
 

Exatamente 3.850 quilos de equipamentos eletroeletrônicos foram recolhidos na campanha E-Lixo da Secre-
taria de Meio Ambiente. A destinação correta deste tipo de resíduo é realizada desde 2011 em Umuarama. 
Nestes quase 11 anos, cerca de 140 toneladas já foram coletadas. Foram entregues computadores, teclados, 
monitores, televisores, ventiladores, impressoras, telefones, aparelhos de fax, cabos e videogames.
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Polícias Civil e Militar registram três
roubos e dois baleados em 48 horas
Na tarde da última quinta-feira, foi registrado um violento assalto a uma 
empresa na rodovia PR-323, onde um funcionário foi baleado com um tiro 
nas costas e na noite de ontem, o registro de outro assalto, desta vez na Ave-
nida Goiânia, levou as polícias de Umuarama a intensificarem as rondas e as 

investigações. Durante a manhã da sexta, um assaltante foi alvejado com 
um tiro desferido pelo dono de um pequeno mercado, que reagiu. À tarde, a 
poucos metros do pequeno mercado, três bandidos renderam cinco pessoas 
e roubaram R$ 5 mil em dinheiro numa empresa de recicláveis. l 6

‘Fumacê’ contra 
a Dengue

l 8
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TCE avalia
portais da

transparência
das câmaras

l 2

R$ 5 bilhões
podem ser

direcionados
ao agronegócio

l 3

PF divulga
resultado 

da Operação
Capital

l 6

Diferença de 
preços na 

cesta básica
chega a 180%

l 9 l 11

Moradores de cida-
des que têm índice de 

cobertura de serviço de 
esgoto abaixo de 90%, 

como em Umuarama, por 
exemplo, estão isentos 

da cobrança da primeira 
ligação ao sistema cole-

tor. A isenção dessa taxa 
foi aprovada pela Agepar 
e incentiva a conexão do 

imóvel à rede coletora 
que já esteja em opera-

ção pela Sanepar. l 4

Quase 4 toneladas

Ligação sem custo
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 12,75%  | 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

10/5 a 10/6 0,7013 0,7013 0,2003
11/5 a 11/6 0,7033 0,7033 0,2023
12/5 a 12/6 0,6672 0,6672 0,1664
13/5 a 13/6 0,6414 0,6414 0,1407
14/5 a 14/6 0,6425 0,6425 0,1418

Ações % R$
Petrobras PN -1,40% 29,65 
ItauUnibanco PN -2,19% 24,10 
Magazine Luiza ON -3,65% 2,90 
Eletrobras ON -4,74% 41,00 
Americanas ON -10,63% 15,22 
Inter Banco S/A -6,87% 10,30

IBOVESPA: -1,51% 105.481 pontos

Iene 134,20
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 121,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,5% 4,9880 4,9890 +5,0%

PTAX  (BC) +1,8% 4,9830 4,9836 +5,4%

PARALELO +1,7% 4,8700 5,3000 +5,4%

TURISMO +1,7% 4,8700 5,2800 +5,4%

EURO +0,5% 5,2421 5,2432 +3,3%

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

DÓLAR 10/06

Iene R$ 0,0371
Libra est. R$ 6,14
Peso arg. R$ 0,041
R$1: 1.374,76 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/06 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. MAIO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

AABBRR MMAAII JJUUNN
TJLP (%) 6,82 6,82 6,82
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/22 1.745,50 -23,50 9,6%
FARELO jul/22 429,10 1,60 6,9%
MILHO jul/22 773,25 0,25 -0,3%
TRIGO jul/22 1.070,75 -0,50 -2,0%

SOJA 180,91 1,4% 1,5% 180,00
MILHO 81,37 0,6% 2,0% 80,00
TRIGO 106,38 0,5% 9,8% 115,00
BOI GORDO 293,03 -0,3% -4,8% 285,00
SUINO 5,26 0,0% -5,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/06 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 10/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 193,00 3,8% 2,7%
SOJA Paranaguá 199,50 2,8% 2,0%
MILHO Cascavel 88,00 3,5% 0,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Sabe quem está com tudo neste período? Se pensou 
que você acertou na mosca! Os astros estão tudo man-
comunado para te favorecer nesses dias e vão reforçar 
as qualidades taurinas que podem alavancar seu sucesso 
e sua realização. É hora de tirar proveito dos seus dons, 
usar sua determinação e seu senso de oportunidade para 
chegar aonde quer.

A Lua Crescente me conta que a semaninha vai ser boa 
para resolver pendências financeiras, bebê, e você tam-
bém pode contar com ajuda de parentes para se livrar 
de alguns abacaxis. Interesses de trabalho ficam meio 
truncados e será preciso uma dose extra de paciência 
até que tudo comece a caminhar melhor.  

Querendo notícia boa? A Lua Crescente traz e dá sinal 
verde para os contatos e conversas com pessoas que 
encontra sempre. Ela também revela que seus interes-
ses vão render nesses dias. Você vai contar com mais 
disciplina, agilidade mental e organização para mandar 
bem e se destacar no trabalho. A saúde também recebe 
um bom incentivo.

Precisando de uma grana e o cofrinho tá liso? Aproveite 
a Lua Crescente na sua Casa da Fortuna para incrementar 
os ganhos!  A semana promete ser boa para você focar 
nos interesses materiais e faturar. Dia dos Namorados 
chegando e você faz o quê? Acertar as pontas com o 
xodó para curtir tudo o que tem direito. 

Quem tem tudo para realizar sonhos e esperanças nessa 
semana? É com você mesmo que tô falando! Com a Lua 
crescendo no seu signo, sua estrelinha vai brilhar mais 
em tudo que você fizer, novas amizades devem surgir e 
seus ideais podem virar realidade. Você vai fazer sucesso 
nos contatinhos e pode fisgar um love antes do Dia dos 
Namorados.

Pensando em como descolar uma graninha de última 
hora, Sagita? Aposte nas suas ideias ousadas e criati-
vas, mas convém avaliar direitinho onde investe o seu 
dinheiro porque tem astro pedindo para frear a gastança. 
No amor, se cada um ceder um pouco, os dois têm tudo 
para curtir um Dia dos Namorados inesquecível.

Horóscopo semanal do dia 11 ao dia 17 de junho

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

Semana com boas promessas dos astros e novidades da 
Lua, que ingressa na fase Crescente no dia 13 e traz mudan-
ças na sua vida. O momento é oportuno para você começar 
algo que pode alavancar seu progresso, mas nada de se 
isolar dos outros, porque as melhores oportunidades vão 
surgir em alianças com quem trabalha e se relaciona. 

Anda meio borocoxô porque quer um Dia dos Namorados 
especial e só aparece chuva de boletos na sua frente? 
Calma, librinha! Com a Lua Crescente num setor com-
plicadinho do seu Horóscopo, vai ter que rebolar para 
vencer desafios profissionais e digo mais: convém cuidar 
com mais carinho da saúde, valeu? Mas muita água vai 
rolar embaixo da ponte dessa semana e tô vendo um arco 
íris lá na frente, viu? 

O astral meio devagar? A culpa é de Saturno, que engata 
marcha à ré no seu signo e mexe até com a sua auto-
confiança, bebê! Larga mão de colocar caraminhola na 
cabeça e manda o pessimismo bater em retirada, bem 
longe de você. Tá solteira (o)? Reencontro pode fazer o 
coração disparar bem na véspera do Dia dos Namorados.

Sabe quem tirou a sorte grande nesta semana? Isso 
mesmo, é você! Mercúrio, Vênus e Urano agitam o setor 
mais positivo do seu Horóscopo e prometem um período 
perfeito sem defeitos em vários setores da sua vida. A 
saúde tá blindada, as coisas vão fluir como planeja no 
trabalho, sua estrela vai brilhar nas relações pessoais e 
ganhos inesperados podem pintar.

Coraçãozinho ansioso para saber das novidades? Já vou 
adiantando que as principais energias giram em torno dos 
interesses de trabalho e dinheiro. Você vai contar com 
mais disciplina e organização para colocar tudo em dia 
no serviço. Só não convém perder tempo com planos e 
projetos fora do seu alcance neste momento.

Horóscopo nascido em 11 de junho

Horóscopo nascido em 12 de junho

Horóscopo nascido em 13 de junho

Os nascidos em 12 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São inteligen-
tes, mas inquietos e intranquilos. Seu número principal é o 15, formado de 1, sol e de 5, Mercúrio. O 
sol que é símbolo de otimismo. A soma dá o 6 de Vênus, símbolo de beleza, artes, festas, diversões, 
passeios, namoro, casamento etc. Mas diz respeito também à omissão e à falta de amor.

Os nascidos a 11 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São francos, sin-
ceros e espontâneos. Dizem o que pensam são leais e honrados. São abertos, principalmente com os 
seus amigos, colegas e os patrões. Seu número principal, é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. 
Juntos foram o 5 de mercúrio, que confere comunicação, inteligência, popularidade e jovialidade. Que 
favorece muito ao comércio em geral.

Os nascidos em 13 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. São alegres, 
sociáveis, comunicativos e vaidosos. São de boa aparência e gostam de ser reconhecidos e elogiados, 
pela sua simpatia e elegância. Seu número principal é o 16, Estes algarismos lhe emprestam um brilho 
pessoal intenso e beleza física. Juntos formam o 7 de Netuno, que confirma a vocação artística, mas 
confirma também alguns complexos de inferioridade e timidez, que ninguém percebe.

Garra, iniciativa e vontade de vencer na vida não faltam 
nesses dias, ainda mais se o seu objetivo é nadar no 
dinheiro! Essa semana não deixe a peteca cair! Com a 
Lua Crescente ativa no céu, as chances de topar com um 
crush que tem a sua vibe são grandes e você pode carim-
bar seu passaporte para a conquista em dois tempos.

   Loterias
Megasena

03 05 06 07 08 09 11 12 
14 17 18 19 20 24 25 Maringá

Londrina
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

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.

 

concurso: 615

25 32 38 42 44 49

concurso: 2377

concurso: 1794

03 19 20 28 39 50

concurso: 5670

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE:

NO
SS

O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

SÃ
O

 IN
FO

RM
AT

IV
O

S 
E 

NÃ
O

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

O
FI

CI
AI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

08 03 08 09 04 02 00

Super Sete concurso: 254C O L U N A S
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concurso: 2323Lotomania

71.849
15.830
70.979
68.013
54.332

01 13 14 35 37 57 66 
NOVORIZONTINO SP

04 37 42 62 72

JUNHO
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concurso: 5875

03 10 13 25 41 42

Sol

CRESCENTE
07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 17
min 12

max 19
min 10

Cascavel
max 14
min 5

Foz do Iguaçu
max 15
min 5

max 20
min 11

Curitiba
max 15
min 8

FASES 
DA LUA

Domingo 12/6/2022

Geada
Segunda 13/6/2022

Nublado

02 12 14 18 19 24 27 41 48 52
56 61 66 70 73 81 83 84 86 94

Lotofácil concurso: 2543
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3/fio — grã. 6/viciar. 9/referente. 10/bob esponja.
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TCE começa a avaliar
portais da transparência
das câmaras municipais

Como parte da quarta edi-
ção da aplicação do Índice de 
Transparência da Administração 
Pública (ITP), o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) 
começou a também avaliar os 
portais da transparência das 399 
câmaras municipais do Paraná. 
Até 2021, a análise havia se vol-
tado somente aos sites do tipo 
mantidos pelas prefeituras.

A atividade, como de cos-
tume, objetiva verificar a con-
formidade legal e a qualidade 
desses sites, com base em cinco 
dimensões: transparência admi-
nistrativa, transparência finan-
ceira, transparência passiva, 
boas práticas e usabilidade. 
Porém, no caso dos órgãos 
legislativos, serão empregados 
critérios adicionais de avaliação 
exclusivos para tais entidades.

Da mesma forma que o ITP 
2022 aplicado às prefeituras, 
a análise dos portais será feita 
exclusivamente por servido-
res do órgão, provenientes de 
quatro de suas unidades téc-
nicas: Coordenadoria-Geral 

d e  F i s c a l i za ç ã o  ( CG F ) , 
Coordenadoria de Gestão 
Municipal (CGM), Coordenadoria 
de Gestão Estadual (CGE) e 
Coordenadoria de Sistemas e 
Informações da Fiscalização 
(COSIF), em parceria com a 
recém-criada Coordenadoria de 
Atendimento ao Jurisdicionado 
e de Controle Social (CACS).

Além disso, será concedido 

um prazo considerável para 
que as câmaras de vereado-
res, assim como as prefeituras, 
possam ajustar seus respecti-
vos portais da transparência 
e apresentar pedidos de revi-
são após a verificação inicial 
destes. Somente depois dessa 
oportunidade de correção os 
rankings do levantamento 
serão divulgados pela Corte.

Edições anteriores
O ITP foi desenvolvido pelo próprio corpo de auditores de controle externo 
do TCE-PR ainda em 2018, começando a ser aferido pelo Tribunal no ano 
seguinte. A experiência foi repetida em 2020 e 2021, com a apresentação 

de novos resultados, porém por meio do uso da mesma sistemática. Como 
consequência direta da aplicação contínua do índice, a média do ITP dos 

municípios paranaenses aumentou em 16 pontos percentuais entre 2019 
e 2021, saltando de 64% para 80%. Já a quantidade de portais com nota 

superior a 90% subiu de 2 para 95 no mesmo período.

Quesitos
Os quesitos adotados no ITP atendem ao disposto na Resolução nº 

9/2018 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon), indo além desta norma, com alguns itens conferidos exclusi-
vamente pelo TCE-PR. O índice é utilizado para alimentar o ranking na-
cional da entidade no âmbito do Programa nacional de Transparência 
Pública, lançado em maio. Futuramente, o indicador poderá servir ain-
da como um dos critérios de apreciação das contas anuais dos gestores 

públicos paranaenses, além de ser usado como fator de risco para o 
planejamento das atividades de fiscalização do órgão de controle.



3Sábado 11 e domingo 12 de junho de 2022  POLÍTICA

Comissão no Senado
direciona R$ 5 bi
para o agronegócio

Mais de R$ 5 bilhões para o 
financiamento de pesquisas de 
desenvolvimento tecnológico 
e científico no agronegócio 
nos próximos anos. E isso que 
o projeto aprovado na quin-
ta-feira (9) na Comissão de 
Agricultura, do Senado Federal, 
vai garantir para a agricultura 
brasileira. A proposta direciona 
para o Programa de Ciência e 
Tecnologia no Agronegócio o 
valor arrecadado com a inci-
dência do Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) na importa-
ção de fertilizantes.

O texto segue agora 
para análise da Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE). Segundo a proposta, 
o produto da arrecadação da 
cobrança do Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) sobre 
importação de todo tipo de 
fertilizante, inclusive produto 
intermediário e matéria-prima, 
será destinado integralmente 
ao programa do agronegó-
cio. O texto modifica a Lei 
10.893, de 2004, que dispõe 

O presidente da República em 
exercício, senador Rodrigo Pacheco, 
assinou na quinta (9) a MP que 
altera normas sobre as empresas es-
tratégicas de defesa (EEDs), pessoas 
jurídicas credenciadas pelo Ministério 
da Defesa para compras, contratações 
e desenvolvimento de produtos e 
sistemas de defesa. A medida acres-
centa artigo para incluir que as EEDs 
são “essenciais para a promoção do 
desenvolvimento científico e tecno-
lógico brasileiro e fundamentais para 
preservação da segurança e defesa 
nacional contra ameaças externas”. 
Outro dispositivo trata do creden-
ciamento e descredenciamento das 
empresas pelo Ministério da Defesa, 
que fica obrigado a comunicar a 
condição ou a perda de condição 
de EED ao Departamento Nacional 
de Registro Empresarial e Integração, 
órgão subordinado ao Ministério 
da Economia. As juntas comerciais 
terão que comunicar ao Ministério da 
Defesa qualquer ato de alteração dos 
registros das EEDs.

sobre o Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha 
Mercante e o Fundo da Marinha 
Mercante (FMM).

Em defesa da aprovação do 
projeto, senadores pontam que 
os recursos arrecadados serão 
empregados em pesquisa para 
aumentar a produção brasileira 
de fertilizantes, hoje insuficiente 
para atender as necessidades 
da agricultura. A Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA) 
avalia que a dependência da 
produção externa de fertili-
zantes pode ser explicada pela 
falta de projetos para a expan-
são quantitativa e qualitativa da 
produção nacional.

Segundo levantamento 
feito no Senado, o Brasil 
importou, em 2014, 80% dos 
fertilizantes que consumiu. 
A maior parte dos produtos 
é destinada aos estados de 
Mato Grosso, Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo e Minas 
Gerais e aplicada sobretudo 
nas culturas de soja (33%), 
milho (15%), cana-de-açúcar 
(15%), café (6%) e algodão 
(5%). Alvaro Dias explica que o 

adicional foi criado na década 
de 1940 e tinha por objetivo o 
desenvolvimento da marinha 
mercante no país.

Atualmente, o AFRMM é 
a fonte básica do Fundo de 
Marinha Mercante e arrecada 
aproximadamente R$ 2,5 
bilhões por ano. Consiste na 
incidência de um percentual 
de 25% sobre o valor do frete 
do transporte marítimo inter-
nacional de longo curso; 10% 
na navegação de cabotagem 
(feita entre portos brasileiros); 
e 40% na navegação fluvial e 
lacustre, quando do transporte 
de granéis líquidos nas Regiões 
Norte e Nordeste.

Em 2014, o pagamento 
do adicional sobre o frete da 
importação de fertilizantes 
custou aos agricultores R$ 474 
milhões e quase meio bilhão 
foram transferidos pelos agri-
cultores para o fomento da 
indústria naval brasileira e 
das empresas brasileiras de 
navegação, o que correspon-
dia a um quinto de todo o 
orçamento executado pela 
Embrapa naquele ano.

DIVULGAÇÃO

Contas do TCU
O TCU não gostou da cobrança do Congresso em 

relação a suas prestações de contas e soltou uma nota 
à imprensa para dizer que “presta contas anualmente, 

de forma regular, em atendimento à legislação vigente”. 
“Todas as prestações de contas do Tribunal são públicas 

e encontram-se na área de transparência do Portal 
Eletrônico do TCU, à disposição do Congresso Nacional 
e da sociedade. O TCU encaminha ainda ao Congresso 

Nacional seu Relatório de Atividades Anual, análise dos 
custos e resultados do controle”, informa. O presidente 

da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino 
(PSD), verificou que, desde 2012, o tribunal não enviava 

suas contas anuais para verificação. Os documentos, 
remetidos na quinta (9), serão analisados pelo deputado 
Felipe Francischini (União Brasil). Recentemente, o TCU 

tem sido alvo de várias reportagens sobre abusos de 
gastos, como aulas de pilates, pagamento de TV a cabo, 

viagens internacionais e diárias de ministros e assessores.

Prazo
Luís Roberto Barroso 
determinou ontem (10) 
que o governo “adote 
providências necessárias” 
para encontrar o jornalista 
britânico e o indigenista 
brasileiro, desaparecidos no 
Vale do Javari, no Amazonas. 
A decisão foi tomada em 
ação movida pela Apib, 
entidades indígenas e 
partidos políticos. Barroso 
determinou ainda que 
o governo adote “todas 
as medidas necessárias 
à garantia da segurança 
no local” e apresente, em 
até cinco dias, relatório 
contendo as providências 
adotadas e informações 
obtidas — sob pena de multa 
diária de R$ 100 mil.

Cassação
Em nova derrota para o ministro Kassio Nunes Marques, a 
Segunda Turma do STF decidiu ontem (10) restabelecer a 
cassação do mandato do deputado federal José Valdevan 
de Jesus Santos (PL-SE), conhecido como Valdevan 
Noventa. Foram três votos (Fachin, Lewandowski e 
Mendes) contra o deputado. Kassio foi acompanhado 
por André Mendonça. O julgamento ocorreu no plenário 
virtual do STF. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), 
o deputado havia sido cassado pelo TSE por abuso de 
poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. 
Kassio havia restituído o mandato de Noventa na semana 
passada, logo após a decisão que também suspendeu a 
cassação de Fernando Francischini (UB).

 “Segura o preço aí”
Antes de partir para a Cúpula das Américas, o presidente 
Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
pediram na quinta (9) o apoio de empresários dos 
supermercados para controlar o aumento de preços. 
Bolsonaro pediu que eles tenham o menor lucro possível 
sobre os alimentos da cesta básica, enquanto Guedes 
solicitou uma trégua de preços. Os pedidos foram feitos 
durante evento promovido pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). O apelo foi “para que os produtos 
da cesta básica obtenham o menor lucro possível para a 
gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável 
da população, em especial os mais humildes”.

Na Cúpula
O Presidente Jair Bolsonaro 
deu esclarecimentos sobre 
as ações do governo diante 
do desaparecimento de 
indigenista e jornalista. 
Em seu discurso na 
Cúpula das América, citou 
o desaparecimento do 
jornalista inglês Tom Phillips 
e do indigenista Bruno 
Pereira e declarou que desde 
o final de semana as Forças 
Armadas estão trabalhando 
para encontrá-los. “Desde 
o primeiro momento, as 
nossas Forças Armadas e 
a Polícia Federal têm se 
destacado na missão de 
localizar essas pessoas. 
Pedimos a Deus que eles 
sejam encontrados com 
vida”, afirmou.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Homeschooling
A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado 
aprovou requerimento para 
um ciclo com seis audiências 
públicas a fim de debater o 
projeto de lei que propõe a 
regulamentação da educação 
domiciliar (homeschooling). No 
Senado, a relatoria da matéria 
foi designada ao senador 
Flávio Arns (Podemos-PR). As 
audiências públicas discutirão 
a relação com o direito 
constitucional à educação 
no Brasil; os impactos da 
proposta nas redes públicas 
e privadas de ensino; as 
metas do Plano Nacional de 
Educação e a regulamentação 
do homeschooling no exterior; 
as diretrizes nacionais 
curriculares, a Base Nacional 
Comum Curricular e a formação 
docente e os impactos do 
PL nas políticas de combate 
à desigualdade social e à 
violência contra crianças e 
adolescentes.

Aliança nacional
A possibilidade de aliança 
nacional entre os partidos 
que tentam formar uma 
“terceira via” única na eleição 
presidencial pode se repetir 
no Paraná e colocar o ex-juiz 
Sérgio Moro (União Brasil) como 
candidato ao Senado na chapa 
do ex-prefeito de Guarapuava 
Cesar Silvestri Filho (PSDB), 
pré-candidato ao Governo 
do Estado. Nesta quinta-feira 
(9) o PSDB oficializou apoio 
à pré-candidata do MDB à 
Presidência da República, 
Simone Tebet. E a expectativa 
dos partidos é atrair o União 
Brasil, que, por enquanto, 
trabalha a pré-candidatura 
de Luciano Bivar. Se a aliança 
nacional vingar, Silvestri e 
Moro, que estiveram juntos no 
Podemos até o início deste ano, 
tendem a se reaproximar.

Vacina
A equipe responsável pelo 
desenvolvimento da vacina 
contra a Covid-19 na UFPR 
enviou à Anvisa solicitação 
para que sejam iniciados os 
testes em humanos. Com 
o pedido, a agência vai ter 
ciência do estágio atual do 

Ao Senado
Líder do Pros e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, 

a deputada federal pelo Paraná Aline Sleutjes desmentiu boatos e 
reafirmou sua pré-candidatura ao Senado. “Eu não recuo. Nunca fui 

de desistir. Confirmo, portanto, que sou pré-candidata ao Senado 
Federal pelo estado onde nasci e comecei minha trajetória na vida 
pública. Quero dar continuidade ao trabalho que venho realizando 

na Câmara, combativo, coletivo e em prol da sociedade. O povo 
paranaense sabe que pode contar com uma mulher guerreira, 

dedicada e honesta.”, afirma a parlamentar.

processo de desenvolvimento 
e sugerir ajustes para as 
próximas etapas.“A ideia da 
análise contínua permite que 
os próximos passos possam 
ser adiantados, tanto da 
parte burocrática quanto da 
experimental”, explicou o 
professor Emanuel Maltempi 
de Souza, coordenador do 
estudo. Não há um prazo oficial 
para que a Anvisa responda à 
solicitação.

Pelo WhatsApp
O TRE-PR lançou um serviço de 
atendimento e serviços pelo 
WhatsApp. A ação faz parte 
das comemorações de 90 anos 
do Tribunal Regional Eleitoral. 
Os eleitores que salvarem o 
número (41) 3330-8500 nos 
contatos do celular passarão 
a receber as comunicações 
oficiais da Justiça Eleitoral no 
Paraná. O TRE-PR alerta que 
é necessário incluir o DDD, 
mesmo para os moradores de 
Curitiba e região, para garantir 
que o contato seja mesmo do 
tribunal, e assim evitar golpes 
com estranhos se passando por 
atendentes da Justiça Eleitoral.

Queda na indústria
A retomada mais lenta à 
normalidade de setores como 
comércio e serviços, a previsão 
de menor crescimento na 
economia mundial, custos de 
produção cada vez mais caros 
e fatores macroeconômicos 
podem explicar o desempenho 
da indústria do Paraná abaixo 
do esperado em abril. Dados 
pelo IBGE confirmam queda de 
4,3% na produção em relação 
a março. O Brasil teve discreta 
alta de 0,1%, enquanto os 
vizinhos Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul terminaram o 
mês com altas de 3,3% e 0,5%, 
respectivamente. Já quando se 
comparam os dados de agora 
com o mesmo mês de 2021, a 
indústria estadual encolheu 
6,6%, recuo maior do que o 
resultado nacional (-0,5%) e 
de Santa Catarina (-5,6%). Rio 
Grande do Sul cresceu 0,5%. 
De janeiro a abril deste ano, 
a indústria da região Sul está 
em baixa. O Paraná registra 
retração de 3,6%, muito 
parecida com os 3,4% de queda 
do indicador geral do país.

Primeira ligação de
esgoto não tem mais
custo em Umuarama

Moradores de cidades que 
têm índice de cobertura de 
serviço de esgoto abaixo de 
90%, como em Umuarama, 
por exemplo, estão isentos 
da cobrança da primeira liga-
ção ao sistema coletor. A isen-
ção dessa taxa foi aprovada 
pela Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
do Paraná (Agepar) e incen-
tiva a conexão do imóvel à 
rede coletora que já esteja em 
operação pela Sanepar.

Em muitas cidades onde a 
empresa está com obras que 
ampliam o sistema de esgoto, 
os moradores são beneficiados 
assim que fizerem a primeira 
ligação do seu imóvel à rede 
coletora. Mas é preciso ficar 
atento para que a ligação seja 
autorizada pela Companhia.

Para saber se a isenção se 
aplica à cidade onde mora, o 
cliente pode entrar em con-
tato com a Sanepar pelo tele-
fone 0800 200 0115 ou ir a uma 
Central de Relacionamento. Os 

PR vai receber mais de 800
mil vacinas contra a Covid

O Ministério da Saúde con-
firmou o envio de mais 810.000 
vacinas contra a Covid-19 no 
início da próxima semana. 
Destas, 10 mil são vacinas 
pediátricas da Pfizer/BioNTech 
e 800 mil, da AstraZeneca, 
que ainda aguarda o Informe 
Técnico do governo federal 
para definição do público-alvo.  

São quatro lotes, que 
devem chegar segunda-feira 
(13) e terça-feira (14), em qua-
tro voos. O primeiro deles, com 
as doses pediátricas, está pre-
visto para pousar na segunda, 
no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, às 7h45, no voo 
LA-3288. Na sequência, às 
8h30, no voo LA3290, deve 
chegar o segundo lote, com 
160.000 doses.

Na terça-feira (14), a carga 
é finalizada com a chegada de 
mais dois voos. Um às 10h40 
(AD-4193) e o outro às 13h55 

(AD-4679). Assim que desem-
barcarem os imunizantes serão 
encaminhadas para o Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), em Curitiba, para 
conferência e armazenamento.

“Esta semana recebemos 
mais de 400 mil vacinas e agora 
temos essa nova remessa, 

totalizando mais de 1,2 milhão 
de doses nesse começo de 
mês. São vacinas para todos 
os grupos e para atender às 
demandas da população que 
já está apta a receber a dose 
de reforço”, enfatizou o secre-
tário de Estado da Saúde, 
César Neves.   

endereços e horários de fun-
cionamento estão disponíveis 
no site da Sanepar.

No Paraná, são 21 as cida-
des atendidas pela Sanepar 
com índice de atendimento 
com rede coletora acima 
de 90% e que estão excluí-
das dessa isenção. Além de 
Umuarama, também foram 
beneficiados moradores dos 

municípios de Cambará, 
Cambé, Campo Mourão, 
Carlópolis, Cascavel, Cidade 
Gaúcha, Conselheiro Mairinck, 
Cornélio Procópio, Curitiba, 
J a ca re z i n h o,  Lo n d r i n a , 
Maringá, Matinhos, Nova 
Londrina, Palmeira, Pinhais, 
Ponta Grossa, Porecatu, Rio 
Azul, Santo Antônio da Platina 
e São João do Caiuá.

SERÃO enviados quatro lotes, que devem chegar ao Estado na segunda-feira (13) e na 
terça-feira (14), em quatro voos

S
E

S
A

ONDE há obras que ampliam o sistema de esgoto, os moradores são beneficiados assim que 
fizerem a primeira ligação do seu imóvel à rede coletora

MAURILIO CHELI/SANEPAR
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Otimismo
O movimento recente faz com que a expectativa dos comerciantes 

em relação ao Dia dos Namorados seja das mais positivas. É 
aguardado incremento de 5% a 8% nas vendas em comparação 

ao mesmo período do ano passado. Para maior comodidade dos 
consumidores de Umuarama e região, as lojas atenderão em 

horário especial neste Sabadão - das 9h às 17h.

Parcela bem-vinda
Quase R$ 5,3 milhões estão 
sendo injetados na economia 
de Umuarama com a liberação 
da primeira parcela do 13º 
salário de aproximadamente 3 
mil servidores do município. O 
montante soma exatamente R$ 
5.279.103,37 – o maior volume 
vai para os 1.411 trabalhadores 
da área de educação. “É um 
volume considerável que, 
com certeza, chega em boa 
hora para o servidor e para o 
comércio”, avalia o prefeito 
Hermes Pimentel.

Destaque
Entre janeiro a abril, várias 
cidades paranaenses se 
destacaram no ranking nacional 
das Agências do Trabalhador 
que mais colocaram 
trabalhadores em empregos 
formais com a intermediação 
de mão de obra. Conforme 
dados do Ministério do Trabalho 
e Previdência, cinco das 10 
cidades que lideram a lista são 
do Paraná. Umuarama também 
foi destaque, posicionando-se 
em 16º lugar no país.

Conjove revigorado
O recém-empossado Conselho 
do Jovem Empresário (Conjove) 
da Aciu realizou, na manhã 
desta quinta-feira (9), a primeira 
reunião do triênio. A presidente 
Ana Flávia Miquelante explica 
que o processo é de formatação 
e um cronograma pormenorizado 
será divulgado em breve. Além de 
Ana, compõem o Conjove Felipe 
Espolador (vice-presidente), 
Lucas Lara (tesoureiro), Thaylini 
Corrales (Integração), Thiago 
Uliano e Hengel Francis da Silva 
(eventos), Leonardo Garcia 
(secretário) e Anile Becker 
(Comunicação).

Palestra gratuita
O desenvolvimento da economia 
de uma cidade depende da forma 
como os empresários encaram 
novos desafios e os transformam 
em oportunidades. A afirmação 
é feita pelo professor Waldez 
Ludwig, um dos principais nomes 
em gestão empresarial do Brasil, 
que estará em Umuarama no 
próximo dia 22 para palestra 
gratuita organizada pela 
Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio em parceria com o 
Sebrae.

Desafios e 
oportunidades
O consultor gaúcho apresentará 

a palestra “Os Desafios das 
Empresas Diante das Novas 
Tendências do Mercado”, 
onde aborda e analisa estudos 
de vanguarda em cenários 
e tendências de gestão de 
organizações, especialmente 
em temas ligados a estratégias 
competitivas e transformação 
empresarial. Os interessados 
devem fazer a inscrição por 
meio do link https://forms.
çoffice.com/r/j3WyaRIPBU.

Pouco tempo
Além do pagamento mensal dos 
impostos e do preenchimento 
do relatório mensal de receitas 
brutas, o Microempreendedor 
Individual (MEI) tem a obrigação 
de entregar a Declaração Anual 
de Faturamento. Em 2022, 
excepcionalmente, a entrega da 
DASN-SIMEI foi prorrogada pela 
Receita Federal para 30 de junho. 
Deve ser informado o valor do 
faturamento bruto obtido no ano-
calendário anterior e se possuía 
ou não empregado. 

Sanções
Caso a declaração seja entregue 
fora do prazo, o empreendedor 
será alertado por uma mensagem 
automática que deverá pagar 
uma multa, que terá o valor 
mínimo de R$ 50, podendo 
ser reduzida em 50%, caso 
a DASN-MEI seja entregue 
espontaneamente e a multa 
quitada dentro do vencimento 
estipulado no DARF (boleto) 
gerado. Além disso, o MEI ficará 
impossibilitado de gerar o 
Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional (DAS), ficando 
inadimplente com o 
Simples Nacional. 

Capacitação acessível
A Proffil Cursos oferece uma 
oportunidade imperdível para 
os interessados em capacitação 
a um preço acessível São mais 
de dez cursos profissionalizantes 
nas áreas administrativa, de 
beleza, saúde e tecnologia a 
partir de R$ 99/mês. As vagas são 
limitadas e as matrículas podem 
ser feitas presencialmente na 
sede, de segunda a sexta, das 8h 
às 18h e, aos sábados, das 8h às 
12h - avenida  Parigot de Souza, 
3301 - (44) 3142-1311/99987-
4657/98436-8069.

“Eu não sei o que quero ser, 
mas sei muito bem o que não 
quero me tornar” - Nietzsche

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

RenovaPR viabilizou
2 mil projetos para
energia solar e biogás

Os custos com energia elé-
trica representam grande parte 
das despesas da atividade 
agropecuária. Para incentivar 
a busca de alternativas para 
os produtores, o IDR-Paraná 
(Instituto de Desenvolvimento 
R u ra l  d o  Pa ra n á - I a pa r-
Emater), o Banco do Brasil e 
o BRDE (Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul) vão realizar a Semana das 
Energias Renováveis, de 20 a 
24 deste mês.

O objetivo é sensibilizar e 
mobilizar produtores rurais, 
agroindústrias, empresas 
integradoras e cooperativas 
agropecuárias a aderirem 
ao RenovaPR, programa do 
Governo do Estado que facilita a 
instalação de sistemas de ener-
gia fotovoltaica e biogás/bio-
metano. Em todo Estado serão 
realizadas diversas atividades 
para incentivar a implantação 
de sistemas próprios de gera-
ção de energia. Os casos bem 
sucedidos são inúmeros e ser-
vem de exemplo para quem 
está preocupado com a conta 
de energia elétrica.

Até a última quinta (9) 
o RenovaPR somava 2.153 
projetos acatados pelo IDR-
Paraná, totalizando um inves-
timento de R$ 414.350.460,70. 
O número de projetos nos 
bancos é de 1.036 ou R$ 
178.576.213,65. O Governo 
do Estado já cadastrou 462 
empresas prestadoras de ser-
viços para energia solar e 16 
para biogás e biometano.

Viabilidade
Como os incentivos de Juro Zero para as linhas do Plano Safra propiciados 

pelo Banco do Agricultor Paranaense para o RenovaPR vão apenas até 
31 de dezembro deste ano, é importante que os produtores façam o seu 
projeto o quanto antes. Os técnicos lembram, ainda, que também neste 

ano termina a vigência da Tarifa Rural Noturna, que dá descontos aos 
produtores. Por isso será necessário implantar sistemas de geração própria 

de energia para quem deseja se manter competitivo no mercado. O 
coordenador estadual do RenovaPr, Herlon Goelzer de Almeida, alerta que 
os produtores interessados devem buscar informações sobre crédito rural 
junto ao IDR-Paraná e agentes financeiros com suas faturas de energia em 
mãos. A partir dessa procura será dimensionado o volume necessário de 

crédito rural no Paraná para o total atendimento da demanda de projetos, 
evitando a falta de recursos a juros controlados nos bancos.

O Governo do Paraná editou ontem (10) o 
Decreto que reduz de 12% para 6% a alíquota de 
ICMS nas saídas interestaduais de suínos vivos. A 
redução é temporária, com validade até 31 de julho 
de 2022, e visa dar competitividade sobretudo aos 
suinocultores independentes do Estado. A medida é 
aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz) e restabelece a igualdade na disputa 
por mercados, visto que os Estados vizinhos do Sul, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, praticam a alí-
quota reduzida. Com maior possibilidade de vendas, 
os produtores paranaenses também podem ter alívio 
nos impactos da elevação do custo de produção, so-
bretudo em razão da alta no preço do milho, principal 

insumo no setor. As perspectivas para a suinocultura paranaense continuam otimistas, pois o Estado ocupa a vice-liderança na 
produção de carne. Em 2021, o Paraná abateu 10,7 milhões de cabeças e produziu pouco mais de 1 milhão de toneladas. 
O Estado fica atrás de Santa Catarina, que produziu 400 mil toneladas a mais.

O RenovaPR está aberto aos produtores interessados tanto na instalação de unidades solar 
fotovoltaicas quanto de biodigestores, que transformam a biomassa em energia
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PROGRAMA
O RenovaPR está aberto 

aos produtores interessa-
dos tanto na instalação de 
unidades solar fotovoltaicas 
quanto de biodigestores, que 
transformam a biomassa em 
energia. Para dar andamento 
ao projeto, o produtor precisa 
buscar informação nos escri-
tórios do IDR-Paraná. Caso 
pretenda aproveitar os bene-
fícios do Banco do Agricultor 
Paranaense, ele deve procurar 
também o agente financeiro 
credenciado a esse programa.

O Banco do Agricultor prevê 

que, em projetos contratados 
até 31 de dezembro de 2022, o 
Estado assume integralmente 
o pagamento das taxas de 
juros. São passíveis do benefí-
cio valores financiados de até 
R$ 500 mil para energia solar 
fotovoltaica e de até R$ 1,5 
milhão em biodigestor.

Nesse processo, a Fomento 
Paraná, responsável pela ges-
tão administrativa e financeira 
do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico (FDE), tem papel 
fundamental como garanti-
dor da compensação assumida 
pelo Estado.

JONATHAN CAMPOS/AEN
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Segue internado em estado grave
funcionário baleado em assalto

Um funcionário de uma 
empresa situada às mar-
gens da rodovia PR-323, em 
Umuarama atingido por um 
tiro nas costas durante assalto 
na tarde da quinta (9), conti-
nuava internado em um hos-
pital da cidade até o final da 
tarde de ontem. O homem 
estava em estado grave.

O assalto ocorreu pouco 

PF divulga 
resultado da 

Operação Capital
A Polícia Federal divulgou 

ontem (10) o levantamento 
da quantidade de presos e de 
tudo o que foi apreendido no 
decorrer da Operação Capital, 
deflagrada na quinta-feira (9) 
para desarticular o crime de 
contrabando de cigarros na 
fronteira com o Paraguai. Dos 
66 mandados de prisão expedi-
dos pela justiça, 57 foram cum-
pridos, entre eles oito policiais 
militares, todos de Guaíra, con-
forme a PF.

De acordo com a corpora-
ção, foram apreendidos deze-
nas de rádios comunicadores, 
25 veículos, um trailer, uma 
lancha motor 200 HP, uma 
moto BMW, dois tratores, um 
caminhão e uma picape Ram 
2500. E mais: 70 vacas, cavalos 
de raça, fuzis, espingardas e R$ 
380 mil em espécie. Os cava-
los, de acordo com a PM, estão 
avaliados em R$ 500 mil.

As  pr isões acontece -
ram em Guaíra, Umuarama, 
Altônia, Terra Roxa, Iporã, 
Cafezal do Sul e Francisco 
Alves, no Paraná. Em Balneário 
Camboriú-SC, houve o cum-
primento apenas de busca e 
apreensão.

Dos 57 presos, dois não 
tinham ordem de prisão 
expedida pela justiça, mas 
foram pegos em flagrante, 
com armas e outros ilícitos 
na abordagem para o cum-
primento de mandados de 
busca e apreensão de bens.

O faturamento dos chefões 
do contrabando de cigarros 
na região chegava a R$ 60,8 
milhões mensais.

O valor estimado em veícu-
los apreendidos foi de R$ 3.255 
milhões

Assaltante é hospitalizado depois
que foi baleado por comerciante

A Polícia Militar atendeu uma 
tentativa de assalto a uma mer-
cearia localizada na Avenida 
Goiânia, em Umuarama, por 
volta das 10h de ontem (sexta-
-feira, 10). O comerciante de 42 
anos, reagiu ao assalto e acertou 
dois tiros no bandido.

“Estava atendendo uma 
cliente, quando o sujeito chegou 
e apontou a arma para minha 
cabeça. Não pensei duas vezes 
e reagi para defender minha 
vida. O que ouvi falar é que ele 
saiu da cadeia faz três dias. Isso 
é revoltante. Muita brecha que a 
lei fornece”, desabafou.

No dia 17 de março, a casa 
do comerciante sofreu uma 
tentativa de invasão e o mer-
cado já havia sido invadido em 

antes das 17h e o alvo foi uma 
fábrica de móveis localizada 
nas proximidades da entrada do 
Aeroporto Regional Orlando de 
Carvalho, no Parque Industrial.

Os ladrões, que chegaram 
atirando, levaram o malote de 
dinheiro com R$ 40 mil que 
seria utilizado no pagamento 
de salários dos funcionários.

E ra m  d o i s  ba n d i d o s 

armados que estão sendo pro-
curados pela polícia.

S e g u n d o  o  t e n e n t e 
Ramalho, do 25º BPM, apesar 
de terem se evadido rapida-
mente do local, já há suspeitas 
da identidade dos criminosos.

Peritos do Instituto de 
Criminalística de Umuarama 
estiveram no local do crime e 
levantaram informações que 

ajudarão os policiais civis e mili-
tares na busca pelos autores.

Imagens do sistema de 
câmeras de monitoramento 
também foram coletadas, 
tanto na empresa invadida, 
quanto em outros estabeleci-
mentos nas imediações.

S e g u n d o  o  t e n e n t e 
Ramalho, a dupla fugiu em um 
veículo Volkswagen Gol.

outra oportunidade, quando 
os criminosos conseguiram 
entrar no local à noite.

Dois disparos feitos com 
pistola 9 mm acertaram o ban-
dido no abdômen que recebeu 
atendimento do Samu e foi 

levado para o Hospital Nossa 
Senhora. A arma do comer-
ciante tinha registro, mesmo 
assim foi recolhida para ser 
periciada. Já o autor do assalto 
usava um simulacro de pistola, 
segundo a PM.

JOVEM assaltante foi ferido com dois tiros depois que tentou roubar um comerciante na 
avenida Goiânia

DIVULGAÇÃO

Integrantes de 
Orcrim envolvida
com tráfico são 

presos em Altônia
Um homem e duas 

mulheres foram presos 
na manhã de 9ontem (10) 
em Altônia acusados de 
integrarem uma organi-
zação criminosa (Orcrim) 
ligada com o tráfico de 
drogas intermunicipal. A 
operação ‘Japinha’, cum-
priu mandados de busca e 
apreensão além de prisão 
preventiva dos suspeitos.

A ação contou com 
o apoio da Polícia Civil 
de Altônia e Pérola, bem 
como policiais civis da 17ª 
Subdivisão Policial SDP de 
Apucarana, coordenados 
pelo Delegado Reginaldo 
Caetano.

Segundo informações 
das autoridades, a droga 
(maconha) saía de Altônia 
com destino à região cen-
tral e norte do Paraná. As 
investigações tiveram iní-
cio em abril deste ano, 
quando foi apreendido 
aproximadamente 191 
quilos de maconha em 
Pérola pela Polícia Militar.

Havia também um man-
dado de prisão para outro 
sujeito, em Apucarana, 
que não foi localizado na 
residência durante a abor-
dagem dos policiais.

Os investigadores tam-
bém apreenderam celula-
res, notebooks e dois veí-
culos que servirão como 
objetos de investigação 
pela polícia.

Bandidos assaltaram, na tarde de ontem 
(10), uma empresa de recicláveis (10), na 
Rua Pinguim. Três homens invadiram o bar-
racão onde funciona a empresa, renderam as 
vítimas e levaram uma quantia em dinheiro. 
No local estavam o casal de proprietários 
e dois clientes. As vítimas não conseguiram 
ver como os assaltantes fugiram, pois ainda 
estavam deitados no chão. A princípio, 
o trio desceu a rua Pinguim em direção 
à avenida Gioânia. Todo o dinheiro que 
estava em caixa foi saqueado – o casal não 
soube informar exatamente quanto; a Polícia 
Militar (PM) disse que seriam aproximada-
mente R$ 5 mil.

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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Umuarama fará ‘fumacê’ depois de
confirmar mil infectados por dengue

Chegou a 1.000 o total de 
pessoas infectadas pelo vírus 
da dengue em Umuarama, 
desde o início do atual ano 
epidemiológico (agosto de 
2021). O boletim da semana 
trouxe 158 novos casos, em 
relação à última atualiza-
ção. A dengue está presente 
em 93 localidades (bairros, 
praças, regiões de igrejas e 
escolas da sede e distritos) 
e ainda há 267 suspeitas em 
investigação. Com o avanço 
da doença, a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) auto-
rizou a aplicação de inseti-
cida com ‘fumacê’ a partir da 
próxima semana.

Do total de 2.133 notifi-
cações, 844 exames foram 

Ação
Com o avanço da dengue, o município solicitou à Secretaria de 

Estado da Saúde a aplicação de inseticida com o chamado ‘fuma-
cê’, equipamento de Ultra Baixo Volume acoplado a veículo (UBV 

pesado), que já foi autorizada. “Teremos reunião na próxima 
segunda-feira, 13, para estabelecer o roteiro e nossa expectativa 
é iniciar no mesmo dia a aplicação do fumacê, no final da tarde”, 
informou o chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, Franzimar 
de Morais. Serão atendidos 12 locais onde há maior infestação 
do mosquito ou incidência de casos da doença – as regiões das 
UBS 26 de Junho, CSE, Posto Central, Guarani/Anchieta, Jabu-
ticabeiras, Jardim Cruzeiro, Jardim União, Lisboa, Panorama, 
San Remo, Sonho Meu e Vitória Régia, que concentram cerca 

de 80 mil habitantes e quase 700 casos de dengue. As maiores 
infestações ocorrem no Sonho Meu (4,8% dos imóveis visitados), 

Jardim Lisboa (4,7%) e Panorama (4,2%).

Recomeça Paraná abre 20 vagas para cursos aos empreendedores
A Secretaria de Estado da 

Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) disponibilizou mais 
20 vagas para Umuarama 
n a  s e g u n d a  e t a p a  d o 
Programa Recomeça Paraná. 
“Inicialmente a cidade havia 
sido contemplada com 27 
vagas, que já foram todas 
preenchidas. Diante disso, 
solicitamos mais inscrições e 
o município foi prontamente 
atendido”, informou o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros. O período de 
inscrição vai até 29 de junho.

descartados e 22 casos con-
siderados inconclusivos. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
já registrou cinco casos de den-
gue com sinais de alarme (mais 
sérios) e duas mortes com sus-
peita de dengue estão sendo 
investigadas pela Sesa. Até o 
momento não houve confir-
mação. As regiões de 16 uni-
dades básicas de saúde (UBS) 
estão em surto de dengue, 
além do povoado de Vila Nova 
Jerusalém.

O Parque Industrial e os 
distritos de Lovat e Santa Eliza 
estão em alerta, enquanto 
a UBS Bem-Estar é a única 
com baixa incidência. Os dis-
tritos de Serra dos Dourados, 
Roberto Silveira e Vila Nova 

União ainda não tiveram exa-
mes positivos. Em número de 
casos a situação é mais crítica 
no Centro de Saúde Escola 
(região central), com 284 posi-
tivos, e no Jardim Panorama 
(143), Guarani/Anchieta (88), 
Posto Central (82) e Jardim 
Cruzeiro (74).

O Serviço de Vigilância em 
Saúde Ambiental vem intensi-
ficando as ações de combate à 
dengue no município, vistorias 
de rotina nos imóveis inclusive 
aos sábados – para recuperar 
locais encontrados fechados 
durante a semana.

De janeiro a abril deste ano, 
foram realizadas quase 100 mil 
visitas a imóveis e eliminados 
77 mil potenciais criadouros 

do mosquito transmissor da 
doença, o Aedes aegypti. As 
ações originaram 680 notifi-
cações de multa. Para refor-
çar o trabalho e aumentar o 

número de visitas a imóveis 
foram contratados 32 agen-
tes de campo temporários, 
por meio de processo seletivo 
simplificado (PSS).

A ação é destinada a tra-
balhadores inscritos no 
CadÚnico, do governo federal, 
que tenham perfil empreende-
dor. Os microempreendedores 
inscritos receberão um auxílio 
financeiro ao realizarem cur-
sos oferecidos pelo Sebrae. 
“O objetivo é atender trabalha-
dores com vocação empreen-
dedora que prestam serviços 
por conta própria, mas que 
têm dificuldades de gestão 
ou abertura de firmas”, acres-
centa o secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 

Adriano Lopes da Silva.
A bolsa é de R$ 900 para 

os inscritos que seguirem a 
Trilha do Conhecimento do 
Sebrae. A cada uma das três 
etapas completadas, o tra-
balhador receberá R$ 300. 
As capacitações são ofereci-
das de forma gratuita, com 
os temas “Empreendedor 
A u t ô n o m o”,  “ C o m o  s e r 
M E I  ( m i c r o e m p r e e n d e -
dor individual)”, “Sou MEI”, 
“Softskills para empreende-
dores”, “Gestão em vendas” e 
“Finanças do Dia a Dia”.

Para participar do pro-
grama o candidato deve 
comparecer na Agência do 
Trabalhador de Umuarama. 
Será necessário apresen-
tar documentação, como 
R G ,  C P F,  fo l h a  re s u m o 
do CadÚnico,  que pode 
ser obtida no Centro de 
Referência da Assistência 
Social (Cras) ao qual o candi-
dato pertence, e comprovante 

de conta bancária no Banco 
do Brasil.

“O CadÚnico deve ter conta 
per capita igual ou menor 
que R$ 606, com atualização 
cadastral de até 48 meses. 
Esses dados são muito impor-
tantes para a inscrição”, com-
pletou Reginaldo Barros. Mais 
informações na Agência do 
Trabalhador de Umuarama, 
pelo fone (44) 3621-1100.

Campanha pretende aumentar
as doações de sangue em junho

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social lan-
çou ontem (10), a campa-
nha Assistência Social em 
Doação, uma ação alusiva 
ao Dia Mundial do Doador de 
Sangue que é comemorado 
no próximo dia 14. A ação 
foi  apresentada durante 
capacitação aos integran-
tes do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA). 
Dois períodos foram prepa-
rados para as doações de 
sangue. Nos dias 13, 14, 15 
próximos para os servidores 
municipais e dias 20, 21 e 22 
de junho para os represen-
tantes das entidades que 

O prefeito Hermes Pimentel recebeu a visita dos alunos de 3º e 4º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Global de Umuarama. Para Pimentel, tem 
sido muito positivo o contato. “Além de falar um pouco sobre a administra-
ção, tento despertar neles o interesse pela política, por acompanhar o que 
acontece na cidade, no país, para que fiquem mais atentos à realidade”. 
O desencanto pela política, em virtude das notícias negativas que circulam 
na imprensa e redes sociais, precisa ser combatido na visão do prefeito. 
“Assim como precisamos de bons profissionais em todos os setores, também 
na política precisaremos de pessoas de bem, preparadas para administrar e 
comprometidas com o futuro”, defendeu, agradecendo a oportunidade desse 
contato com os alunos.

integram o conselho.

CAPACITAÇÃO
A capacitação abordou os 

aspectos legais da atuação 
dos conselheiros, dentro do 
CMDCA. A pedagoga Paula 
Bortolozo e a assistente 
social Suzana Medeiros expli-
caram que as políticas para 
a criança e do adolescente 
devem ser concebidas e exe-
cutadas conforme a legisla-
ção, obedecendo às normas 
legais. Ao preparar a palestra, 
as facilitadoras consultaram 
o que diz a legislação muni-
cipal em relação ao CMDCA.

A lei prevê políticas sociais 
básicas de educação, saúde, 

recreação, esporte, cultura, 
lazer,  profissionalização 
e outras que assegurem o 
desenvolvimento físico, men-
tal, moral, espiritual e social 
da criança e do adolescente, 
em condições de liberdade, 
respeito e dignidade; a exe-
cução de serviços especiais 
de prevenção e atendimento 
médico e psicológico às víti-
mas de negligência, maus-tra-
tos, exploração, abuso, cruel-
dade e opressão; identificação 
e localização de pais, tutores 
ou responsáveis pelas crianças 
e adolescentes desaparecidos; 
e proteção jurídico-social por 
entidade de defesa de direitos, 
entre outras garantias.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Sabe quem está com tudo neste período? Se pensou 
que você acertou na mosca! Os astros estão tudo man-
comunado para te favorecer nesses dias e vão reforçar 
as qualidades taurinas que podem alavancar seu sucesso 
e sua realização. É hora de tirar proveito dos seus dons, 
usar sua determinação e seu senso de oportunidade para 
chegar aonde quer.

A Lua Crescente me conta que a semaninha vai ser boa 
para resolver pendências financeiras, bebê, e você tam-
bém pode contar com ajuda de parentes para se livrar 
de alguns abacaxis. Interesses de trabalho ficam meio 
truncados e será preciso uma dose extra de paciência 
até que tudo comece a caminhar melhor.  

Querendo notícia boa? A Lua Crescente traz e dá sinal 
verde para os contatos e conversas com pessoas que 
encontra sempre. Ela também revela que seus interes-
ses vão render nesses dias. Você vai contar com mais 
disciplina, agilidade mental e organização para mandar 
bem e se destacar no trabalho. A saúde também recebe 
um bom incentivo.

Precisando de uma grana e o cofrinho tá liso? Aproveite 
a Lua Crescente na sua Casa da Fortuna para incrementar 
os ganhos!  A semana promete ser boa para você focar 
nos interesses materiais e faturar. Dia dos Namorados 
chegando e você faz o quê? Acertar as pontas com o 
xodó para curtir tudo o que tem direito. 

Quem tem tudo para realizar sonhos e esperanças nessa 
semana? É com você mesmo que tô falando! Com a Lua 
crescendo no seu signo, sua estrelinha vai brilhar mais 
em tudo que você fizer, novas amizades devem surgir e 
seus ideais podem virar realidade. Você vai fazer sucesso 
nos contatinhos e pode fisgar um love antes do Dia dos 
Namorados.

Pensando em como descolar uma graninha de última 
hora, Sagita? Aposte nas suas ideias ousadas e criati-
vas, mas convém avaliar direitinho onde investe o seu 
dinheiro porque tem astro pedindo para frear a gastança. 
No amor, se cada um ceder um pouco, os dois têm tudo 
para curtir um Dia dos Namorados inesquecível.

Horóscopo semanal do dia 11 ao dia 17 de junho

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

Semana com boas promessas dos astros e novidades da 
Lua, que ingressa na fase Crescente no dia 13 e traz mudan-
ças na sua vida. O momento é oportuno para você começar 
algo que pode alavancar seu progresso, mas nada de se 
isolar dos outros, porque as melhores oportunidades vão 
surgir em alianças com quem trabalha e se relaciona. 

Anda meio borocoxô porque quer um Dia dos Namorados 
especial e só aparece chuva de boletos na sua frente? 
Calma, librinha! Com a Lua Crescente num setor com-
plicadinho do seu Horóscopo, vai ter que rebolar para 
vencer desafios profissionais e digo mais: convém cuidar 
com mais carinho da saúde, valeu? Mas muita água vai 
rolar embaixo da ponte dessa semana e tô vendo um arco 
íris lá na frente, viu? 

O astral meio devagar? A culpa é de Saturno, que engata 
marcha à ré no seu signo e mexe até com a sua auto-
confiança, bebê! Larga mão de colocar caraminhola na 
cabeça e manda o pessimismo bater em retirada, bem 
longe de você. Tá solteira (o)? Reencontro pode fazer o 
coração disparar bem na véspera do Dia dos Namorados.

Sabe quem tirou a sorte grande nesta semana? Isso 
mesmo, é você! Mercúrio, Vênus e Urano agitam o setor 
mais positivo do seu Horóscopo e prometem um período 
perfeito sem defeitos em vários setores da sua vida. A 
saúde tá blindada, as coisas vão fluir como planeja no 
trabalho, sua estrela vai brilhar nas relações pessoais e 
ganhos inesperados podem pintar.

Coraçãozinho ansioso para saber das novidades? Já vou 
adiantando que as principais energias giram em torno dos 
interesses de trabalho e dinheiro. Você vai contar com 
mais disciplina e organização para colocar tudo em dia 
no serviço. Só não convém perder tempo com planos e 
projetos fora do seu alcance neste momento.

Horóscopo nascido em 11 de junho

Horóscopo nascido em 12 de junho

Horóscopo nascido em 13 de junho

Os nascidos em 12 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. São inteligen-
tes, mas inquietos e intranquilos. Seu número principal é o 15, formado de 1, sol e de 5, Mercúrio. O 
sol que é símbolo de otimismo. A soma dá o 6 de Vênus, símbolo de beleza, artes, festas, diversões, 
passeios, namoro, casamento etc. Mas diz respeito também à omissão e à falta de amor.

Os nascidos a 11 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Leão. São francos, sin-
ceros e espontâneos. Dizem o que pensam são leais e honrados. São abertos, principalmente com os 
seus amigos, colegas e os patrões. Seu número principal, é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. 
Juntos foram o 5 de mercúrio, que confere comunicação, inteligência, popularidade e jovialidade. Que 
favorece muito ao comércio em geral.

Os nascidos em 13 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Libra. São alegres, 
sociáveis, comunicativos e vaidosos. São de boa aparência e gostam de ser reconhecidos e elogiados, 
pela sua simpatia e elegância. Seu número principal é o 16, Estes algarismos lhe emprestam um brilho 
pessoal intenso e beleza física. Juntos formam o 7 de Netuno, que confirma a vocação artística, mas 
confirma também alguns complexos de inferioridade e timidez, que ninguém percebe.

Garra, iniciativa e vontade de vencer na vida não faltam 
nesses dias, ainda mais se o seu objetivo é nadar no 
dinheiro! Essa semana não deixe a peteca cair! Com a 
Lua Crescente ativa no céu, as chances de topar com um 
crush que tem a sua vibe são grandes e você pode carim-
bar seu passaporte para a conquista em dois tempos.

   Loterias
Megasena

03 05 06 07 08 09 11 12 
14 17 18 19 20 24 25 Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO
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Sol
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07/06 - 11h49

CHEIA
14/06 - 08h52

MINGUANTE
21/06 - 00h11

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 17
min 12

max 19
min 10
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max 14
min 5
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Curso que
se faz
após o

mestrado 

Desistir
por medo

(fig.) 

A compa-
nheira 

de Adão 
(Bíblia)

Conjunto
de

quaisquer
cerimônias

A pessoa 
com muitos
conheci-
mentos

Esmalte
incolor 
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Tocar, 
de leve,
com os
lábios 
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(?)-bumbá,
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(gíria)
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baralho
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repor
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de
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Categoria
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de Carnaval

Boba;
ingênua
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Timóteo,
cantor

Oposto de
"minoria"

Suporte de
ataduras

(?) justa:
vexame
Não é?
(pop.)

4/corn — nerd — olor. 5/lorde — taiti.

Um pacote de sabão em pó, 
de uma mesma marca, pode 
ser encontrado a R$ 4,09 em 
um estabelecimento e a R$ 
11,45 em outro, uma diferença 
de nada menos que 180%. 
Essas e outras diferenças estão 
indicadas na mais recente pes-
quisa de preços divulgada nesta 
sexta-feira (10) pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama, com dados levan-
tados entre os dias 2 e 3 de 

Diferença de preços na cesta básica chega a 180%
junho em seis supermercados 
da cidade.

Todos os meses o Procon 
pesquisa o preço de 34 itens 
que compõem a cesta básica 
brasileira. “E realizamos dois 
estudos: um analisando as 
marcas mais baratas e outro 
as marcas líderes de mercado, 
sempre considerando como 
base a quantidade suficiente 
para uma família de quatro 
pessoas”, explica o secretário 
Deybson Bitencourt.

As maiores diferenças encon-
tradas – na cesta básica com 
marcas mais baratas – estão nos 
seguintes produtos: absorvente 
íntimo aderente – encontrado 
a R$ 1,56 e a R$ 4,99 (214%) –, 
banana nanica – encontrada 
a R$ 1,99 e a R$ 4,35 (119%) –, 
sabonete – encontrado a R$ 1,29 
e a R$ 2,69 (108%) –, farinha de 
mandioca – encontrada a R$ 2,29 
e a R$ 5,60 (87%) –, água sanitária 
– encontrada a R$ 2,19 e a R$ 3,99 
(82%) –, e a cebola – encontrada a 

R$ 3,85 e a R$ 6,99 (82%).
Os produtos que apresenta-

ram maior variação de preços 
foram o sabonete (23%), absor-
vente aderente (17%), batata 
(15%), feijão carioquinha (11%) e 
farinha de mandioca (10%). Já os 
que tiveram maior queda foram o 
papel higiênico (-15%), o extrato 
de tomate (-5%), o açúcar (-4%), 
a cebola (-4%), a linguiça (-4%), a 
carne de primeira (-3%) e a água 
sanitária (-3%).

Em maio, a cesta básica com 

produtos mais baratos custava 
R$ 809,19 e este mês está R$ 
820,94, um aumento de 1,45%. 
Já a aquela composta por mar-
cas líderes custava R$ 1.037,92 
e hoje está R$ 1.063,95, um 
aumento de 2,51%. “Nossa 
indicação é para que, quem 
quer economizar, é preciso pes-
quisar. E para qualquer dúvida, 
solicitação ou reclamação, bus-
que sempre o Procon que nos-
sas equipes estão à disposição”, 
afirma o secretário.
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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

Mercedes-Benz já testa 
caminhões elétricos

Após o lançamento no mer-
cado do eActros para serviços 
de transporte de distribuição 
pesada em 2021, a Mercedes-
Benz Trucks está sistematica-
mente avançando com a intro-
dução de modelos adicionais 
de veículos elétricos movidos 
a baterias para este e os próxi-
mos anos. Para o importante 
segmento de transportes de 
longo percurso, o eActros 
LongHaul, com uma autono-
mia de cerca de 500 quilôme-
tros com uma carga de bate-
ria, está previsto para entrar 
em produção em série em 
2024. Os primeiros protótipos 
do caminhão de 40 toneladas 
já estão passando por testes 
internos e os engenheiros da 
Mercedes-Benz Trucks estão 
planejando dar início aos tes-
tes do caminhão elétrico nas 
estradas públicas este ano.  O 
eActros LongHaul vai viabilizar 
a recarga de alto desempenho 
- conhecida como “recarga 
megawatt”. A Mercedes-Benz 
Trucks também está prepa-
rando versões adicionais do 
eActros – especificamente 
do eActros 300 e do eActros 
400 – e, já a partir de julho, 
o eEconic para uso em servi-
ços municipais está previsto 
para começar a sair da linha 
de montagem na fábrica de 
Wörth como segundo veículo 
de produção em série total-
mente elétrico. O objetivo 
da Mercedes-Benz Trucks é 
aumentar a participação de 
veículos novos livres de emis-
sões locais de CO2 na Europa 
para mais de 50% até 2030.

Visando apresentar ainda 
mais a mobilidade elétrica aos 
clientes de caminhões de toda 
a Europa, a fabricante está 
organizando um evento com 
duração de várias semanas na 
fábrica de Wörth a partir do 
início de junho. Especialistas 
da Mercedes-Benz Trucks 
informarão um total de cerca 
de 1.000 participantes sobre 
os aspectos centrais da mobi-
lidade elétrica, desde infraes-
trutura e serviços até mode-
los elétricos. Além disso, os 
clientes terão a oportunidade 
de conduzir o eActros 300 em 
rotas exigentes e com cargas 

Fastback é o nome 
do novo SUV 
Coupé da Fiat

A Fiat prepara o lança-
mento do seu novo SUV que 
trará a melhor combinação 
de design e performance. 
Além da marcante silhueta, 
seu nome é revelado: Fiat 
Fastback. É a mesma deno-
minação do carro conceito 
apresentado no Salão do 
Automóvel de 2018, que ser-
viu como inspiração e foi 
elogiado mundialmente por 
seu design que trazia a har-
monização perfeita entre os 
desenhos de um SUV e um 
coupé. O nome Fastback faz 
referência direta a uma cate-
goria super seleta de carros 
que têm em comum o dese-
nho veloz e curvas dinâmicas 
da carroceria.  

O novo SUV da Fiat repre-
senta mais um marco impor-
tante na consolidação do repo-
sicionamento da marca. Trará a 
essência do design italiano feito 
no Brasil, com linhas e formas 
que esbanjam esportividade e 
elegância. 100% projetado no 
Design Center South America, 
o veículo tem chegada prevista 
para o segundo semestre de 
2022 e, aos poucos, mais deta-
lhes sobre ele serão revelados. 

Híbridos e elétricos podem ser blindados
O mercado de veículos 

híbridos e elétricos está a cada 
instante mais expandido, o que 
torna impossível ignorá-lo. Só 
no Brasil houve avanço de 78% 
nas vendas desses modelos 
nos primeiros quatro meses de 
2022, de acordo com dados da 
Associação Brasileira de Veículos 
Elétricos (ABVE). Os eletrificados 
atingiram 3.123 emplacamentos 
somente em abril, o que totali-
zou 12.976 unidades vendidas 
no acumulado do ano, contra 
7.290 no primeiro quadrimes-
tre de 2021.

As diferenças entre veícu-
los híbridos e elétricos daque-
les a combustão vão, de fato, 

muito além da configuração do 
motor e da economia de com-
bustível. E um dos pontos que 
chama a atenção está na blin-
dagem desses modelos. Os ele-
trificados podem ser blindados 
como qualquer outro veículo, 
não há dúvidas, no entanto, há 
diferenças imensas na hora de 
executar o serviço

“Muitas vezes o veículo 
híbrido ou elétrico tem moto-
res ou unidades geradoras de 
força em mais de uma posição. 
Há veículos que têm motor no 
compartimento do capô além 
de outro no porta-malas. 
Assim acontece também com 
as unidades armazenadoras de 

energia. Isso faz com que haja 
mais cabos e chicotes elétricos 
distribuídos pelo veículo e esta 
situação exige maior cuidado 
durante a blindagem além de 
um projeto de balística exclu-
siva”, alerta Olavo Ehmke, 
sócio-diretor do grupo empre-
sarial Autobunkers Defense, 
referência nacional em blin-
dagem automotiva, com mais 
de 20 anos de experiência e 
que já executou mais de 7 mil 
blindagens. De acordo com o 
especialista, híbridos e elé-
tricos não aceitam soldas ou 
outros processos que gerem 
descargas elétricas no carro. 
“Inclusive, os veículos híbridos 

e elétricos devem permanecer 
isolados do solo com o uso de 
cavaletes de plástico ou bor-
racha. Nestes veículos utiliza-
mos a blindagem Aramid Gold 
que é uma tecnologia exclusiva 
de uma blindagem executada 
em manta aramida e dispensa 
peças em aço”.

O Grupo Autobunkers 
Defense lançou no ano pas-
sado esta nova blindagem vei-
cular que tem como diferen-
cial a adoção 100% da manta 
aramida, revestimento produ-
zido em Kevlar, que oferece a 
mesma resistência balística 
que o aço, mas com redução 
do peso do veículo.

úteis realistas.
Karin Rådström, CEO da 

Mercedes-Benz Trucks: “O 
enorme interesse em nosso 
evento de condução do eAc-
tros em Wörth é mais uma 
prova da popularidade da 
mobilidade elétrica que está 
conquistando os clientes. Os 
clientes estão, assim, enviando 
um forte sinal a todas as partes 
interessadas para combinarem 
esforços e colocar cada vez 
mais caminhões elétricos nas 
estradas, expandir a infraes-
trutura de recarga e criar uma 
paridade de custos.”

Objetivo final
A ambição da Daimler 

Truck é oferecer apenas veí-
culos novos na Europa, Japão 
e América do Norte que sejam 
livres de emissões de CO2 em 
operação (“tank-to-wheel” - 
desde o tanque até o volante) 
até 2039. Os dois modelos 
elétricos movidos a bate-
ria Mercedes-Benz eCitaro 

e Mercedes-Benz eActros já 
estão saindo das linhas de 
montagem em produção em 
série desde 2018 e 2021, res-
pectivamente. O Mercedes-
Benz eEconic, FUSO eCanter 
e o Freightliner eCascadia 
seguirão no final deste ano, e 
outros veículos livres de emis-
sões locais de CO2 já estão 

planejados. Para a segunda 
metade desta década, a 
Empresa planeja complemen-
tar ainda mais sua gama de 
veículos com veículos produ-
zidos em série movidos a célu-
las de combustível à base de 
hidrogênio. Colocar o trans-
porte neutro em CO2 nas estra-
das até 2050 é o objetivo final.

O eActros LongHaul tem autonomia de cerca de 500 quilômetros 
com uma carga de bateria

DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
ARGO DRIVE 1.3 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 126.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
CRUZE LT TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LT TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
MONTANA 1.4 LS 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 59.900,00
ONIX 1.0T PREMIER 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 97.900,00
ONIX 1.0T LTZ 20/20 PRATA COMPLETO R$ 84.900,00
ONIX PLUS JOY BLACK 21/21 CINZA COMPLETO R$ 66.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 196.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 242.900,00
S10 2.8 LT 4X2 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 134.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

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

ZONA V

Sobrado em excelente
ponto comercial,

possuindo 01 suíte +
02 quartos, dispondo
de aproximadamente
200m² de construção

R$ 3.500,00 + seguro anual

Condomínio Portal das Águas

Casa térrea, mobiliada,
equipada e decorada!

São 250m² de área
construída, dispondo de

3 suítes e tudo o que
uma casa em

condomínio fechado
pode oferecer!

R$ 2.300.000,00

Campanha E-Lixo recolheu quase
quatro toneladas de lixo eletrônico

Exatamente 3.850 quilos de 
equipamentos eletroeletrôni-
cos foram arrecadados durante 
a campanha E-Lixo, realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente nesta quinta-
-feira (9) no espaço Feira do 
Produtor. Neste ano, apesar 
da forte chuva que caiu sobre 
a cidade durante quase todo o 
dia, foi recebida uma tonelada 
a mais que no ano passado.

A destinação correta do 
lixo eletrônico é realizada na 
cidade desde 2011 e, nesse 
período de 11 anos, quase 140 
toneladas já foram coletadas 
em operações especiais com 
esta. “Computadores, tecla-
dos, monitores, televisores (de 
tubo e de tela plana), ventila-
dores, impressoras, telefones, 

aparelhos de fax, cabos, multi-
funcionais e videogames foram 
entregues aos voluntários que 
trabalharam na campanha. A 
cultura do descarte correto 
desses inservíveis já está inter-
nalizada nos umuaramenses”, 
comenta Rubens Sampaio, 
secretário municipal de Meio 
Ambiente.

Paralelamente à arrecada-
ção de eletrônicos já obsole-
tos, a campanha aproveitou 
para receber também lâmpa-
das e pilhas – só nesta edição 
foram arrecadados 48 quilos 
de baterias e pilhas, produ-
tos que contêm elementos 
químicos pesados e prejudi-
ciais ao meio ambiente, como 
chumbo, óxido de chumbo, 
cádmio, óxido de nível e lítio, 

por exemplo. “A natureza 
agradece e toda a sociedade é 
beneficiada com nossas cam-
panhas”, pontua Sampaio.

F e r n a n d a  P e r i a r d 
Mantovani, chefe da divisão 
de Controle Ambiental, deta-
lha que diversos materiais 
aparentemente inúteis, serão 
aproveitados e reaproveita-
dos em projetos desenvolvidos 
por entidades parceiras, como 
escolas e universidades. “Peças 

de computadores, por exem-
plo, serão utilizados em ofici-
nas educacionais e práticas 
educativas na UniAlfa, Unipar 
(Universidade Paranaense) e 
no IFPR (Instituto Federal do 
Paraná)”, relata.

Ela acrescenta que após 
uma seleção minuciosa, rea-
lizada no Aterro Sanitário 
Municipal, tudo o que for com-
provadamente classificado 
como resíduo inservível será 

destinado para reciclagem pela 
Cooperuma (Cooperativa dos 
Trabalhadores e Prestadores 
de Serviços da Reciclagem 
de Resíduos Sólidos de 
Umuarama). “Vale destacar 
que o sucesso da campanha 
E-Lixo só é possível – e melhora 
a cada ano – devido às parce-
rias que a administração muni-
cipal tem com o Sescap, rede 
de supermercados Planalto, 
Sesc e Sanepar”, afirma.

Hoje é o ‘Dia D’ da Vacinação
A população de Umuarama 

poderá atualizar a carteirinha 
de vacina hoje (11), com o Dia 
D da Campanha Estadual de 
Vacinação das 7h30 às 11h30. 
A imunização estará disponí-
vel em duas localidades: con-
tra influenza e covid as doses 
serão centralizadas no Sest/
Senat enquanto no Posto de 
Saúde Central haverá vacinas 
contra o sarampo e as demais, 
consideradas de rotina, para 
que tiver doses faltando na 
carteirinha.

No Sest/Senat serão dis-
ponibilizadas inclusive vaci-
nas para os novos grupos – 
segundo reforço contra covid 
para população de 50 anos 
ou mais e segunda dose de 
reforço para os trabalhadores 

de saúde (incluindo hospitais, 
farmácias, laboratórios, unida-
des de saúde, trabalhadores de 
apoio dos serviços de saúde – 
motorista, segurança, recep-
cionista, serviços gerais).

A vacina contra influenza 
será disponibilizada para 
toda a população acima de 
6 meses.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni ‘Que não seja imortal, posto que é 
chama, mas que seja infinito enquanto 

dure’. Vinicius de Moraes

NA
M
OR

AR

TETO
A Justiça de Alagoas determinou on-
tem que o estado e os municípios não 
podem pagar cachês acima de R$ 50 
mil e R$ 20 mil, respectivamente. Na 

mesma decisão foi cancelado um show 
do cantor Wesley Safadão na cidade 
de Viçosa, pelo qual ele receberia R$ 
600 mil. Promotores de todo o país 

tem investigado o pagamento de cachês 
volumosos por municípios, incluindo 

alguns dos mais pobres do Brasil, a ar-
tistas populares, no que ficou conhecido 
como “CPI do sertanejo”. O caso come-
çou quando o cantor Zé Netto criticou 
a funkeira Anitta e artistas que usavam 

“dinheiro público” via Lei Rouanet 
durante um show em Sorriso (MT) pago 

pela prefeitura local. (Folha)

VAI LÁ!
A Cheirin Bão, cafeteria em Umuarama, faz ação de Dia dos Namorados. Até o dia 12, na compra de duas bebidas do cardápio 
e uma porção de pão de queijo, você ganha uma porção de mini coxinhas.

CLIMA JUNINO NA CONCESSIONÁRIA UVEL!
O sábado (11) é dia de Plantão de Vendas na Uvel -, das 
9h às 17h o showroom da concessionária e a equipe de 
colaboradores estarão de prontidão para atender com 

aquela ‘Alegria de Ser Chevrolet’ e mostrando as diversas 
promoções que os clientes Chevrolet merecem.

O clima junino neste Sabadão de Plantão tem pipoca, 
quentão e um verdadeiro mostruário de carros para sua 

escolha. Aproveite o horário até às 17h para conhecer os 
carros + vendidos do Brasil, Vá conhecer os novos mode-

los, fazer um test drive e sair de Chevrolet Zero.

*** Cruze, Onix, Equinox e Tracker os carros mais tops...

UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

THIAGO CASONI
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