
A última rodada do Campeonato Interbairros Sub-11 – 2022, da Smel foi recheada de gols: 18 no total. O time do 
Parque Bonfim, do técnico Jorge Aparecido, goleou a equipe de Serra dos Dourados, comandada por Pedro Antônio, 
por 6 a 0. Na segunda partida, o Camisa 10/Jardim Global, do professor Murilo, mandou 8 a 0 no time do Ouro 
Branco, do técnico Milton Laurindo e fechando a rodada, a equipe de Lovat, do professor Roberto (Bé) enfrentou a 
Escola Monte Branco, do professor Aluísio, e levou a melhor com um placar de 3 a 1. 
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Preço da gasolina cai quase 13% em
postos de combustíveis de Umuarama
Após o início da aplicação da redução do ICMS dos combustíveis 
no Paraná, a Divisão de Pesquisas de Preços do Procon Umua-
rama foi a campo para providenciar um levantamento para confe-
rir se os postos locais estavam colocando em prática o desconto. 

Segundo pesquisa realizada ontem, o preço da gasolina caiu em 
média 12,6% na cidade. A queda se deve à zeragem do PIS/Cofins, 
que são tributos federais, e à redução do ICMS, imposto estadual, 
de 29% para 18%. l 9

Mais de 340 mil

l 11
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Após dois anos,
Ponta de Estoque
volta com força
total em agosto

l 5
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O Paraná é o segundo 
maior produtor nacional 
de mandioca. A cultura 
compõe um dos principais 
cultivos da agricultura 
familiar com produção 
concentrada no Noroeste. 
Diante da importância 
econômica e social do cul-
tivo, a Prefeitura de Umu-
arama e o IDR, promovem 
um dia de campo sobre a 
mandiocultura.  l 8

Dia da 
mandioca

Goleadas

Conta de
energia fica
13,4% mais

barata
l 8
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Umuarama

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Aprovada a prorrogação do estado 
de calamidade pública no Paraná

Foi aprovado, na sessão 
plenária da última segun-
da-feira (4), o projeto de 
decreto legislativo 5/2022, 
da Comissão Executiva da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, que reconhece, exclu-
sivamente para os fins do art. 
65, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência de 
estado de calamidade pública 
no Paraná, com efeitos até 14 
de agosto de 2022.

O decreto anterior, apro-
vado em 15 de dezembro de 
2021, tinha validade até o dia 
30 de junho deste ano.

Apesar do avanço da vacina-
ção em todo o território para-
naense, o atual momento da 
pandemia, principalmente em 
virtude da variante ômicron, 
requer cuidados pontuais do 
Poder Público. De acordo com 
o Governo do Estado, em ofí-
cio enviado no dia 27 de junho 
pedindo a prorrogação, esta 
medida se faz necessária, pois, 
atualmente, a disponibilidade 
dos leitos é regulamentada 
pela existência de dez con-
tratos emergenciais e quatro 
formalizações de repasses na 
modalidade fundo a fundo, per-
fazendo o valor mensal inves-
tido de aproximadamente R$ 
8 milhões, com recursos oriun-
dos do Tesouro do Estado, diz 
a justificativa do projeto, que 

complementa que para man-
ter os leitos de enfrentamento 
ao coronavirus, é imprescindí-
vel a prorrogação do período de 
calamidade pública que ora se 
propõe. Importante esclarecer 
que, no caso de agravamento 
ou alteração no panorama epi-
demiológico, cabe ao Poder 
Público assegurar o prossegui-
mento das ações e medidas vol-
tadas ao enfrentamento e pre-
venção da covid-19, como, por 
exemplo, a reabertura de leitos.

PANDEMIA
O estado de calamidade 

pública foi decretado inicial-
mente em março de 2020 e soli-
citado em “razão da pandemia, 
reconhecida pela Organização 
Mundial da Saúde, decorrente 
da Covid-19”. O Governo do 

Estado justificou à época 
a necessidade da calami-
dade pública em razão de 
que “medidas de preven-
ção e enfrentamento à pan-
demia gerarão uma série de 
custos não previstos na Lei 
Orçamentária Anual do Estado 
do Paraná” e dos “impactos 
que a contaminação humana 
acarreta, transcendendo a 
saúde pública e atingindo a 
economia estadual, ressaltando 
ainda o fato de que a União já 
adotou medida semelhante 
junto à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal”.

Desde então passou por 
outras três renovações: até 
o dia 30 de junho de 2021, 
depois até o dia 31 de dezem-
bro de 2021 e, posteriormente, 
até o dia 30 de junho de 2022.
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O GOVERNO do Estado enviou ofício à Assembleia no dia 27 de junho pedindo a prorro-
gação da medida, que foi acatada pelos deputados 

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

Período/ Poup. antiga Poup. nova Remun.
depósitos até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
4/6 a 4/7 0,5828 0,5828 0,0824
5/6 a 5/7 0,6195 0,6195 0,1189
6/6 a 6/7 0,6462 0,6462 0,1455
7/6 a 7/7 0,6491 0,6491 0,1484

Ações % R$
Petrobras PN -3,81% 28,03 
Vale ON -0,50% 74,30 
ItauUnibanco PN +0,71% 22,79 
Magazine Luiza ON +11,74% 2,38 
Via ON +11,48% 2,04 
Americanas ON +9,73% 13,76

IBOVESPA: -0,32% 98.294pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,1466 1,1072 1,1070
IGP-DI (FGV) 1,1353 1,1056 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 135,71
Libra est. 0,84
Euro 0,98
Peso arg. 126,18

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,2% 5,3880 5,3890 +2,9%
PTAX  (BC) +1,6% 5,3893 5,3899 +2,9%
PARALELO +1,1% 5,2600 5,7100 +2,3%
TURISMO +1,1% 5,2600 5,6900 +2,3%
EURO -0,1% 5,5262 5,5273 +0,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUN) 2.072,20 0,41 3,44 11,62
Oeste (MAI) 2.113,24 0,94 3,55 13,58

DÓLAR 05/07

Iene R$ 0,0397
Libra est. R$ 6,43
Peso arg. R$ 0,043
R$1: 1.270,81 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 13,25%  | TJLP: 7,01%

Em 05/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 183,00 -1,6% -1,6%
SOJAParanaguá 193,00 -0,8% -0,5%
MILHOCascavel 83,00 -3,5% -2,4%

SOJA 1.575,25 -50,75 -7,2%
FARELO 452,80 -6,90 11,0%
MILHO 736,00 -18,50 1,2%
TRIGO 793,75 -37,50 -23,7%

SOJA 175,41 0,0% -0,5%
MILHO 77,98 0,2% -0,9%
TRIGO 110,80 0,0% 7,3%
BOI GORDO 302,78 0,8% 3,3%
SUINO 6,02 0,0% 19,2%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/07 PR DIA 30d.

Em 05/07 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Deputados cassados 
continuam nos cargos 
por força de recurso
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Os deputados estaduais 
Luiz Fernando Guerra (União 
Brasil), Ricardo Arruda (PL), 
Coronel Lee (DC) e Delegado 
Fernando (Republicanos), 
que tiveram seus manda-
tos cassados na tarde da 
última segunda-feira (4) pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR), continuarão 
ocupando as suas cadeiras 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). É que da deci-
são do TRE-PR cabe recurso 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). E diante do período elei-
toral, o julgamento do recurso 
pode demorar.

Os quatro parlamentares 
foram eleitos em 2018 pela 
chapa do antigo PSL, que inte-
grou coligação com o PTC e o 
Patriotas.  Segundo denún-
cia do Ministério Público 
Eleitoral (MPE), houve fraude 

no preenchimento da cota de 
gênero de candidaturas femi-
ninas daquela coligação no 
pleito. Por lei, os partidos são 
obrigados a reservar 30% das 
candidaturas proporcionais 
a mulheres. De acordo com 
o MPE, pelo menos duas can-
didatas foram inscritas sem 
consentimento na chapa de 
concorrentes à Assembleia 
pela coligação.

NOTA
Em nota oficial a assessoria 

jurídica do deputado estadual 
Delegado Fernando Martins, 
informa que até ontem (terça-
-feira, 5) não havia sido comu-
nicada oficialmente a decisão 
do Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná, em cassar a chapa 
da coligação PSL/PTC/Patriota 
das eleições de 2018, por irre-
gularidades no cumprimento 

das cotas de gênero de candi-
daturas femininas.

“Destacamos que após o 
comunicado oficial, estaremos 
recorrendo da decisão no pró-
prio TRE-PR e posteriormente 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), sendo que não houve 
irregularidades praticadas 
pelos deputados que são afe-
tados na decisão. Sendo as 
possíveis irregularidades dire-
tas aos partidos e a coligação, 
não há responsabilidade dos 
deputados eleitos e diploma-
dos pelo próprio TRE-PR”.

A assessoria ainda reitera 
que tal decisão não produz 
efeito com perda de man-
dato imediata e nem inelegi-
bilidade. “Diante dos fatos, 
reiteramos que não há infra-
ção como deputado e con-
tinuaremos trabalhando 
pelos paranaenses”.

Justiça suspende sessão especial que 
cassou mandato de Renato Freitas

RENATO foi cassado por ter participado de manifestação antirracista na Igreja do 
Rosário, no dia 5 de fevereiro deste ano

O ex-vereador Renato 
Freitas (PT) deve retomar 
a sua cadeira na Câmara 
Municipal de Curitiba (CMC). 
Ele havia sido cassado no 
dia 22 de junho passado pela 
Casa por quebra de decoro 
parlamentar, mas ontem 
(terça-feira,  5) a desem-
bargadora Maria Aparecida 
Blanco de Lima, do Tribunal 
de Justiça do Paraná, sus-
pendeu os efeitos da ses-
são especial de julgamento 
da Câmara, nos dias 21 e 22 
de junho de 2022, que resul-
taram na cassação.

Na decisão, a magistrada 
afirma que não existe impedi-
mento caso a Câmara queria 
promover uma nova sessão 
plenária para deliberar sobre 
a cassação de Renato Freitas. 
“Anote-se que nada impede 
que a Câmara Municipal de 
Curitiba de, acaso entenda ser 
caso de exercício de seu poder 
de autotutela – se porventura 
promover análise da questão e 
concluir estar presente o vício 

formal aduzido pelo Agravante 
– repetir os atos em comento, 
objeto de questionamento do 
writ de origem, repetindo-os, 
em atenção e estrita observân-
cia às normas de regência”.

Renato foi cassado por 
ter participado de manifesta-
ção antirracista na Igreja do 
Rosário, no dia 5 de fevereiro 
deste ano.

O advogado de defesa de 

Renato Freitas, Guilherme 
Gonçalves, já havia alertado 
a Mesa Diretora da CMC que 
o processo era ilegal, pois 
desrespeitava os prazos 
estipulados pelo regimento 
interno da Casa.

Na vaga de Renato, a 
Câmara de Curitiba empos-
sou na tarde da última segun-
da-feira (4) a suplente Ana 
Júlia Ribeiro (PT).

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson 
Torres, confirmou ontem (terça-feira, 5) pelo Twitter, que 
testou positivo para a covid-19. “Estou bem, totalmente 

assintomático”, esclareceu. Pela manhã, Torres participou 
de reunião ministerial convocada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Na segunda, 4, esteve no aniversário do 

ministro-chefe da Secretaria de governo, Célio Faria. O 
ministro da Justiça era esperado em almoço da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) ontem, mas 
cancelou a participação após receber o teste positivo 

para o coronavírus.

Infectado

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Infarto de Frias
O ex-secretário especial 
de Cultura do governo Jair 
Bolsonaro, Mario Frias, 
50 anos, foi internado na 
noite da última segunda-
feira, 4, com quadro 
de “infarto agudo do 
miocárdio”. De acordo com 
boletim médico divulgado 
nas redes sociais, Frias 
passou por um cateterismo 
com retirada de trombos 
e seguia ontem (terça-
feira, 5) na UTI do Hospital 
Santa Lúcia, na Asa Sul, 
em Brasília. Esta é, pelo 
menos, a terceira vez que 
o secretário é internado 
na capital com um 
quadro similar. Em maio 
de 2021, passou por um 
cateterismo, após ter um 
princípio de infarto. Cinco 
meses antes, ele já tinha 
passado pelo mesmo 
procedimento, também 
por esse motivo. Frias 
foi exonerado em 31 de 
março, para concorrer às 
eleições deste ano.

Alienação eleitoral
O número de eleitores 
brasileiros que não 
compareceu às seções 
eleitorais somado aos que 
votam branco ou nulo – 
fenômeno tecnicamente 
chamado de alienação 
eleitoral – vem crescendo 
a cada eleição, nos 
últimos 15 anos. Apesar 
do voto obrigatório e do 
comparecimento às urnas 
no Brasil ainda estar em 
patamares considerados 
saudáveis, na casa de 75%, 
a alienação eleitoral cresce 
de forma persistente desde 
2006, sobretudo entre o 
público jovem. O alerta é do 
estudo A Alienação Eleitoral 
no Brasil Democrático, que 
acaba de ser lançado pelo 
Instituto Votorantim, com 
o objetivo de fornecer 
insumos para análise da 
participação dos eleitores 
nos processos de votação.
A iniciativa faz parte do 
Programa Cidadania, 
criado em 2018.

PEC kamikaze
Após reuniões de lideranças com o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), integrantes de partidos 
de oposição como o PDT, PCdoB, PSOL, PT e PSB 
prometeram obstruir a votação da PEC kamikaze. Por 
isso, o Centrão já admite que a votação da proposta 
deve acontecer na quinta ou no início da semana que 
vem. Para acelerar a tramitação da PEC kamikaze, ela 
será anexada a uma outra PEC (a dos combustíveis), cujo 
relatório foi lido no final da tarde de ontem em comissão 
especial. A oposição, porém, promete apresentar o 
chamado ‘kit obstrução’ para atrasar a votação do texto 
do relator Danilo Forte (União-CE).
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Da Redação ADI-PR Curitiba   
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais 
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Requerimentos de CPIs   
serão lidos, mas instalação 
será depois das eleições

PRESIDENTE do Senado salienta que a ampla maioria dos líderes entende que a insta-
lação das CPIs deve acontecer após o período eleitoral

Instrumento da minoria
Líder da Minoria no Senado, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) 
também reforçou ser a CPI um instrumento de uso da minoria. 

“Portanto, não é de se espantar que se coloque contra o governo. 
Então, não cabe a maioria fazer julgamento de mérito, e o presi-
dente tem sido sábio em obedecer a isso. Quem já assinou, já fez 
o seu julgamento de conveniência e pertinência”. Jean Paul tam-
bém rebateu a contestação de senadores do colégio de líderes 

quanto à disponibilidade de senadores em pleno período eleitoral 
e a possibilidade dos trabalhos da comissão se transformarem em 
palanque eleitoral. “Mesmo que alguns se envolvam em eleições, 
é necessário saber dosar e trabalhar. (…) É exatamente pela pro-

ximidade da eleição que é urgente instalar a CPI, porque uma das 
coisas que se quer, além de investigar as práticas denunciadas, é 

evitar o uso eleitoreiro das verbas do MEC”.

Ordem dos requerimentos 
Em entrevista à TV Senado antes da reunião de líderes, alguns 

senadores manifestaram-se contrários a instalação de comissões 
parlamentares de inquérito durante o período eleitoral. “Tenho 
uma posição, que é a do meu partido, contrária à instalação da 
CPI no período eleitoral. Até porque nós temos Comissões pre-

cedentes, vários requerimentos de CPI na fila. Portanto, alterar a 
cronologia da apresentação desses requerimentos não é correto. 
É uma questão até de respeito às propostas anteriores. Qualquer 
CPI no período eleitoral pode se transformar em palanque”, afir-
mou o líder do Podemos, senador Alvaro Dias (PR), que ressalta 
sobre o MEC, lembrando que já há investigação em andamento, 

sendo conduzida pela PF, MP, TCU e outros órgãos.

Após reunião dos líderes do 
Senado na manhã de ontem 
(terça-feira, 5), o presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco, 
afirmou que os requerimentos 
para abertura de Comissões 
Parlamentares de Inquérito 
(CPI) serão lidos em Plenário 
— que nesta semana reúne-se 
hoje (5) e amanhã (6) —, assim 
como questões procedimen-
tais serão decididas.

“O Senado, integralmente, 
reconhece a importância das 
CPIs para investigar ilícitos no 
Ministério da Educação (MEC), 
desmatamento na Amazônia, 
crime organizado e narcotrá-
fico. Porém, a ampla maio-
ria dos líderes entende que a 
instalação de todas elas deve 
acontecer após o período elei-
toral, permitindo-se a partici-
pação de todos os senadores 
e evitando-se a contaminação 
das investigações pelo pro-
cesso eleitoral”, expôs Pacheco 
no Twitter.

Autor do requerimento de 
instalação da CPI, o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
argumentou ser inapropriado 
o debate na reunião de líderes 
sobre o mérito da CPI do MEC 
e solicitou mais uma vez a lei-
tura do requerimento para que 
o colegiado seja instalado.

“A  C o n s t i t u i ç ã o  d a 
Re p ú b l i ca  p ro c l a m a .  O 
Supremo Tribunal Federal já 
ratificou mais de uma vez. 
Comissões Parlamentares de 
Inquérito são direitos constitu-
cionais de minorias parlamen-
tares. No caso da CPI do MEC, 
alcançamos 31 assinaturas, 4 
a mais do que o mínimo para 
que seja instalada”, disse.

Sobre a Constituição não 
cabe juízo de valor, de oportu-
nidade e de conveniência, de 
quem quer que seja, “muito 
menos do colégio de líderes do 
Senado Federal”, argumentou 

Randolfe.”Aguardarei até ama-
nhã a leitura do requerimento 
para a instalação da CPI do 
MEC. Caso não ocorra, não res-
tará a oposição outra alterna-
tiva a não ser recorrer ao STF”.

Amazônia+10 Paraná
Até o dia 10 de agosto pesquisadores podem submeter 
projetos na Chamada Pública Amazônia+10 Paraná. Os 
estudos devem estar voltados aos problemas atuais da 
Amazônia, que tenham como foco o estreitamento das 
interações “natureza e sociedade” para um desenvol-
vimento sustentável e inclusivo. É uma iniciativa do 
Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pes-

quisa Estaduais (Confap). Amazônia+10 é um programa 
de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação 

construído pelas Fundações de Amparo à Pesquisa. 
No Estado, conta com apoio da Fundação Araucária. 

Podem se inscrever pesquisadores de todo o País que 
tenham interesse em pesquisas relacionadas à região. 

Durante os estudos devem ser apontadas soluções 
desenvolvidas conjuntamente com a população daque-

la região para beneficiar e promover o bem-estar de 
forma consistente e a longo prazo.

Compra Direta
Foram divulgadas nesta semana, as pontuações atri-
buídas aos projetos para o programa Compra Direta 
Paraná, da Secretaria Estadual da Agricultura e do 

Abastecimento. Pelo programa, são adquiridos gêneros 
alimentícios da agricultura familiar destinados à rede 

socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas 
comunitárias, bancos de alimentos e hospitais filantró-
picos. Apresentaram projetos 173 organizações da agri-

cultura familiar. Caso haja discordância em relação à 
pontuação, há a possibilidade de questionamentos no 
prazo de 48 horas, por meio do e-mail compradireta@
seab.pr.gov.br. A habilitação final deverá ser publicada 
após a análise documental e vai considerar apenas as 
organizações que preencheram todos os requisitos do 

edital e têm regularidade fiscal.
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Cenário político
O senador Alvaro Dias (Podemos) está 10 pontos à frente 
do ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) na pesquisa IRG ao 
Senado. Ratinho Junior, de acordo com o levantamento, 
seria reeleito no primeiro turno. Álvaro tem 32%; Moro 

(22%); Paulo Martins (PL), 7%. Doutor Rosinha (PT), 6,3%; 
Aline Sleutjes (Pros), 3,5%; Guto Silva (PP), 3,1%; Orlando 
Pessuti (MDB), 3%, Valdir Rossoni (PSDB), 1,9%; Elton Braz 

(PCdoB), 0,4%; Desiree Salgado (PDT), 0,2%.

Registro
O IRG entrevistou 1,5 mil 
eleitores entre os dias 29 
de junho e 3 de julho. A 
margem de erro é 2,5% 
e o intervalo de 95%. A 
pesquisa está registrada 
no TSE: PR-03374-2022 e 
BR-06776-2022.  

Moro em Foz
Será no Shopping Catuaí 
Palladium nesta sexta-
feira (8), a partir das 19h 
na livraria A Página, que o 
ex-juiz Sérgio Moro (União 
Brasil) vai lançar seu livro 
“Sérgio Moro Contra o 
Sistema da Corrupção”.

Prêmio nacional
“A epidemia da dengue: 
uma sequência de 
ensino investigava”, 
tema desenvolvido 
pelo professor Mikael 
Otto com os alunos 
da Escola Municipal 
da Transparência, de 
Cascavel, foi classificado 
entre os dez trabalhos do 
País que passaram à final 
do IV Prêmio Educação em 
Ciências. A premiação é da 
Federação de Sociedades 
de Biologia Experimental, 
com apoio do Instituto 
Questão de Ciência. A 
atividade aplicada na 
escola contou a realidade 
de Cascavel em relação 
à dengue e contou com 
a parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Receitas
O prefeito de Curitiba, 
Rafael Greca (PSD), 
sancionou a LDO de 2023.  
O orçamento prevê R$ 
9,7 bilhões em receitas e 
despesas, 7,3% a mais do 
que o anterior.

Muito cuidado
O Brasil voltou a registrar 

mais de 400 mil novos 
casos de covid em uma 
semana, entre os dias 
26 de junho e 2 de julho 
– o período com mais 
infecções desde fevereiro, 
quando o país enfrentava 
uma onda de casos pela 
variante Ômicron. Os dados 
do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
mostram que a 26ª semana 
epidemiológica teve 
409.888 contaminações 
pelo coronavírus.

Compra Direta
Já foram divulgadas as 
pontuações dos projetos 
das 173 cooperativas e 
associações que participam 
do programa Compra 
Direta Paraná. O Programa 
da Secretaria Estadual da 
Agricultura compra gêneros 
alimentícios da agricultura 
familiar destinados à 
rede socioassistencial, 
restaurantes populares, 
cozinhas comunitárias, 
bancos de alimentos e 
hospitais filantrópicos.

Jornada de psiquiatria
A Associação Paranaense 
de Psiquiatria promove 
entre 1º a 3 de setembro, 
em Maringá, a XXII jornada 
estadual do setor. O 
evento vai reunir médicos 
psiquiatras e demais 
especialidades, estudantes 
e outros profissionais da 
saúde interessados em 
saúde mental.

Concurso
A prefeitura de Foz do Iguaçu 
está com inscrições abertas 
para concurso público para 
os cargos de professor de 
educação física, professor de 
educação infantil e secretário 
de escolar.  As inscrições 
podem ser feitas pela internet, 
pelo site da Fundatec (www.
fundatec.org.br
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Ponta de Estoque
retorna com força
total em agosto

EXPECTATIVA das organizadoras é de que novamente milhares de pessoas, inclusive de 
outros Estados, visitem a Feira Ponta de Estoque neste ano

Fora da agenda por dois 
anos, a tradicional Feira Ponta 
de Estoque retorna com força 
total em 2022 e já ocupa 
lugar de destaque na pauta 
de trabalho do Conselho 
da Mulher Empresária e 
Executiva da Aciu.

A 45ª edição será reali-
zada no pavilhão da Indústria 
e Comércio do parque Dario 
Pimenta Nóbrega de 18 a 20 
de agosto. “Após uma pande-
mia prolongada, a expectativa 
é das melhores. Serão disponi-
bilizados mais de cem estan-
des”, explica a presidente do 
Conselho, Carina Previato.

Segundo ela, os interes-
sados deverão comparecer 
à sede da Aciu (térreo do 
edifício Centro Comercial) 
no próximo dia 14 (quinta-
-feira) pela manhã. “Os crité-
rios foram definidos na mais 
recente reunião. As empresas 
terão três opções de espaço 

e sugerimos que os empre-
sários ou representantes 
cheguem um pouco antes do 
início do processo, que ocor-
rerá no auditório a partir das 
9h”, complementa Previato.

Milhares de pessoas, inclu-
sive de outros Estados, visita-
ram a última edição da Ponta 
de Estoque, em 2019. Os 105 

estandes foram ocupados por 
mais de 70 empresas, abran-
gendo produtos diversos: dos 
tradicionais calçados e confec-
ções a perfumes, maquiagem, 
acessórios de celular, brinque-
dos, estofados e poltronas, 
energia fotovoltaica e mate-
riais para construção (pisos e 
acabamentos).

Paraná é o Estado que teve maior 
queda no preço médio da gasolina

O Paraná foi o estado que 
registrou a maior queda no 
preço médio da gasolina com 
a redução na alíquota do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) por parte do 
Governo do Estado.

O litro do combustível 
passou de R$ 7,41 para R$ 
6,84, um recuo de R$ 0,56, de 
acordo com a mais recente 
pesquisa semanal elabo-
rada pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), divul-
gada na semana passada.

A fatia do ICMS incidente 
sobre a gasolina, que era de 
29%, foi reduzida para 18% no 
Paraná. A medida começou a 
valer no dia 1º de julho. No res-
tante do País, o preço médio 
da gasolina comum registrou 
queda de R$ 0,26, passando de 
R$ 7,39 para R$ 7,12. Ou seja, 
menos da metade da diminui-
ção verificada nos postos de 
combustíveis do Paraná.

Ainda segundo a ANP, o 

valor do litro caiu em 11 dos 
13 estados em que a alíquota 
do ICMS foi alterada. A menor 
redução no preço foi verificada 
na Bahia, com a diminuição de 
R$ 0,11 no preço médio do litro.

No Paraná, a redução na 
alíquota vale também para 
operações com energia elé-
trica e serviço de comuni-
cações. A estimativa é que 

a tarifa da luz, por exemplo, 
tenha uma redução de 10% 
em média com a medida.

Ao reduzir a alíquota 
para diminuir o valor do litro 
da gasolina nas bombas, o 
Governo do Paraná prevê uma 
perda de receita de R$ 3,95 
bilhões até o fim deste ano. O 
ICMS é a principal fonte de arre-
cadação do Executivo estadual.

Números da Covid no Paraná
O Estado divulgou ontem (5) 3.335 novos casos confirmados e 38 

mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. 
Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que 
o Paraná soma 2.637.160 casos confirmados e 43.622 mortos pela 

doença. Os dados de internamentos incluem todos os pacientes 
com casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e suspei-
tos ou confirmados da Covid-19. Ontem haviam 619 pessoas estão 

internadas nos leitos SUS (149 em UTIs e 470 em leitos clínicos/
enfermaria), seja por suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou de 
outras SRAGs. A Sesa informou ainda a morte de 16 mulheres e 

22 homens, com idades entre 35 e 97 anos. Os óbitos ocorreram 
entre 1ª de julho de 2020 e 4 de julho de 2022. Os pacientes que 
morreram residiam em Curitiba (11), Cambé (3), Marmeleiro (2), 

Marechal Cândido Rondon (2), Londrina (2), Goioerê (2), Ventania, 
São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Palmas, Maringá, Lunardelli, 

Luiziana, Itambé, Guarapuava, Florestópolis, Corbélia, Campo Mou-
rão, Cambará, Araucária, Alvorada do Sul e Almirante Tamandaré.
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 Leandro Mazzini e Walmor Parente 
Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Pré-eleição 
tranquila 

“Quer saber? Tá curioso? 
Venha passar um dia 
comigo”. Esse é um trecho 
da fala do desembargador 
presidente do TRE do Paraná, 
Wellington Coimbra, que con-
vida internautas para passar 
um dia com ele. O vídeo virali-
zou ontem pelo whatsapp. Ao 
fim, o desembargador avisa 
que, para concorrer à chance 
de conhecer sua rotina, basta 
o internauta enviar um vídeo 
no “TikTok” falando o que 
faria em seu lugar  
no gabinete.

Raios x da bomba
No 1º semestre, a gasolina 
fechou com alta de 10% e o 
etanol ficou 4,2% mais caro 
para os motoristas do País. 
O preço do litro da gaso-
lina fechou o mês de junho 
com média de R$ 7,56, em 
comparação com o de maio, 
0,23% mais caro. Já o etanol, 
comercializado a R$ 6 nas 
bombas de abastecimento do 
País, registrou um recuo de 
1,98% no preço.  Os dados 
são do último levantamento 
do Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL). 

Classificados 
da União
Enquanto não consegue 
privatizar os Correios e a 
Petrobras, o Ministério da 
Economia, no esforço de 
deixar um bom dinheiro no 
Tesouro, divulga na internet 
apartamentos funcionais a 
bons preços. Um deles, em 
prédio com fachada recém-
-reformada, sai a pouco mais 
de R$ 1,5 milhão na Quadra 

Lula e a Igreja
O PT está preocupado com a pouca interface do presidenciá-
vel Lula da Silva com a igreja católica – que o ajudou muito 

quando fundou o partido e hoje é crítica da postura contradi-
tória dele sobre o aborto. Diretórios começaram a agendar 
reuniões em sindicatos nas capitais para tentar uma aproxi-

mação com católicos, a priori, antes de retomar o contato com 
os bispos – ainda reticentes. Dentro do PT, há informes de 

que muitos padres e bispos são mais simpatizantes do presi-
dente Jair Bolsonaro. Ontem, lideranças católicas de Brasília, 
ligadas à CUT, criaram o Comitê “Católicos do DF com Lula”. 

Movimento ainda muito tímido. 

115 Sul, onde preços batem 
os R$ 2 milhões. O Ed. A 
Noite, no Rio de Janeiro, vai 
a leilão dia 14 por R$ 38 
milhões o lance mínimo.

Seguro$
O último relatório da Fena-
previ mostra que os brasi-
leiros têm se preocupado 
mais com o planejamento 
financeiro. Nos primeiros 
cinco meses do ano foram 
aportados mais de R$ 60 
bilhões em previdência pri-
vada, 16% mais que 2021. 
Para a entidade, existe ainda 
muito espaço para crescer: 
pesquisa de 2021 revelou 
que apenas 8% da população 
possui planos do tipo.

Calote às pequenas
O Nordeste é a região com 
mais clientes inadimplentes 
entre as micro e pequenas 
indústrias brasileiras (44%), 
revela a pesquisa Indicador 
Nacional da Micro e Pequena 
Indústria, realizada pelo 
Datafolha. Em 2º lugares 
estão o Centro-Oeste e o 
Norte com 40%. As regiões 
Sul e Sudeste aparecem com 
27% e 28% das pequenas 
que sofreram com a inadim-
plência. No geral, 31% dos 
empresários ouvidos  
tiveram calotes.

ESPLANADEIRA
# De janeiro a maio as lojas 
do Botafogo Praia Shopping 
venderam, em média, 67,1% 
a mais que nos primeiros 
cinco meses de 2021. # 
Taxa de COVID-19, em testes 
realizados pela Clínica Felippe 
Mattoso, Labs a+ e LAFE, em 
todo Brasil, é de 40,63% dos 
pacientes # Preço do aluguel 
em Belo Horizonte está em 
alta, segundo ImovelWeb. # 
Startup brasileira ProUser 
Apps chega à Colômbia e 
avança no mercado inter-
nacional. # Clicksign tem 
aumento de 197% em assina-
turas no setor de educação.
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Polícia Federal deflagra a ‘Operação 
Parasitas’ no combate ao contrabando

FOI verificado pelas autoridades que os integrantes do grupo foram presos em flagrante 
diversas vezes transportando a mercadoria ilegal

Foi deflagrada, na manhã 
de ontem (terça-feira, 5), a 
Operação Parasitas, da Polícia 
Federal, que age contra um 
grupo criminoso que atua 
no contrabando de cigarros 
e lavagem de dinheiro nas 
regiões de Maringá, Londrina 
e outras cidades do Paraná.

Os investigados no decorrer 
da operação usavam informa-
ções e dados pessoas de pes-
soas físicas – popularmente 
chamados de “laranjas” –, 
além de empresas de fachada 
e bens adquiridos como 

forma de lavar o dinheiro 
advindo do contrabando dos 
cigarros do Paraguai.

Foi verificado pelas auto-
ridades que os integrantes do 
grupo foram presos em fla-
grante diversas vezes trans-
portando a mercadoria ilegal.

Houve o cumprimento 
de 20 mandados judiciais de 
busca e apreensão na ação 
desenvolvida pelos agentes 
federais. Destes, 17 foram 
na região de Londrina, um 
em Maringá, um em Guaíra, 
e o último em Agudos, no 

interior do Estado de São 
Paulo. Também foram cumpri-
dos três mandados de prisão.

De acordo com a Polícia 
Federal, durante as buscas 
foram apreendidos documen-
tos e materiais relacionados ao 
crime, além de veículos adqui-
ridos com o dinheiro ‘sujo’.

A Justiça aprovou o blo-
queio de bens móveis e 
imóveis, além dos recursos 
financeiros que estavam 
disponíveis nas contas dos 
investigados até o limite de 
R$ 15 milhões.

Pane Elétrica
Um condutor de automóvel Ford Focus sofreu um pre-

juízo terrível ao ter seu veículo queimado, na noite da última 
segunda-feira (4), após uma pane elétrica, que aconteceu 
na rodovia PR-082, entre Ivaté a Icaraíma.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária 
(PMRv), o condutor seguia pela rodovia, sentido de Ivaté a 
Icaraíma, quando no Km 599 + 800 metros o carro teve uma 
pane no sistema elétrico e começou a superaquecer e pegar 
fogo totalmente, não sendo possível combater as chamas.

O veículo sofreu um dano de grande monta. O condutor 
não se feriu com o acidente.

Idoso morreu prensado pelo
próprio veículo em Carbonera

A CAMINHONETE pode ter descido e prensado o corpo do proprietário contra a cerca 
enquanto ele abria a porteira
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Um homem de 66 anos 
m o r r e u ,  n a  m a n h ã  d e 
ontem (terça-feira, 5), em 
uma propriedade rural na 
Estrada Ivaté, no distrito 
de Carbonera,  em Maria 
Helena. O idoso foi vítima 
de um atropelamento cau-
sado pelo seu próprio veí-
c u l o,  u m a  ca m i n h o n ete 
Ford F1000, que pressio-
n o u  o  co r p o  d o  h o m e m 
contra a cerca na proprie-
d a d e  r u ra l ,  d e i x a n d o - o 
preso embaixo do rodado.

Equipes do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama 
foram ao local auxiliar os 
socorristas do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), que, assim que 
chegaram já constataram que 
o cidadão estava em óbito.

De acordo com um funcio-
nário da propriedade rural, 
todos os dias pela manhã o 
patrão ia lhe buscar por volta 
das 7h da manhã para traba-
lhar. Porém, ontem o idoso 
estava demorando muito 
e o funcionário conseguiu 
tomar uma carona com outra 
pessoa. Quando chegou no 
local, descobriu que o patrão 
havia sido atropelado.

Indícios apurados pelas 
equipes do socorro apontam 
que o automóvel do próprio 
morador desceu e acabou atro-
pelando-o enquanto ele abria 
a porteira da propriedade.

Trio foi capturado com 
armas e instrumentos 
de caça na Boiadeira

DEPOIS da abordagem, os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia em Umuara-
ma, onde responderão por porte ilegal de arma

Policiais ambientais de 
Umuarama detiveram na 
tarde da segunda-feira (4), três 
homens que portavam armas 
de fogo e instrumentos usa-
das para a caça. Os suspeitos 
foram abordados na Estrada 
Boiadeira, dentro dos limites 
do município de Umuarama.

Segundo os policiais, o 
trio estava portando, além 
das armas de fogo, também 
lanternas facas, redes e cor-
das. Até uma balaclava foi 
apreendida, bem com um 

rádio comunicador.
Depois da localização, os 

detidos foram conduzidos 
à Delegacia de Polícia em 
Umuarama, onde responderão 
por porte ilegal de arma.

Na esfera administrativa, 
os envolvidos serão autua-
dos pelo artigo 92 do Decreto 
Federal 6514/08 por penetrar 
em área de preservação per-
manente (APA Rio Piava) com 
instrumento para caça. A multa 
para cada um é estipulada no 
valor de R$ 1.000,00. 
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Rodada do Campeonato Interbairros 
Sub-11 teve 18 gols em três jogos

D. Pedro recebe passeio público e outras melhorias

FORAM construídos cerca de 1.400 metros de calçadas em concreto usinado para o novo 
passeio que poderá ser usado pela população, no entorno da mata

Algumas melhorias implan-
tadas pela Prefeitura na região 
do Parque D. Pedro estão 
sendo finalizadas, enquanto 
outro grande investimento está 
prestes a ser licitado. Há alguns 
meses, o Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras) 
que atende o bairro foi 
reformado e ampliado. Um 
campo de futebol utilizado 
pelos moradores foi revitali-
zado e nas últimas semanas 

a Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos concluiu 
a implantação de calçadas no 
entorno do Parque Tucuruvi – 
uma área de mata nativa exis-
tente abaixo do lago, que leva 
o mesmo nome.

O diretor de Obras do muni-
cípio, Renato Caobianco, infor-
mou que foram construídos 
cerca de 1.400 metros linea-
res de calçadas em concreto 

usinado. “É uma nova área 
de passeio para a popula-
ção, no entorno da mata, que 
pode ser usado para cami-
nhadas e auxilia o município 
a manter os cuidados e a lim-
peza do ambiente”, destacou. 
Também foram construídas 
calçadas nas imediações do 
Cras e da Escola Municipal Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, na 
entrada do bairro.

As benfeitorias atendem 
pedidos da comunidade, 
levados ao prefeito Hermes 
Pimentel  pelo vereador 
Newton Soares, represen-
tante do bairro na Câmara. 
“Esse é o papel do vereador, 

dar voz aos pedidos da popu-
lação para que possamos 
atendê-los, na medida do 
possível, e o Newton é um 
aliado importante do municí-
pio nesta e em outras áreas”, 
agradeceu o prefeito.

ILUMINAÇÃO
Outra novidade vai trazer 

mais segurança e comodidade 
para os moradores do Dom 
Pedro e bairros próximos. No 
próximo dia 15, a Prefeitura 
abrirá as propostas da tomada 
de preços que prevê a exten-
são de rede elétrica em vias 
públicas e a substituição de 
564 lâmpadas tradicionais por 

modernas luminárias de LED. 
O investimento será de apro-
ximadamente R$ 1 milhão 330 
mil (preço máximo).

As propostas serão avalia-
das às 9h do dia 15, na Sala 
de Licitações da Secretaria 
Municipal de Administração. 
O município contratar uma 
empresa especializada em 
engenharia elétrica para execu-
tar extensões de rede elétrica 
nas ruas Anhumaí, Patriarca 
José, Patriarca Jacó e Santa 
Cruz, bem como a substitui-
ção das lâmpadas por LED 
em diversas vias dos bair-
ros Dom Pedro I, Dom Pedro 
I I ,  Conjunto Residencial 
26 de outubro, Conjunto 
Residencial Independência, 
Jardim San Martim I I  e 
Jardim San Lourenço.

A  P re fe i t u ra  ta m b é m 
investirá R$ 1.140.040,22 
n a  e xe c u ç ã o  d e  e x t e n -
sões de rede elétrica nas 
ruas Maria Matos da Silva, 
Maria Sebastiana Floriano, 
Vicente Ferraz de Campos 
e Estrada do Aeroporto, 
no Parque Industrial, bem 
como a  subst ituição de 
482 lâmpadas comuns por 
luminárias públicas LED em 
diversas vias públicas.

Continua a todo vapor 
o Campeonato Interbairros 
Sub-11 edição 2022, promo-
vido pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (Smel). No 
último final de semana foi a 
vez do distrito de Lovat rece-
ber a garotada boa de bola e 
em três jogos foram anotados 
nada menos que 18 gols.

A rodada aconteceu no 
domingo (3), com início às 9h. 
Na primeira partida o Parque 
Bonfim, comandado pelo téc-
nico Jorge Aparecido, goleou a 
equipe de Serra dos Dourados, 
do técnico Pedro Antônio, pelo 
placar de 6 a 0. No jogo das 10h 
se enfrentaram o Camisa 10/
Jardim Global, treinado pelo 
professor Murilo, e a equipe 
do Ouro Branco, comandada 
pelo técnico Milton Laurindo. 
Melhor para o Camisa 10, que 
venceu pelo placar de 8 a 0.

Fechando a rodada, no jogo 

das 11h a equipe da casa – que 
tem à frente o professor Roberto 
(Bé) – enfrentou o time da Escola 
Monte Branco, comandado 
pelo professor Aluísio, e levou 
a melhor. Os meninos de Lovat 
conquistaram a vitória pelo 
placar de 3 a 1.

“O futebol movimenta a 
garotada, promove a atividade 
física, a saúde e ainda desperta 
talentos que poderão ser apro-
veitados nas equipes do muni-
cípio para os jogos oficiais. 
Vale a pena participar e pres-
tigiar as competições promovi-
das pela Prefeitura”, convidou 
o secretário do Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

A próxima rodada do 
Interbairros Sub-11 já tem 
data marcada: será no pró-
ximo domingo,  10,  com 
jogos no Estádio Municipal 
Lúcio Pipino, sempre com 
início às 9h da manhã.

NA PRIMEIRA partida o Parque Bonfim, comandado pelo técnico Jorge Aparecido, goleou a equipe de Serra dos Dourados, do técnico 
Pedro Antônio, pelo placar de 6 a 0
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Copel afirma que a conta de energia 
elétrica vai ficar 13,4% mais barata

A  C o p e l  ( C o m pa n h i a 
Paranaense de Energia) anun-
ciou a redução de 13,4% no 
custo da conta de luz do para-
naense. A boa notícia foi decla-
rada após o governo do Estado 
determinar a redução na alí-
quota de ICMS da gasolina, 
operações com energia elétrica 
e serviço de comunicações de 
29% para 18%.

Em nota, a companhia disse 

que “Os clientes devem come-
çar a perceber essa queda 
de forma integral a partir do 
consumo de julho, com paga-
mento em agosto”. Ainda de 
acordo com eles, o corte no 
imposto é válido para o con-
sumo de energia desde 23 de 
junho, data em que a lei com-
plementar foi aprovada.

COMBUSTÍVEL
O Paranapetro (Sindicato 

do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Lojas de 
Conveniências do Estado do 
Paraná) também emitiu uma 
nota onde informa que as dis-
tribuidoras de combustíveis 
repassaram a informação de 
que a baixa da alíquota do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
“será repassada aos postos 
de forma gradativa, durante 

esta semana, conforme a 
renovação dos estoques das 
distribuidoras”.

Com isso, a velocidade da 
redução do preço dos com-
bustíveis não será a mesma 
da registrada nos aumentos, 
quando a Petrobras anun-
ciou o reajuste. “Os postos de 
combustíveis tendem a repas-
sar a baixa na mesma veloci-
dade e proporção que forem 

recebendo as reduções das 
distribuidoras”, afirma a nota.

O sindicato ainda ressalta 
que apoia integralmente a 
medida regulamentada pela 
Resolução 673/2022. “A redu-
ção da alíquota do ICMS sobre 
a gasolina vai beneficiar o con-
sumidor e a sociedade como 
um todo, aquecendo a eco-
nomia e combatendo a guerra 
fiscal entre estados”, finalizam.

Diretoria da Aciu entrega ofício ao prefeito, 
com sugestões para melhorias no trânsito 

OS DIRETORES entregaram ofício ao prefeito com sugestões de melhoria, destacando a 
elevação do número de vagas de curta duração e uma campanha de conscientização

O presidente da Aciu, 
Miguel Fuentes Romero, o 
vice-presidente Alisson Rafael 
Rodrigues e o 1º secretário 
Célio José Lopes foram rece-
bidos pelo prefeito Hermes 
Pimentel. Os diretores entre-
garam ao chefe do Executivo 
um ofício com sugestões de 
melhoria para o trânsito na 
área central de Umuarama, 
com destaque para a elevação 
do número de vagas de curta 
duração e uma campanha de 
conscientização.

“A questão do estacio-
namento mobiliza simulta-
neamente o poder público 
e entidades. Apresentamos 
sugestões de curto, médio 
e longo prazo, incluindo a 

Curso de auxi-
liar de cozinha

A Agência do Trabalhador de 
Umuarama iniciou ontem (5), 
mais um curso de qualificação 
profissional em parceria com 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac/

Umuarama), com a presença 
do secretário de Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano 

Lopes da Silva, do presidente 
do Conselho Municipal do 

Trabalho, Emprego e Renda, 
Raul Santos, e do gerente da 
agência, Reginaldo Barros, 
além da equipe do Senac.

Os interessados devem procu-
rar a Agência do Trabalhador, 
na avenida Rio Branco, 4211 

– esquina com rua Gover-
nador Ney Braga, na Zona 

I – ou entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-1100. Os 

pré-requisito são: idade a 
partir de 16 anos e 6º ano do 
Ensino Fundamental. “Temos 
seis vagas, mas as matrículas 

devem ser feitas o quanto 
antes”, completou.

O Paraná é o segundo maior 
produtor nacional de man-
dioca. Além disso, a cultura 
compõe um dos principais 
cultivos da agricultura familiar 
no Estado. A produção se con-
centra, sobretudo, na região 
Noroeste, que possui o clima 
e o solo favoráveis. Dentro do 
Estado, os núcleos regionais 
que mais produziram foram 
os de Umuarama e Paranavaí, 
conforme a Secretaria de 
Estado da Agricultura e 
Abastecimento (Seab).

Diante da importância 
econômica e social do cultivo, 
a Prefeitura de Umuarama 
– por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura –, 
em parceria com o Instituto 
de Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IDR/PR), promove um 
dia de campo sobre a man-
diocultura na próxima terça-
-feira, 12, a partir das 8h na 

Agricultura realizará dia de campo sobre mandioca
propriedade do agricultor 
Luiz Vanderlei Lembi (Estrada 
Mandaguara, a 500 metros do 
distrito de Lovat).

“Aguardamos a presença de 
100 agricultores que já traba-
lham com a mandioca ou que 
tenham interesse na cultura. 
Será uma oportunidade para 
conhecerem materiais novos, 
discutirem sobre o futuro 
desse cultivo e se atualizarem 
sobre as perspectivas produ-
tivas e de mercado. Teremos 
palestras com técnicos espe-
cializados e pesquisadores 
do IDR/PR”, convida o diretor 
de Agricultura e Pecuária do 
município, Murilo Teixeira.

Os participantes conhece-
rão 10 parcelas com diferen-
tes variedades de mandioca 
de mesa e outras 10 parce-
las com tipos direcionados à 
indústria. “A mandioca é uma 
cultura muito adequada para a 

região. Além da rentabilidade, 
ela é viável para pequenas e 
grandes propriedades e resiste 
bem às variações climáticas. 
No período em que o Noroeste 
enfrentou longa estiagem, foi 
um dos cultivos que menos 
sentiu a falta de chuvas”, acres-
centou o diretor.

O secretário municipal 
da Agricultura, Cleverson 
Alvarenga, reforça que a man-
dioca é uma boa opção tanto 
para agricultores familiares 
(com área mínima de subsis-
tência, cultivando variedades 
de mesa), quanto para donos 
de grandes áreas destinadas à 
produção industrial. “A renta-
bilidade está cada vez melhor 
e as condições são favoráveis, 
por isso a cultura pode ser 
mais explorada aqui no muni-
cípio”, apontou.

A organização colocará 
cinco micro-ônibus para 

transportar agricultores inte-
ressados no evento, das princi-
pais estradas rurais e distritos 
de Umuarama. “Iniciaremos 
com um café da manhã e 
após a parte técnica e as visi-
tas, o evento terminará com 
um almoço oferecido aos 
participantes”, completou o 
secretário.

Á r e a  p l a n t a d a 
v e m  a u m e n t a n d o  e m 
U m u a ra m a .  E ra m  5 . 9 5 0 
hectares em 2020 (quando 
f o ra m  p r o d u z i d a s  m a i s 
de 140 mil toneladas com 
r e n d i m e n t o  d e  R $  5 8 , 5 
milhões) e chega a 8.950 
h e c t a r e s  p l a n t a d o s  n a 
safra 2021 (com 5.450 ha a 
colher, segundo dados da 
Seab). Em 2020, de acordo 
com números do Ipardes, 
e m  U m u a ra m a ,  a  m a n -
dioca rendeu mais que a 
cana-de-açúcar (R$ 51,5 

milhões em 11,8 mil hec-
tares) e também superou a 
produção leiteira, que ren-
deu R$ 43,5 milhões.

Apesar de ser um dos maio-
res produtores do Paraná, o 
município Umuarama ainda 
não conta com unidades para 
industrializar a produção. A 
Prefeitura tem buscado empre-
sas interessadas em se insta-
lar no município e há conta-
tos avançados com a Podium 
Alimentos, de Tamboara 
(região de Paranavaí).

N a  s a f r a  2 0 1 6 / 1 7  e 
2017/18, o preço da tone-
lada variou entre R$ 923,27 
e R$ 1.046,51. “A mandioca é 
um dos pilares da nossa pro-
dução agrícola. O último VBP 
estadual (valor bruto da pro-
dução) da cultural foi de R$ 
1,6 bilhão”, finalizou o diretor 
Murilo Teixeira, com base em 
números da Seab e Ipardes.

implantação de uma autarquia 
para gerir o estacionamento 
rotativo pago, algo que já vem 
sendo debatido no âmbito do 
Executivo”, destaca Miguel 
Fuentes Romero.

A recém-empossada dire-
toria da Associação Comercial, 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama (triênio 2022/2025) 
criou uma comissão para tratar 
especificamente do tema.

“O empenho da Aciu é 
muito bem-vindo”, ressalta o 
prefeito Hermes Pimentel.

Umuarama conta com 
aproximadamente 420 vagas 
de curta duração, das quais em 
torno de 350 no centro comer-
cial da cidade. Pimentel afirma 
que a administração municipal 

tem buscado alternativas para 
amenizar a falta de vagas. A 
elevação gradual das vagas de 
curta duração é uma das mais 

efetivas e passou a contar com 
uma fiscalização mais intensa 
a partir da contratação dos 
agentes de trânsito.
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Após o início da aplica-
ção da redução do ICMS dos 
combustíveis no Paraná, 
a  Divisão de Pesquisas 
de Preços da Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – 
Procon Umuarama foi a 
campo para providenciar um 
levantamento para conferir 
se os postos locais estavam 
colocando em prática o des-
conto. Segundo pesquisa rea-
lizada ontem (terça-feira, 5), 
o preço da gasolina caiu em 
média 12,6% na cidade.

O secretár io  Procon, 

Preço da gasolina caiu quase 13% na cidade
Deybson Bitencourt, comenta 
que a queda no preço final se 
deve à zeragem do PIS/Cofins, 
que são tributos federais, e à 
redução do ICMS, imposto 
estadual, de 29% para 18%. 
“O preço médio da gasolina 
em Umuarama no mês de 
junho estava em R$ 7,08 e 
hoje está R$ 6,19. O etanol 
também teve redução de 9% 
no preço – custava R$ 5,03 e 
agora custa R$ 4,58. Apenas o 
óleo diesel registrou aumento: 
custava R$ 6,68 e custa agora 
R$ 7,34, um aumento médio 
de 10,3%”, observou.

Bitencourt conta que o 
menor preço da gasolina foi 
encontrado a R$ 5,89 e o mais 
caro a R$ 6,79 – uma diferença 
de R$ 0,90 por litro (15,3% a 
mais). “Se considerarmos um 
automóvel com um tanque 
que caiba 50 litros, abastecer 
pelo preço mais barato vai ficar 
R$ 294,50 e pelo mais caro R$ 
339,50, ou seja, R$ 45 de dife-
rença – que daria para comprar 
quase oito litros do combustí-
vel”, compara o advogado.

O etanol (álcool) mais 
barato é encontrado a R$ 
4,10 e o mais caro a R$ 4,89, 

uma diferença de R$ 0,79 
por litro – ou 19,3% a mais. 
Já o óleo diesel mais barato 
custa R$ 7,07 e o mais caro 
R$ 7,69, uma diferença de 
R$ 0,62 por litro – ou 8,8% 
mais caro. “A pesquisa foi 
feita em 43 postos de com-
bustíveis no dia 5 de julho”, 
relata Bitencourt, acrescen-
tando que até o final desta 
semana pode ser que alguns 
postos reduzam ainda mais 
os preços praticados.

Ele indica que ainda vale 
a pena abastecer com gaso-
lina, já que o custo do litro 

do etanol em relação à gaso-
lina está em 74%. “Como 
a autonomia do veículo 
abastecido com álcool é em 
média 30% menor, para ser 
vantajosa sua utilização o 
preço do litro também pre-
cisa ser 30% menor. Vale 
registrar ainda que o Procon 
está sempre de portas aber-
tas para receber o consumi-
dor que, de alguma forma, 
se sentir lesado ou tiver 
algum tipo de denúncia pro-
cedente com relação à qua-
lidade dos combustíveis”, 
finaliza o secretário.

Palavras cruzadas

Simpatia e bom humor serão seus trunfos para 
manter um bom entrosamento com as pessoas. 
Júpiter na Casa das Associações também dará 
uma força e tanto para você atrair aliados e trans-
formar ideais em realidade. Sucesso garantido 
nas paqueras e no romance. Não seja ciumenta: 
controle-se!

A Lua deixa você supercomunicativa e você pode 
aproveitar isso para investir mais na troca de 
ideias com colegas. Pode se destacar em reuni-
ões, entrevistas e, também, ao negociar e fechar 
negócios. Notícias de alguém que mora longe 
devem alegrar o seu coração: faça contato. Na pa-
quera, vai investir em bons papos para conhecer 
melhor o alvo.

Os astros trazem boas vibrações para o seu bol-
so. Se você quer aumentar os seus ganhos, fique 
atenta às oportunidades e também cuide com os 
gastos, pois despesas inesperadas também po-
dem surgir. Sedutora, você vai atrair e envolver 
quem quiser. Se já tem, valorize e fortaleça cada 
vez mais os laços com seu bem. 

Você vai querer o sucesso e colocará a carreira 
no topo das suas prioridades hoje. A Lua também 
acentua a sua vaidade e você pode apostar em 
receitas caseiras para ficar ainda mais bonita. No 
amor, você estará confiante e saberá bem o que 
quer. A dois, evite disputas bobas de poder e lu-
tem juntos pelos objetivos em comum.

A Lua na Casa do Conhecimento desperta sua 
curiosidade e vontade de aprender. Você pode 
aproveitar o incentivo para investir nos estudos. À 
noite, você vai sentir um desejo enorme de sair da 
rotina, seja para conhecer gente nova e encontrar 
um novo amor, seja para fugir dos problemas e 
apimentar o romance.

A Lua na Casa das Transformações dá sinal ver-
de para você investir nas mudanças que deseja 
promover em sua vida. Sua sensualidade está 
acentuada e vai ser fácil envolver quem deseja, 
seja na paquera ou na vida a dois. Prepare uma 
surpresinha picante para esta noite e não deixe o 
ciúme cortar o clima da paixão.

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 em 6 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de capricórnio. São 
de boa aparência física, belos e de bom gosto. São sentimentais e apaixonados e muitas vezes 
exagerados na demonstração de seu afeto. Seu número principal é o 10, formado de Sol, 1 
e de zero. O 1, que é o símbolo do Sol, que é luz e claridade, poder e autoridade, direção 
e mando, de liderança, egocentrismo, mas também de generosidade. O Sol que conduz ao 
poder, mas também à solidão.

Horóscopo nascido em 6 de julho

O céu indica um dia de muito trabalho para você. 
Procure cumprir suas tarefas mais quieta no seu can-
to e evite comentar seus projetos com os colegas. A 
Lua na Casa 12 recomenda atenção para não cair nas 
armadilhas de gente falsa e invejosa. À noite, você 
pode ter saudade de alguém que está longe ou pode 
ficar insegura em um namoro a distância. 

Assuntos de casa e trabalho devem dividir a sua 
atenção nesta quarta-feira. Resolva as questões de 
família para poder se concentrar melhor nas tarefas 
depois. Júpiter na Casa 10 indica uma fase de boas 
oportunidades na carreira. A dois, aposte em progra-
mas caseiros. Seja carinhosa, mas sem cobranças.

A Lua na Casa 6 indica um dia de muito trabalho. 
Você vai priorizar seus compromissos e vai cum-
prir as tarefas com a máxima dedicação. No amor, 
pode se interessar por alguém do trabalho ou por 
uma pessoa que já faz parte da sua vida e está 
sempre por perto. 

A união faz a força e você terá certeza disso se 
puder somar forças com os colegas para dar con-
ta das tarefas e alcançar as metas em comum. A 
dica também vale no amor. Ache um meio termo 
entre o que você quer e o que seu bem deseja. Na 
paquera, os opostos vão se atrair. Não permita que 
assuntos de casa ou família tirem a paz da união.

Lua e Júpiter incentivam você a se unir aos cole-
gas e somar forças pelos objetivos que vocês têm 
em comum. No campo afetivo, você saberá bem 
o que quer e vai escolher a dedo seu alvo nas 
paqueras. Quem já tem um amor pode se entu-
siasmar com a ideia de oficializar a união. Júpiter 
fortalece o amor e o companheirismo.

Seu entusiasmo será contagiante e vai ajudar você 
a motivar os colegas. A Lua na Casa das Associa-
ções indica que você terá muita facilidade para 
buscar seus objetivos e pode atrair aliados impor-
tantes em sua jornada. Pode até pintar um clima 
de romance com alguém da turma e os astros 
indicam que o namoro tem tudo para dar certo.
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BANCO 11

AT
BUGIGANGA

LYGIARUBRA
PACAEMBU
AOIRTATU
SIMPATIAS

OSLOTUNDRA

GAPHRE
LARUTUGTF
ASCANIBAL

RATICBALOFO
REIDECOR

GINORARI
ACATIOGDAD
GOLWSOLTA

Composi-
tor da

ópera "La
Bohème"

(?) Fagun-
des Telles,
escritora
brasileira

A cor da
cabeleira
do Curupi-
ra (Folcl.)

Estádio
paulistano

Como
(?): in-
dicação 
de bulas

Líquido 
armazena-
do pelo xi-
quexique

Famosa
rua de
Buenos
Aires

Abreviatura
de logarit-
mo deci-

mal (Mat.)

Ativista sueca que
discursou na

abertura da Cúpula
do Clima em 2019

Rituais pa-
ra atrair a
sorte (pop.)

Capital
onde está
localizado
o Parque
Vigeland

Quinqui-
lharia

Tipo de cirurgia
bariátrica mais

realizada
no mundo

Sítio arqueológico
situado no nordeste

de Marrocos

Capacidade de fazer milagres
Liga brasi-

leira de
basquete 

Fogueira 
crematória

Tântalo
(símbolo)

Vegeta-
ção típica
de regiões

polares

Aurícula 
do coração
Pronome
pessoal

Justifica-
do (arte
gráfica)

Técnica
vocal que 

produz som
rouco e
grave

Corrida de
carros

Antropó-
fago

Muito gor-
do (pop.)

Mencionar

Longa ex-
cursão a pé
Tirada cô-
mica (TV)

Papai, em
inglês

Indígena
que habi-
tava o lito-
ral entre o
RJ e o ES 

Desatada
Elijah (?),
ator dos

EUA

Nem, em
inglês
Seme-
lhante

Lacuna
(inglês)

(?) Fabian,
cantora

Critério na
escolha

do batom
(?) Toledo,
humorista

3/dad — gag — gap — nor. 7/blocado — florida — gutural. 11/taumaturgia.
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Justifica-
do (arte
gráfica)

Técnica
vocal que 

produz som
rouco e
grave

Corrida de
carros

Antropó-
fago

Muito gor-
do (pop.)

Mencionar

Longa ex-
cursão a pé
Tirada cô-
mica (TV)

Papai, em
inglês

Indígena
que habi-
tava o lito-
ral entre o
RJ e o ES 

Desatada
Elijah (?),
ator dos

EUA

Nem, em
inglês
Seme-
lhante

Lacuna
(inglês)

(?) Fabian,
cantora

Critério na
escolha

do batom
(?) Toledo,
humorista

3/dad — gag — gap — nor. 7/blocado — florida — gutural. 11/taumaturgia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO7

P O E A
L A C A L L E P O U

S E D I M E N T O S
T R A N S I E N T E

O N E N E R G
O L E O S O D I A R
L E I I I E E E

T R I A N G U L O S
R A P E S E V O S

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

R U M A R U I T E
S U N B R O N S O N

F I S G A R A B A O
V I C A R I O E I S
A A O M O P L A T A

Presidente
do Uruguai
eleito em

2019

Filme com
Leandra
Leal e Li-
ma Duarte

Matérias
sólidas no

leito de
lagos

Condição
daqueles 

que saíram
da cadeia

"O Grito do
(?)", tela
de Pedro
Américo

Roberto
(?), neuro-
cientista
brasileiro

O conteúdo
da Torá,
para o
hebreu
Instru-

mento de
grupos de
forró (pl.)

Tipo de
lâmpada
halógena 

Galinha
(gíria)

"(?) dos 
Apóstolos",

livro da
Bíblia

Esposa de
Fernando
de Aragão

(Hist.)
Charles (?),

ator de
"Desejo de

Matar"

Sem gosto
(bras.)

Apêndice
de absor-

ventes

Escola de 
Engenharia
da Aero-
náutica

Osso da
parte

posterior
do ombro

Santa
Cecília
Deixar, 

em inglês

O azul 
de fotogra-

vuras

Um dos sintomas da 
concussão
cerebral
(Med.)

Verão, em
francês

Equídeo
diminuto

Fenômeno climático
do Pacífico

Estilo de
escrita
manual 

Girassol,
canola e

milho

Efêmero; 
passageiro
Big (?), ter-
remoto es-
perado na CalifórniaMedida de

energia 
Habitantes
do Olimpo

Detestar;
abominar

Um dos
quatro

símbolos
nacionais 
brasileiros

Parva;
idiota
A letra

maçônica

Cruéis; de-
sumanos
Papagaio 

(Zool. pop.)

Sol, em
inglês
Pescar

com arpão

Dirigir-se; 
encami-
nhar-se

"(?) and
Driver", re-
vista sobre
automóveis

Que está
"em dia"

com as o-
brigações 
financeiras

Aí está!

Fósforo
(símbolo)

Tecido de
jaquetas
Forma do
bambolê

Autores
(abrev.)

Diz-se do 
poder 

exercido 
por 

delegação

3/car — été — let — one — sun. 4/lent. 5/ciano — sevos. 7/egresso.

Museu Oscar Niemeyer promove programa de férias em julho
 Curitiba – Quem estiver em Curi-
tiba durante o mês de julho tem uma 
boa opção para aproveitar as férias 
escolares do meio do ano. O MON 
(Museu Oscar Niemeyer) recebe crian-
ças de 6 a 11 anos para as “Férias no 
MON”, de 12 a 15 de julho, das 14h 
às 16h30. Crianças e adultos podem 
participar da programação. Em cada 
dia haverá atividades como oficinas, 
dinâmicas e mediações que irão pro-
por novas perspectivas sobre as expo-
sições. As propostas foram pensadas 
buscando aprofundar as relações das 

pessoas com o espaço museológico 
através da sensibilização para a cria-
ção plástica e da percepção multis-
sensorial das obras de arte.

Os ingressos são limitados e cus-
tam R$ 50,00 por dia. Eles devem ser 
adquiridos pela plataforma de venda 
online de ingressos do MON. O valor 
contempla a participação da criança 
e um adulto (que deve obrigatoria-
mente acompanhar a criança em 
todas as atividades). Ao final de cada 
atividade será realizado um momento 
para lanche na área externa (suco e 

biscoitos inclusos no ingresso), a fim 
de que os participantes compartilhem 
as experiências.

Na semana seguinte, no dia 20 de 
julho, às 15h30, no auditório Poty Laz-
zarotto, haverá a contação de histórias 
“Contos e cantigas da cultura popular 
brasileira”, com Aparecido Vasconce-
los. A atividade é gratuita e aberta ao 
público. Basta se direcionar ao auditó-
rio com 15 minutos de antecedência. 
Nos dias 21 e 22 de julho as atividades 
realizadas serão para grupos fechados 
de instituições de acolhimento.
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 A Jeep Gladiator chega 
ao país no dia 4 de agosto 
com uma capacidade off-road 
jamais vista no segmento de 
picapes no país. Com muita 
tecnologia, versatilidade e 
atributos para enfrentar qual-
quer desafio, ela chegará para 
redefinir o conceito off-road no 
universo das picapes no Brasil.

A picape, que une todo o 
espírito e a autenticidade da 
Jeep, carrega ainda o selo Trail 
Rated, que atesta toda a força 
e o DNA aventureiro da marca. 
Para conquistar esse selo, um 
veículo precisa superar uma 
série de testes nos terrenos 
mais difíceis e desafiadores. No 
vídeo, já é possível ter um gos-
tinho de tudo que a Gladiator 
é capaz e porque ela é merece-
dora do selo Trail Rated.  

E todos esses atributos vão 
chegar muito em breve no Bra-
sil para oferecer aos amantes 
das picapes e aventuras um 
universo novo. A versatilidade 
da Jeep Gladiator escreverá 
um novo capítulo no seg-
mento e chegará em lugares 
que nenhuma outra chego. 

O mês de julho é marcado 
pelas férias escolares aqui 
no Brasil. Com isso, o movi-
mento nas estradas aumenta 
e a atenção deve ser redo-
brada para que o condutor, 
e sua família, não enfrentem 
nenhum transtorno. Como 

forma de prevenir possíveis 
problemas, a preparação para 
a viagem deve começar bem 
antes de ir para a estrada, 
verificando se o veículo está 
em perfeitas condições para 
rodar com segurança. Para 
auxiliar os condutores em 

uma viagem tranquila e sem 
contratempos, os especialis-
tas da LeasePlan, empresa 
com mais de 50 anos no mer-
cado de terceirização e ges-
tão de frotas, listou alguns 
cuidados com o carro antes 
de viajar. Confira! 

Vai pegar a estrada nas férias de julho?
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Faltando apenas alguns 
meses para a estreia mundial 
do novo BMW M2, a fase final 
de testes no desenvolvimento 
do modelo está em pleno 
andamento. O novo BMW M2 
mantém a sua afinidade com a 
pista, sem perder a praticidade 
de ser guiado pelas ruas de 
todo mundo, e está passando 
por um avaliação intensiva no 
circuito de Salzburgring, na 
Áustria. Os testes concentram-
-se na dinâmica de condução 
e no chassis. Nestes quesitos, 

o novo BMW M2 impressio-
nou pelas suas características 
excepcionais. O novo carro 
de produção possui um nível 
de desempenho semelhante 
ao BMW M2 CS, versão espe-
cial da atual geração do M2. 
Debaixo do capô, o novo M2 
terá os mesmos motores já 
testados e comprovados no M3 
e no M4, assim como os sistemas 
de freios. A estreia mundial do 
novo BMW M2 será em outubro, 
seguida do início das vendas, 
que começam em abril de 2023. 

1 – CHECAR AS LUZES DO VEÍCULO
Não se esqueça de verificar se as lâmpadas do farol estão funcio-
nando, para viajar com mais segurança e também, evitar multas. 
Outras luzes que você precisa estar atento são as do painel. Verifique 
se não há nenhuma acesa, já que elas são a comunicação do carro 
com o motorista, e podem indicar possíveis problemas.

Entenda o que cada cor de luz no painel indica:
Amarelo - indica que há algum problema, mas que o veículo ainda 
consegue andar mais alguns quilômetros para procurar ajuda.
Vermelho - o veículo deve ser parado imediatamente.
Azul e verde - indicam que algum equipamento está ligado, mas 
não é necessária intervenção mecânica.    

2 -DE OLHO NOS PNEUS 
Os pneus são responsáveis pela aderência do veículo ao chão, pro-
porcionando estabilidade na direção. Sendo assim, é indispensável 
verificar o estado em que se encontra o pneu do seu carro, para 
entender se não há nenhum desgaste excessivo. Além disso, antes 
de colocar o pé na estrada, calibre os pneus de acordo com as ins-
truções no manual. É importante lembrar que alguns modelos de 
veículo tem uma calibragem diferente para os pneus na estrada e 
na cidade. Não se esqueça de verificar as condições do estepe, e 
calibrá-lo assim como os demais.

3 - CARRO ALINHADO E BALANCEADO
Na revisão do veículo antes da viagem, é muito importante balancear 
e alinhar o carro. Isto porque estes serviços impactam diretamente 
na dirigibilidade, na segurança e até nos custos. Um carro desali-
nhado ou desbalanceado, aumenta o consumo de combustível, o 
desgaste nos pneus além de tornar a direção muito mais complicada 
e cansativa.

 4 - ATENÇÃO AO FREIO 
O freio é uma peça-chave para a segurança de qualquer veículo. Por 
isso, muita atenção a possíveis vazamentos, barulhos ou também 
perda de eficiência ao frear. É importante que um mecânico verifi-
que se todos os itens do sistema de freio estão em boas condições, 
como as pastilhas, sapatas e os discos.
 
5 - VERIFICAR LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, ÓLEO MOTOR E ÁGUA
O sistema de arrefecimento do veículo, é responsável pelo resfria-
mento do motor, evitando o aumento da temperatura e sobrecarga 
nas peças do carro. Sendo assim, verifique se o líquido de arrefe-
cimento está no nível adequado em seu mecânico de confiança. 
Aproveite também para observar o radiador e conferir se o nível da 
água no reservatório é o suficiente.
Outro item que você precisa verificar no veículo é o fluído do motor, 
que também ajuda a resfriar o sistema e evitar o atrito entre as 
peças. O óleo precisa sempre estar em nível adequado e precisa 
ser trocado com frequência. Para isso, não se esqueça de que há um 
tipo de óleo específico para cada motor; confira qual é o melhor no 
manual do seu carro.

6 - ITENS DE SEGURANÇA 
Depois destes 5 passos, não se esqueça de checar outros itens de 
segurança do veículo, como o extintor, macaco, chave de roda e 
triângulo. Verifique também o limpador de para-brisa do veículo e 
tenha certeza de que as borrachas estão em bom estado e complete 
o nível do reservatório de água do limpador.

Tudo certo? Boa viagem!

Nova picape 
Jeep Gladiator
chega no dia 
4 de agosto
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Novo BMW M2 passa por testes

Os testes do novo BMW M2 concentram-se na dinâmica de 
condução e nochassis

Não há nada mais 
frustrantes do que 

estragar as férias por 
falta de manutenção 
preventiva do carro



AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00

AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

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

COBALT 1.8AT LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 66.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00

CRUZE LTZ TURBO 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 109.900,00 

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

EQUINOX 2.0 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

ONIX 1.4AT LT 17/18 PRETO COMPLETO, AUT R$ 67.900,00

ONIX JOY BLACK 21/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00

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

Mais de 340 mil pessoas passaram pela 
Rodoviária no primeiro semestre do ano
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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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS 
DE MARINGÁ E REGIÃO/PR.                  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias Químicas 
e Farmacêuticas e do Material Plástico e das Indústrias de Produtos de Higiene 
Pessoal, Cosméticos e Perfumaria”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato 
acima citado, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará 
no dia 15/07/2022 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, 
situada na Rua Marçal Cândido Siqueira nº398 na  cidade  de  Maringá Estado  do  
Paraná , onde serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

 Leitura e aprovação da ata anterior.
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 das Respectivas Categorias Acima Cita-
das. 
 Discussão e Aprovação da Taxa de Contribuição Negocial a ser revertida 
em favor do Sindicato, em conformidade com a Lei nº 13.467/2017.
 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa.
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo.
       
          Não tendo número de Trabalhadores  suficiente em 1º Convocação, será feita 
a 2º Convocação uma hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão 
aprovados pela maioria.

                                                                                                                Maringá, 06 de Julho 2.022.

PAULO VICENTE DA SILVA 
Presidente 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MERILINS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA, 

inscrita sob nº CNPJ 17.193.242/0001-41, estabele-
cido na Rua Gov. Ney Braga, 4446, Zona I, CEP 87501-
330, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins o extravio de seu alvará 
nº 31.251/2013. Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.   

EMBARQUES DE 
PASSAGEIROS

MÊS                     EMBARQUES

JANEIRO                   25 638

FEVEREIRO              25 813

MARÇO                      28 114

ABRIL                         25.251

MAIO                          25.413

JUNHO                      27.960

TOTAL                        158.189

Durante o mês de junho, 
27.960 pessoas embarcaram 
em algum ônibus no Terminal 
Rodoviário de Umuarama, que 
durante o primeiro semestre 
deste ano atingiu a marca de 
158.189 embarques. Vale des-
tacar que os desembarques 
são ao menos 60% superiores 
e que a contagem não inclui 
o transporte urbano e metro-
politano, pode-se afirmar que 
aproximadamente 340 mil pes-
soas passaram pelo local.

Inaugurada em dezem-
bro de 2021, a ‘nova rodo-
viária’ de Umuarama é um 
dos mais modernos termi-
nais de transporte coletivo 
de passageiros do Estado. 
Algumas empresas que vão 
ocupar os boxes disponíveis 
no local já estão em pro-
cesso de adaptação – como 
colocação de piso, pinturas e 
mobiliário. “Acreditamos que 
a partir do dia 18 já teremos 
ao menos três ou quatro em 

funcionamento”, comenta 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, secretário municipal 
de Indústria e Comércio.

Localizada no alto da ave-
nida Paraná, em uma região 
nobre e das mais valoriza-
das da cidade, a rodoviária 
possui banheiros em már-
more, com acessibilidade, 
e dois jardins internos vaza-
dos com o piso superior. “O 
segundo piso pode ser aces-
sado por escadas rolantes e 
fixas, além de elevadores, 

que ficam abaixo das esca-
das. Também já adquirimos 
os carrinhos para carregar 
bagagem, o que faci l i ta 
a vida dos passageiros”, 
observa Graciely Santos, 
gerente do local,  acres-
centando que as empre-
s a s  A n d o r i n h a ,  V i a ç ã o 
Garcia, Brasil Sul, Viação 
U m u a r a m a ,  N o r d e s t e , 
Expresso Maringá, Expresso 
Fátima-PGTur e Planalto 
estão em plena atividade 
em seus guichês.
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" Palpite e copo d'água, só se dá a quem pede"

Joyce Pascowitch

PAGODE 
O Trio Rezenha A3 ( samba & pagode) faz apresentação na Choperia  Divino Malte, no sábado (9), às 20h30. 
Drinks, chopp e muito samba animam a noite.

ZOOM
ANA FLÁVIA MIQUELANTE recém empossada na ACIU como  presidente do CONJOVE  - 
Conselho do Jovem Empresário da Associação Comercial de Umuarama, no Centro de 
Eventos Caiuá. No clique recebe flores de  Orlando Santos, que na ocasião se despediu 

da presidência da ACIU.

FEIRA
A tradicional Feira Ponta de Estoque 
retorna com força total em 2022 e já 
ocupa lugar de destaque na pauta 

de trabalho do Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da Aciu. A 45ª 
edição será realizada no pavilhão da 

Indústria e Comércio do parque Dario 
Pimenta Nóbrega de 18 a 20 de agosto. 
Os interessados deverão comparecer à 
sede da Aciu (térreo do edifício Centro 
Comercial) no próximo dia 14 (quinta-
-feira) pela manhã.  As empresas terão 

três opções de espaço e sugerimos 
que os empresários ou representantes 
cheguem um pouco antes do início do 

processo, que ocorrerá no auditório 
a partir das 9h, ressalta a presidente 

Carina Previato.

TELINHA
Stranger Things, carro-chefe da Netflix, 

já é a série de streaming mais assisti-
da em uma semana na história desse 

serviço nos EUA. Segundo a consultoria 
Nielsen, entre 30 de maio, três dias de-
pois de começar a atual temporada, e 5 
de junho, os 32 episódios do programa 
acumularam 7,2 bilhões de minutos as-
sistidos. Desde o início de 2020, quando 
a Nielsen começou a fazer esse levanta-
mento, só duas outras séries — A Máfia 
dos Tigres e Ozark, também da Netflix 
— passaram de 5 bilhões de minutos 

numa semana. 

DE OLHO!
A Secretaria Nacional do Consumidor, 
ligada ao Ministério da Justiça, abriu 
uma investigação para verificar se o 

Tik Tok cumpre o Código de Defesa do 
Consumidor e protege seus usuários 
de conteúdos nocivos, como publici-

dade considerada enganosa e abusiva, 
que se aproveita da fragilidade dos 

consumidores. O aplicativo também 
deverá excluir conteúdos considerados 
impróprios para menores de 18 anos, 

com multa diária de R$ 1 mil, caso 
descumpra a ordem judicial. A rede 

social disse que não permite a criação 
de contas por menores de 13 anos e 
já remove conteúdos inapropriados. 

(Olhar digital)

AVIÃO
A crise nos aeroportos europeus, 

relacionada ao surto de casos de covid 
e greve de funcionários do setor aéreo, 
afetou milhares de passageiros com o 
início do verão no Hemisfério Norte. 

Portugal teve de cancelar 106 voos no 
último final de semana, a maioria da 
TAP, uma das principais companhias 
com conexões diretas ao Brasil e que 
passa por uma reestruturação, além 
de ter seu quadro de funcionários 

reduzido. A situação foi agravada na 
sexta-feira (1), quando um jato parti-
cular interditou uma pista em Lisboa, 
e viagens precisaram ser remarcadas. 
Brasileiros relatam nas redes sociais 

uma espera de quatro dias para retor-
nar ao país... 

ROCAMBOLE DE DOCE DE LEITE!
INHGREDIENTES:

1 lata de leite condensado

Extrato de baunilha a gosto (opcional)

5 ovos

5 colheres (sopa) de açúcar

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

¼ de xícara (chá) de leite morno

manteiga e farinha de trigo para untar e pol-
vilhar a assadeira

açúcar de confeiteiro para polvilhar o rocam-
bole

MODO DE PREPARO:

 Na panela de pressão, colo-
que uma lata de leite conden-
sado fechada - se tiver rótulo 
de papel, retire e, com uma fa-
quinha, raspe a cola (ela pode 
entupir a válvula da panela). 
Cubra com água, dois dedos 
acima da lata. Tampe a panela 
e leve ao fogo médio. Quando 
começar a apitar, deixe cozi-
nhar por 20 minutos. Desligue o fogo e deixe o vapor sair naturalmente. 
Quando a pressão terminar, abra a tampa e retire a lata com uma pinça 
para não se queimar. Deixe esfriar por, no mínimo 2 horas, antes de abrir 
a lata. De preferência, faça no dia anterior. Se quiser aromatizar o doce 
de leite, transfira para uma tigela e misture ½ colher (café) de extrato de 
baunilha.  Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Unte uma 
assadeira retangular  com manteiga e polvilhe com farinha de trigo.  
Peneire, em tigelas separadas, o açúcar e a farinha de trigo.  Separe as 
gemas das claras. Na batedeira, bata as claras em neve. Comece batendo 
em velocidade baixa e, quando começar a espumar, aumente a veloci-
dade. Assim que as claras triplicarem de volume, adicione o açúcar de 
colher em colher, sem parar de bater. Em seguida, junte as gemas, uma 
a uma, batendo bem após cada adição. Por último, reduza a velocidade 
e junte a farinha aos poucos, batendo apenas o suficiente para a massa 
ficar homogênea. Transfira a massa para a assadeira untada e espalhe 
com uma colher ou espátula. Leve ao forno para assar por 15 a 20 minu-
tos ou até que a massa comece a dourar.  Umedeça um pano de prato 
limpo, estique sobre uma superfície de trabalho e polvilhe com açúcar. 
Retire o bolo do forno e vire sobre o pano.  Regue o bolo ainda quente 
com o leite morno. Espalhe o doce de leite em uma camada uniforme. 
Vá erguendo o pano e enrolando o bolo. Transfira para um prato de 
rocambole, polvilhe o açúcar de confeiteiro e sirva a seguir.
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