
do Caminhoneiro, maior ação 
das estradas brasileiras de 
valorização ao transportador 
rodoviário de carga, chega ao 
estado do Paraná para realização 
de cinco etapas da temporada e já 
causa expectativa no trecho. E não 
é pra menos! Ao longo da existên-
cia do evento, 18 caminhoneiros 
paranaenses já se consagraram 
campeões, mostrando que são 
bons de braço.

Números à parte (afinal, 
não há nenhuma vantagem 
para qualquer participante), 
essa temporada vem com a 
proposta de dar ao grande 
vencedor um caminhão Iveco 
Tector zero km. Para ter a opor-
tunidade de chegar mais pró-
ximo de tão cobiçado prêmio, 
os caminhoneiros que trafe-
gam pelo estado terão a opor-
tunidade de participar de eta-
pas nas cidades de Campina 

Grande do Sul (3 e 4 de julho), 
Joaquim Távora (11 e 12 de 
julho), São Mateus do Sul (12 
e 13 de julho), Siqueira Campos 
(15 e 16 de julho) e Wenceslau 
Braz (20 e 21 de julho), todas 
elas realizadas em postos 
Petrobras da rede Siga Bem, 
reconhecidos como a ‘casa’ 
do caminhoneiro fora de casa.

Cada etapa da GDC é mar-
cada pela disputa de slalom 
no comando de um cami-
nhão da organização, onde 
todos os participantes têm 
a mesma condição de igual-
dade. A destreza de cada um 
é que vai fazer a diferença na 
hora de driblar os cones da 
pista montada na arena de 
cada posto. Aquele que obti-
ver o melhor tempo de cada 
etapa é classificado para 
segunda semifinal da tempo-
rada, que acontecerá no dia 
07 de agosto, quando os 18 

melhores tempos realizados da 
19ª a 36ª etapas, estarão reuni-
dos para disputar cinco vagas 
para a final do evento, prevista 
para fevereiro/23, que dará ao 
vencedor um caminhão Iveco 
Tector zero km.

Podem participar da Gin-
cana todos os caminhoneiros 
com CNH C, D e E, sendo gra-
tuita sua passagem pelo cir-
cuito de saúde e a realização 
de sua volta na pista. Porém, 
para ter seu tempo validado e 
disputar oficialmente o grande 
prêmio do evento, o caminho-
neiro precisa apresentar, no 
momento da inscrição, um 
cupom fiscal com o consumo 
de R$ 1.000,00 em diesel ou 
ter adquirido um balde de óleo 
Lubrax Top Turbo/Top Turbo 
Pro, Avante ou Extremo HD 
nos postos da Rede Siga Bem. 
O cupom tem validade de até 
sete dias antes da etapa. 

A Citroën acaba de revelar 
mundialmente os inéditos C4 
X e ë-C4 X elétrico, reunindo o 
design único de um fastback, 
a versatilidade de um modelo 
quatro portas e a pegada SUV. 
Seu estilo marcante embala 
um pacote único de tecnolo-
gia, conectividade e conforto 
com uma ampla gama de 
motorizações de alta eficiên-
cia, incluindo uma versão elé-
trica com autonomia de até 
360 km pelo ciclo WLTP.

Único e distinto, o C4 X car-
rega a nova identidade visual 
da Citroën, com faróis de leds 
afilados cujas linhas levam o 
olhar para o icônico Duplo Che-
vron que representa a marca 
há mais de 100 anos. Seu per-
fil aerodinâmico e esculpido 
cria uma charmosa linha no 
teto, que se inclina gradual-
mente em direção à traseira, 
que é embelezada por exclu-
sivas lanternas totalmente de 
leds. Mais do que elegante, seu 
design também é eficiente, 
permitindo um Cx de somente 
0,29. Toda a parte inferior da 
carroceria recebe uma série de 
elementos plásticos escureci-
dos, incluindo o exclusivo Air-
bump® para proteção adicional 
nas portas.

Sua proposta de reunir 
estilo e espaço interno amplo 
em uma embalagem com-
pacta aparece nas principais 
medidas. São 4,60 metros de 
comprimento, 2,76 metros de 
entre-eixos e 1,80 metros de 
largura, criando uma cabine 
confortável para cinco adul-
tos e suas bagagens: com mais 
de um metro de largura entre 
as caixas de roda e mais de 
um metro de profundidade, o 
porta-malas comporta até 510 

Novos Citroën C4 X e ë-C4 X elétrico
unem elegância, requinte e atitude SUV  

litros, que podem ser amplia-
dos por meio dos bancos 
rebatíveis.

A cabine moderna usa 
materiais de alta qualidade e 
com desenho atraente criam 
um ambiente aconchegante e 
conectado. No centro do con-
sole o C4 X recebe o novo sis-
tema multimídia My Citroën 
Drive Plus com tela de 10 pole-
gadas com integração sem fio 
para Android Auto e Apple 
Carplay, conexão via internet 
e atualização automática dos 
mapas de navegação via saté-
lite. O painel digital customizá-
vel pode ser complementado 
por um sistema de projeção de 
informações na base do para-
-brisas (HUD), enquanto a lista 
de equipamentos disponíveis 
entrega um amplo pacote de 
conforto, luxo e segurança.

Estão disponíveis itens 
como controlador de veloci-
dade adaptativo, frenagem 
automática de emergência 
com detecção de pedestres 
e ciclistas (inclusive à noite), 
assistente de manutenção de 
faixa, farol alto automático, 
leitor de placas, alerta de veí-
culo no ponto cego, câmeras 
de auxílio ao estacionamento 
com visão de 360º e detector 
de fadiga.

As luzes ambientes da 
cabine podem ser ajustadas 
pelos ocupantes, que ainda 
podem desfrutar do amplo 
teto solar panorâmico e dos 
exclusivos bancos Advanced 
Comfort Seat. Com espuma 
15 mm mais espessa, eles não 
só apoiam melhor o corpo 
como podem receber sistema 
de massagem para os ban-
cos dianteiros e aquecimento 
para quatro ocupantes. Os 

O ë-C4 X, a versão elétrica, tem autonomia de até 360 km e 
recarga rápida de 100 kW

DIVULGAÇÃO

passageiros do banco traseiro 
terão à disposição quase 20 
cm de espaço para os joelhos, 
saídas do ar-condicionado e 
encostos inclinados em 27º, 
agregando ainda mais con-
forto em viagens.

G a d g e t s  e  c e l u l a r e s 
podem ser recarregados nos 
quatro conectores USB posi-
cionados na parte inferior 
do painel e no console cen-
tral traseiro, com entradas do 
tipo A e do tipo C à disposição 
para todos os ocupantes. Pas-
sageiros do banco dianteiro 
ainda podem usar o exclusivo 
Citroën Smart Pad Support™, 
que permite a fixação segura 
dos principais tablets do 
mercado em um mecanismo 

retrátil posicionado na late-
ral do painel. Quando não 
estiver em uso, o tablet pode 
ser guardado em uma gaveta 
abaixo do mesmo comparti-
mento e acima do porta-lu-
vas, em um local protegido 
e emborrachado para evitar 
ruído e o deslocamento de 

objetos.
Os Citroën C4 X e ë-C4 X 

serão feitos no Polo Automo-
tivo da Stellantis em Madri 
(Espanha), e ele começa a ser 
vendido nos principais merca-
dos da Europa, Ásia e Oriente 
Médio no início do outono do 
hemisfério norte. 

Gincana do Caminhoneiro corta o Paraná
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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
Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

ZONA I

Possuindo características diferenciadas, começando
pelos seus 735m² de área construída, divididos em
vários cômodos como 01 suíte com closet + 03
suítes convencionais e uma baita piscina privativa.

VENDAVENDA

SOBRADO RESIDENCIAL PARA VENDA

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GONÇALVES & 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.

Mais de 150 inscritos 
no Programa + Frutas

Mais de 150 produto-
res rurais prestigiaram o 
lançamento do Programa 
Mais Frutas, da Secretaria 
de Agricultura, ontem (30). 
A ideia principal, segundo 
o  s e c r etá r i o  C l e v e r s o n 
Alvarenga, é oferecer novas e 
mais alterativas de produção 
às pequenas propriedades da 
agricultura familiar.

O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pimentel recepcionou os agri-
cultores e falou de seu desejo 
de investir em alternativas 
que gerem mais renda às 
famílias, destacando ainda a 

importância da diversificação 
da economia em Umuarama. 
“Como empresário do ramo, 
posso afirmar que adquiri-
mos frutas que vêm de várias 
partes do Brasil e isso pode 

ser mudado. Nós vamos dar 
todo apoio possível para que 
vocês invistam na fruticultura 
e consigam transformar essa 
realidade”, afirmou.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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“Quando as palavras ferem a alma 
é porque os limites do respeito ao 

próximo foram ultrapassados.”
Carlos Aleixo

DICA DE FILME
O Canal Brasil exibe no dia 5 de julho, às 22h, dentro da faixa “Estrangeiro Film Festival”, o inédito “Culpa”, do diretor 
Gustav Möller. A produção é estrelada por Jakob Cedergren e foi escolhida para representar a Dinamarca na disputa por uma 
vaga no Oscar 2019. Bom de ver!

VERDADE? 
O Instagram pode começar a mostrar 

quem visitou o seu perfil. É o que 
afirma um rumor que circula na Inter-
net desde a quarta-feira (29). O boato 
da nova atualização surgiu a partir de 
uma captura de tela publicada por um 
usuário no Twitter : na imagem, a aba 
“Atividade”, que reúne informações 

como curtidas em fotos e solicitações 
de amizade, mostra também a quan-
tidade de pessoas que visitaram o 

perfil — e quem elas são. Muitos likes 
e compartilhações na casa de 6,8 mil 

vezes. Boato ou verdade.....

ATUAL
Dois estudos divulgados nesta 

semana trazem novas informações 
sobre a covid longa, nome dado 
quando os sintomas relacionados 
à doença persistem mesmo após o 
período de infecção. Pesquisadores 
do Reino Unido concluíram que mu-
lheres, pessoas entre 50 e 60 anos, 
com histórico de fragilidade na saú-
de, obesas e com asma têm maior 

risco de desenvolver o quadro.

***

Cientistas do Canadá descobriram 
a causa dos problemas respirató-

rios e da fadiga persistente nesses 
pacientes. Utilizando imagens de 
ressonâncias magnéticas e tomo-
grafias, eles observaram anormali-
dades microscópicas no transporte 
do oxigênio para os glóbulos ver-

melhos do sangue, responsáveis por 
levar o gás para o corpo. (O Globo)

*64 ANOS *
Rede Planalto!

“Uma longa trajetória de conquistas ganha foco neste mês de Julho, na Rede 
Planalto, com as comemorações dos seus 64 anos -, sob o comando do em-

presário do, Joaquim Fernandes Martins que iniciou a história do Planalto em 
1958, em Icaraíma, e em 1970, a primeira unidade foi construída em  Umua-

rama, atualmente com sete lojas do Planalto. Uma série de ofertas imperdíveis 
e novidades presenteará os clientes a partir desta sexta-feira (1º) até o dia 
31 de julho na tradicional campanha de aniversário. A frase ‘gratidão a você’ 

estampa o slogan da campanha, e com isso, a rede de Supermercados Planalto 
mantém  o forte vínculo que tem com seus clientes e colaboradores. O lança-
mento interno aos funcionários aconteceu na última segunda-feira (27) com a 
presença Jurandir Vilela, das equipes de trabalho e do gestor  de marketing da 
rede de Supermercados Planalto, Renan Corteze, que sinalizou com surpresas e 

novidades durante a campanha de aniversário.”
FOTOS: DIVULGAÇÃO PLANALTO / MKT
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