
A Prefeitura de Umuarama contratou uma empresa especializada em corte e poda de árvores para agilizar o atendimento a pedidos 
antigos, acumulados nos últimos anos, que já receberam vistorias da equipe técnica autorizando a realização dos serviços. Estão 
sendo atendidas solicitações registradas em 2017. O serviço compreende a remoção de árvores condenadas, poda de manutenção, 
especialmente nos casos em que os galhos avançam sobre imóveis ou prejudicam o tráfego. 
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Entidades comemoram os resultados
conquistados com a Festa das Nações
Entre os eventos programados em comemoração aos 67 anos 
de Umuarama, um dos principais destaques foi a realização 
da Festa das Nações, no Lago Aratimbó. Durante cinco dias, 
12 entidades beneficentes se uniram para servir pratos típicos 

das culinárias brasileira, japonesa, italiana e americana.
 Após o pagamento das despesas, o saldo foi dividido e cada 
instituição conquistou R$ 6.865,66. O total arrecadado foi de 
R$ 82.387,92. l 6
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Paraná
confirma

segundo caso
de Monkeypox
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A comunidade do distrito 
ganhou um novo ponto 
de encontro com a urba-
nização do canteiro na 
avenida central, no tre-
cho urbano da rodovia 
BR-487. Além da limpeza 
e nivelamento do solo, 
o projeto preservou as 
antigas seringueiras, que 
ganharam gramado e ajar-
dinamento, envoltas pelo 
calçamento e bancos de 
madeira plástica.  l 11
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Umuarama

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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NubladoMuitas nuvens Nublado

Projeto estadual permite condução 
de animais no transporte coletivo

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 -1,28% 27,67 
Vale ON +0,94% 75,00 
ItauUnibanco PN -0,92% 22,58 
Magazine Luiza ON +5,04% 2,50 
Via ON +13,24% 2,31 
Americanas ON +11,77% 15,38

IBOVESPA: +0,43% 98.718pontos

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 135,68
Libra est. 0,84
Euro 0,98
Peso arg. 126,40

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 5,4210 5,4220 +3,6%
PTAX  (BC) +0,8% 5,4315 5,4321 +3,7%
PARALELO +0,7% 5,3000 5,7500 +3,0%
TURISMO +0,7% 5,3000 5,7300 +3,1%
EURO 0,0% 5,5233 5,5261 +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 06/07

Iene R$ 0,0400
Libra est. R$ 6,47
Peso arg. R$ 0,043
R$1: 1.262,79 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/07

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 06/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 183,00 -2,7% -1,1%
SOJAParanaguá 193,00 -1,5% -0,5%
MILHOCascavel 83,00 -3,5% -2,4%

SOJA 1.580,25 5,00 -7,0%
FARELO 462,60 9,80 13,6%
MILHO 744,25 8,25 0,2%
TRIGO 792,25 -1,50 -27,5%

SOJA 172,52 -1,6% -2,1%
MILHO 76,88 -1,4% -2,1%
TRIGO 110,53 -0,2% 6,9%
BOI GORDO 303,08 0,1% 3,3%
SUINO 6,07 0,8% 19,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 06/07 PR DIA 30d.

Em 06/07 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)

Os deputados membros da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) iniciaram nesta 
semana o debate do projeto de 
lei que assegura ao proprietá-
rio, tutor ou responsável o 
direito de transportar animais 
domésticos de pequeno porte 
(cães e gatos) no serviço de 
transporte coletivo de passa-
geiros no Paraná. O projeto 
limita o transporte de dois ani-
mais por veículo. Já o peso de 
cada um não pode ultrapassar 
12 quilos. Um pedido de vista 
adiou a votação da matéria 
para a próxima sessão.

Visando o bem-estar ani-
mal, a matéria diz que cães e 
gastos deverão estar acondi-
cionados em caixa de trans-
porte apropriada, isenta de 
dejetos, água e alimentos, 
garantindo a segurança, a 
higiene e o conforto do animal e 
dos passageiros. O projeto prevê 
ainda que a responsabilidade 
pela integridade física do animal 
é do passageiro condutor.

A proposição determina 
também que o carregamento 
e descarregamento do animal 
doméstico devem ser realiza-
dos sem prejudicar a como-
didade, a segurança dos pas-
sageiros e o cumprimento do 
itinerário e horário da linha. O 
direito ao transporte animal 
não acarretará em acréscimo 
à tarifa regular do passageiro. 

O TEXTO limita o transporte de dois animais por veículo. Já o peso de cada um não pode 
ultrapassar 12 quilos

As empresas de serviço de 
transporte de passageiros são 
obrigadas pela legislação a 
fixar mensagem em local de 
fácil visualização informando 
sobre a permissão.

A atual proposta moderniza 
a lei e acaba com o limite de 
horário para o transporte dos 
pets nos ônibus intermunici-
pais. Pela legislação em vigor, 
animais de até 10 quilos não 
podem ser transportados em 

dias úteis em horário de pico 
– entre as 7h e 9 horas e entre 
as 17h30 e 19 horas.

O projeto também contém 
previsão de que os dispositi-
vos da proposta não se apli-
cam aos animais cujo trans-
porte seja autorizado por 
legislação específica. Caso 
aprovada, a regulamentação 
da Lei deverá ser feita pelo 
Poder Executivo no prazo de 
30 dias após sua publicação.
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PEC do Espanhol foi
aprovada em primeiro 
turno na Assembleia

A PROPOSIÇÃO avançou em primeira discussão na forma de um substitutivo geral da 
Comissão Especial que analisou o texto

A Assembleia Legislativa 
do Paraná aprovou em ses-
são plenária a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que trata da inclusão da língua 
espanhola na matriz curricular 
da rede estadual de ensino. A 
proposição avançou em pri-
meira discussão na forma 
de um substitutivo geral da 
Comissão Especial que anali-
sou o texto. O texto acrescenta 
o parágrafo 9º ao artigo 179 da 
Constituição do Estado com a 
seguinte redação: “O ensino 
da língua espanhola consti-
tuirá disciplina de oferta obri-
gatória na matriz curricular 
do Ensino Fundamental II e 
do Ensino Médio, em horários 
e locais definidos pelos sis-
temas de ensino, com imple-
mentação gradativa até o 
ano de 2026 e carga horária 
mínima de duas horas/aula 
semanais, constituindo-se em 
disciplina de caráter optativo 
aos estudantes”.

“Para nós é muito impor-
tante. Um ganho para todos os 
estudantes ter a possibilidade 
de ter o contato com a língua 
espanhola desde o começo do 
seu processo de escolarização. 
É a terceira língua mais falada 
no mundo. Através da língua 
espanhola nossos estudantes, 
além do acesso à língua, terão 
acesso a outras possibilida-
des de cultura”, afirma a pro-
fessora do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) e integrante da 
Associação de Professores de 
Espanhol, que participou das 
reuniões da Comissão Especial 
que analisou a PEC.

DADOS
O espanhol é falado por 

mais de 585 milhões de pes-
soas em diferentes países do 
mundo. É o segundo idioma 
em relevância comercial. 
A língua oficial de 21 paí-
ses, sendo que 19 deles na 
América, 7 países fazem 
fronteira com o Brasil e 2 
países fazem fronteira com o 
estado do Paraná. Também é 
língua de estudo de mais de 

22 milhões de alunos em 110 
países, inclusive na China e 
no Japão, que são os prin-
cipais países parceiros do 
Brasil em transações comer-
ciais fora da América Latina.

Na perspectiva econômica, 
a língua é um componente 
essencial de capital humano 
e social de uma comunidade, 
estima-se que 15% do Produto 
Interno Bruto (PIB) de um 
estado está vinculado à língua.

Opcional
No campo educacional, desde 2010, o espanhol é opção para nossos 

estudantes na prova de Língua Estrangeira do ENEM e, de acordo 
com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), 
desde essa data em todos os anos, sem exceção, o percentual de 

alunos que escolhe Espanhol é superior ao que escolhe Inglês.

Publicidade
Ainda segundo a matéria, a contratação de espaço publicitário será 

efetuada pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
(Comec), precedida de licitação. Com isso, os valores da venda de 

espaço publicitário, deduzidos os respectivos custos, será revertido 
no barateamento da tarifária ou para financiar investimentos neces-

sários para melhoria do próprio serviço.

Também começou a tramitar na Alep, o projeto de lei 
que garante à gestante, o direito ao sigilo de informa-
ções sobre o nascimento e do processo de entrega da 
criança para adoção, no Paraná. A proposta trata da 
responsabilização administrativa em caso de eventual 
quebra do sigilo de informações sobre o parto. Há 
a previsão de aplicação de multa pela violação da 

intimidade das pacientes e, segundo a justificativa do 
projeto, tem como objetivo enrijecer as punições a 

quem vazar informações pessoais dos pacientes sem a 
sua autorização. A multa será no valor de 500 UP-
Fs-PR. Em caso de reincidência o valor será cobrado 
em dobro e em caso de uma terceira infração o valor 

chega a 1500 UPF. No mês de julho o valor de 
cada UPF é de R$ 127,91.
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O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou uma medida 
provisória que prevê compensação tributária para 

instituições financeiras que sofreram perdas no 
recebimento de créditos. A MP foi publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) ontem (quarta-feira, 6) e, de 
acordo com o texto, os bancos podem deduzir as perdas 
na hora de determinar o lucro real e a base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A regra 
vale para operações inadimplidas (com atraso superior 

a 90 dias) e para operações com pessoa jurídica em 
processo falimentar ou em recuperação judicial.

Compensação tributária
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Vetos derrubados
O Congresso Nacional 
derrubou os vetos 
presidenciais a duas 
propostas de incentivo à 
cultura: a Lei Aldir Blanc 2 
(PL 1518/21) e a Lei Paulo 
Gustavo (PLP 73/21). Os 
vetos serão publicados 
como lei. O projeto da 
Lei Aldir Blanc 2 prevê 
repasses anuais de R$ 
3 bilhões da União para 
estados, Distrito Federal 
e municípios para ações 
no setor cultural. A lei 
beneficiará trabalhadores 
da cultura, entidades e 
pessoas físicas e jurídicas 
que atuem na produção, 
difusão, promoção, 
preservação e aquisição de 
bens, produtos ou serviços 
artísticos e culturais, 
incluindo o patrimônio 
cultural material e 
imaterial.

Quem merece
O texto lista 17 grupos de 
atividades culturais que 
poderão ser contempladas 
por meio de editais, 
chamadas públicas, 
prêmios, compra de bens 
e serviços, cursos e outros 
procedimentos. Entre 
eles, incluem-se estudos 
e pesquisas, concessão de 
bolsas de estudo no Brasil 
ou no exterior, aquisição 
de imóveis tombados, 
manutenção de grupos, 
companhias e orquestras e 
construção e manutenção 
de museus, centros 
culturais e bibliotecas. 
A política terá vigência 
de cinco anos, e o valor 
global previsto de R$ 3 
bilhões deverá ser entregue 
no ano seguinte ao da 
publicação da lei. Já a Lei 
Paulo Gustavo determina o 
repasse de R$ 3,86 bi.

Isenção do IR
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 
Federal aprovou um projeto de lei que isenta do Imposto 
de Renda da Pessoa Física os ganhos com aluguéis de 
imóveis residenciais. A proposta segue para a Câmara 
dos Deputados, se não houver recurso para votação em 
Plenário. O texto também permite a dedução no IRPF 
dos valores pagos por aluguel residencial e dobra o valor 
da multa para o contribuinte que omite ou falseia o 
recebimento de aluguéis: ela passaria a 150% do imposto 
devido. A matéria não permite a dedução de gastos 
acessórios, como as taxas de condomínio, o IPTU e outros 
tributos relativos ao imóvel.



4 GERAL   Quinta-feira, 07 de julho de 2022

TSE firma acordo com  
OEA que fará o papel de 
observadora nas eleições

Da Redação ADI-PR Curitiba   
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais 
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

FACHIN, assinou acordo para autorizar a participação da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) na função de observadora das eleições de outubro

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Edson Fachin, assinou um 
acordo para autorizar a parti-
cipação da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) na 
função de observadora das 
eleições de outubro.

O acordo é o segundo 
assinado pelo tribunal com 
entidades internacionais. 
Na semana passada, o TSE 
e o Parlamento do Mercosul 
(Parlasul) firmaram parceria 
para o envio de uma missão 
com representantes da enti-
dade para observar o cumpri-
mento das normas eleitorais, 
das etapas do processo eleito-
ral e a imparcialidade na orga-
nização da eleição.

Segundo o TSE, a missão 
será independente para cola-
borar com o aperfeiçoamento 
do sistema eleitoral brasileiro.

A participação de obser-
vadores internacionais nas 
eleições já foi utilizada em 

outras eleições no país. Em 
2018 e 2020, missões da 
OEA acompanharam a rea-
lização da votação.

O TSE pretende autori-
zar o envio de missões de 
outras entidades que tam-
bém foram convidadas para 
atuar como observadoras 
das eleições, entre elas, a 

Rede Eleitoral da Comunidade 
d o s  Pa í s e s  d e  L í n g u a 
Portuguesa (CPLP), a Rede 
Mundial de Justiça Eleitoral, 
a Fundação Internacional 
para Sistemas Eleitorais (Ifes) 
e a União Interamericana 
de Organismos Eleitorais 
(Uniore). Os acordos serão os 
próximos a serem assinados.
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Congresso mantém veto em lei
da privatização da Eletrobras

PELO acordo no Congresso, os vetos mantidos e derrubados foram votados em bloco, 
numa só votação

As lideranças da Câmara 
e do Senado firmaram um 
acordo para a votação em 
bloco de vários vetos presiden-
ciais, tanto para derrubá-los 
quanto para mantê-los. Entre 
os que foram mantidos estão 
os que tratam, por exemplo, de 
temas na área de previdência 
social e a respeito dos empre-
gados públicos da Eletrobras.

Pelo acordo, os vetos man-
tidos e derrubados foram vota-
dos em bloco, numa só vota-
ção. Dentre os mantidos, está 
o veto à lei que inclui o lúpus 
e a epilepsia no rol de doenças 
que não contariam prazo de 
carência para concessão dos 
benefícios de auxílio-doença 
e aposentadoria por invalidez. 

Na justificativa do governo 
a lei “criaria despesa obriga-
tória sem apresentar a esti-
mativa do respectivo impacto 
orçamentário e financeiro”.

Outro veto mantido diz 
respeito à privatização da 

Eletrobras. O trecho vetado 
pelo presidente da República 
pre via  que empregados 
pudessem comprar ações 
da empresa, sendo até 1% 
das ações remanescentes 
em poder da União. Essa 
compra seria feita na forma 
de conversão da rescisão tra-
balhista em ações.

Para justificar o veto, o 
governo afirmou que “a defi-
nição prévia de oferta cuja 
fixação de preço ocorreria 
com desconto em relação ao 

praticado no mercado pode-
ria causar distorção no pro-
cesso de precificação das 
novas ações”.

Também foi mantido o veto 
que permitia ao Poder Público 
aproveitar em outras empresas 
públicas federais os funcioná-
rios da Eletrobras demitidos 
sem justa causa. Para justifi-
car o veto, o governo afirmou 
que o trecho “viola o princípio 
do concurso público” e “com-
promete o planejamento das 
empresas estatais federais”.

Bom exemplo
O Paraná e o Espírito Santo 
são os únicos estados a 
possuírem uma norma de 
proteção a denunciantes, 
com regras específicas para 
proteger quem denuncia 
casos de corrupção. O 
Estado também está entre 
os sete a contar com 
normas que estabelecem 
critérios técnicos para 
ocupação de cargos em 
comissão e também está 
incluído entre as unidades 
de federação que possuem 
normas vedando a prática de 
nepotismo.

Sigilo
O deputado estadual e 
pré-candidato ao Senado, 
Guto Silva (PP), apresentou 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná um projeto de 
lei para tornar mais rígido 
o sigilo hospitalar referente 
às informações de pacientes 
internados, doação de 
órgãos e gestantes que 
entregam bebês para 
adoção. A proposta prevê 
aplicação de multa pela 
violação da intimidade dos 
pacientes.

Alta produção
A  Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) está com 
investimento de peso, R$ 
200 milhões, para  fazer com 
que o Parque Tecnológico 
da Saúde do Instituto 
de Tecnologia do Paraná 
(Tecpar), no Paraná, chegue 
a 2024 com uma produção 
de insumos biológicos 
que auxilie na produção 
de até 40 milhões de 
doses anuais de vacinas. 
O investimento financiado 
pelo Governo do Paraná 
será feito pelo Tecpar, que 
gerencia o parque e entrará 
também com o complexo 
laboratorial do instituto e 
seu corpo técnico.

Paraná transparente
O Paraná está entre os cinco estados brasileiros classificados 

como ‘ótimo’ no Índice de Transparência e Governança Pública 
(ITCG), divulgado pela Transparência Internacional. O Estado 

ocupa a 3ª posição no ranking, acumulando 89 pontos na 
avaliação da entidade, que acompanha e fomenta as práticas 

de transparência dos órgãos públicos. Paraná ficou atrás 
apenas do Espírito Santo (90,4) e de Minas Gerais (90).

Usinas fotovoltaicas
A Prefeitura de Maringá 
anunciou que vai construir 
duas usinas fotovoltaicas, 
com painéis solares, para 
atender a iluminação de 
prédios públicos. O objetivo é 
economizar energia e recursos 
municipais. O investimento 
previsto para a construção 
das usinas é de até R$ 80 
milhões. Parte dos recursos 
virá do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE). A expectativa é 
que as duas usinas estejam 
prontas até o final de 2023.

Economia
Segundo a prefeitura, quando 
as usinas estiverem prontas, 
o município deve economizar 
cerca de R$ 2 milhões por mês 
com energia elétrica. Além 
disso, a gestão municipal disse 
que vai revitalizar a iluminação 
pública com a instalação de 
lâmpadas de LED.

Jogos da amizade
Curitiba está sendo sede da 14ª 
edição dos Jogos da Amizade, 
torneio esportivo e cultural 
organizado pelo Sistema Colégio 
Militar do Brasil, do Exército 
Brasileiro. As competições estão 
acontecendo em diferentes 
bairros da capital paranaense. 
A cerimônia de abertura foi 
realizada no domingo (3) e o 
encerramento está previsto 
para sábado (9), no Ginásio 
do Tarumã.

Modalidades
Ao todo, 1.800 alunos estão 
na capital paranaense para 
disputar competições nas 
seguintes modalidades: 
futebol (apenas masculino), 
basquete (masculino 
e feminino) handebol 
(masculino e feminino), 
voleibol (masculino e 
feminino), orientação, judô, 
natação, esgrima, xadrez, 
atletismo e pentatlo moderno.
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Secretaria de Saúde
confirma segundo
caso de Monkeypox

UM PARANAENSE de 27 anos, morador em Curitiba, com viagem recente para a 
Europa foi diagnosticado com varíola dos macacos

A Secretaria estadual da 
Saúde confirmou ontem (quar-
ta-feira, 6) o segundo caso de 
Monkeypox (conhecida popu-
larmente como varíola dos 
macacos) no Paraná. Trata-se 
de um homem de 27 anos, resi-
dente em Curitiba, com viagem 
recente para a Europa. 

Já havia sido confirmado 
no domingo (3) outro caso de 
um homem de 31 anos, com 
histórico de viagem para São 
Paulo, também morador de 
Curitiba. Até o momento as 
confirmações são considera-
das importadas – quando não 
há transmissão local.

Há ainda, outros oito casos 
em investigação nos municí-
pios de Curitiba (4), Cascavel 
(1), Londrina (1), Campina 
Grande do Sul (1) e Pinhais (1). 
Os pacientes possuem histó-
rico de viagem ou contato com 
caso confirmado.

As amostras de todos 
os pacientes foram coleta-
das e encaminhadas para o 
Laboratório Central do Estado 
(Lacen/PR), responsável pela 
articulação com o Ministério 
da Saúde para envio ao labora-
tório de referência para casos 
desta doença, em São Paulo.

A varíola do macaco é uma 
doença viral e a transmis-
são entre humanos ocorre, 

principalmente, por meio de 
contato com lesões de pele 
de pessoas infectadas. A 
infecção causa erupções que 
geralmente se desenvolvem 
pelo rosto e depois se espa-
lham para outras partes do 
corpo. Os principais sinto-
mas envolvem febre, dor de 
cabeça, dores musculares, 
dores nas costas, linfadeno-
patia, calafrios e fadiga.
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Mais 5.514 casos e 6 óbitos
por dengue são confirmados

Mais 5.514 novos casos e 
seis mortes por dengue foram 
confirmados no Paraná. Os 
dados constam do boletim 
epidemiológico, divulgado 
pela Secretaria estadual da 
Saúde na última terça-feira (5), 
por meio da Coordenadoria 
E s ta d u a l  d e  V i g i l â n c i a 
Ambiental.

No atual período sazonal 
da doença, iniciado em 1º de 
agosto de 2021 e que segue 
até o fim deste mês de julho de 
2022, o Estado soma 71 óbitos, 

com 115.634 casos confirma-
dos, 25.566 em investigação e 
235.388 notificações.

Os seis novos óbitos relata-
dos no informe da terça ocor-
reram entre os dias 5 e 27 de 
maio de 2022. São três mulhe-
res e três homens, com idades 
entre 27 e 87 anos. Dois deles 
tinham comorbidades.

Os pacientes que foram a 
óbito residiam em Cascavel 
(2), Pontal do Paraná (1), Foz 
do Iguaçu (1), Japurá (1) e Bela 
Vista do Paraíso (1).

MUNICÍPIOS
Dos 385 municípios com 

notificações, 356 tiveram casos 
confirmados. Além disso, 314 
registraram autoctonia – 
quando a dengue é contraída 
no município de residência.

O mosquito Aedes aegypti 
também é responsável, além da 
dengue, pelo zika e chikungunya. 
Durante este período não houve 
registro de casos de zika. Foram 
registrados 22 casos de febre 
chikungunya confirmados, sendo 
oito autóctones e 14 importados.

PR registra 35 mortes por Covid
O Estado do Paraná divul-

gou ontem (quarta-feira, 6) 
2.666 casos confirmados e 
35 mortes em decorrência da 
infecção causada pelo novo 
coronavírus. Os dados acumu-
lados do monitoramento da 
Covid-19 mostram 2.628.295 
casos confirmados e 43.657 
mortos pela doença.

INTERNADOS
Os dados de internamen-

tos incluem todos os pacien-
tes com casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e suspeitos ou confir-
mados da Covid-19.

Nesta data, 638 pessoas 
estão internadas nos leitos 
SUS (146 em UTIs e 492 em 

leitos clínicos/enfermaria), seja 
por suspeita ou diagnóstico de 
Covid-19 ou de outras SRAGs.

MORTES
A Sesa informa ainda a morte 

de 17 mulheres e 18 homens, com 
idades entre 35 e 92 anos. Os óbi-
tos ocorreram entre 7 de julho de 
2021 e 5 de julho de 2022. 
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Cascavel – Nos últimos dias o 
consumidor que andava desani-
mado com os altos preços dos 
combustíveis está tendo boas sur-
presas com as quedas constantes 
nos preços nas bombas. O litro da 
gasolina que chegou perto dos R$ 
7,80, já pode ser encontrado por R$ 
5,61 em Cascavel, de acordo com 
o aplicativo Menor Preço do Nota 
Paraná. O álcool (etanol) também 
teve uma boa queda com preço 
médio entre R$ 4,75 e R$ 5,05. 

A queda se deve a redução 
na alíquota de ICMS da gasolina, 
operações com energia elétrica e 
serviço de comunicações de 29% 
para 18%. A medida atende a Lei 
Complementar 194/22, que limita 
a cobrança de ICMS de combustí-
veis, energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo à alí-
quota aplicada às mercadorias 
em geral. O decreto foi assinado 
no dia 1º de julho pelo governa-
dor do Paraná, Ratinho Júnior. 

Para a gasolina, os valores, 
na prática, têm uma queda esti-
mada de R$ 0,50 a R$ 0,60, mas 
acabaram se somando a alíquota 
zero para tributos federais (PIS e 
Cofins) aplicada ainda em junho. 
Em relação ao diesel, o Paraná 
já praticava a menor alíquota do 
Brasil, de 12%.

CONSUMIDOR AGRADECE
Osvaldo Mesquita Júnior, que 

é economista e dono de posto de 
combustível em Cascavel, disse 
que a medida com certeza agrada 
principalmente o trabalhador, 
que mesmo estando apenas há 
três dias com esse preço a queda 
já é significativa. Ele explicou 
que a redução está ocorrendo 
de forma gradativa, de acordo 
com a compra que é feita com as 
distribuidoras, que já repassam 
a queda e, consequentemente, 
vão parar nas bombas. Por outro 

ASSISTÊNCIA SOCIAL COM 24 CARROS NOVOS

Queda nos preços da 
gasolina e etanol traz 
‘alívio’ aos consumidores

Nesta semana, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Cascavel 
recebeu 24 veículos que serão 
utilizados nas ações desenvolvidas 
pela pasta e entidades que prestam a 
modalidade de serviços na Política de 
Assistência Social. São 23 automóveis 
oriundos de emenda parlamentar e um 
com recursos do Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos. Além da 
Secretaria, as entidades parceiras - 
Cemic, Abrigo São Vicente de Paulo, 
Albergue Noturno e Recanto da Criança 
– também receberam um veículo novo.

SECOM

ABR

lado, o economista analisa que o 
impacto “positivo” é direto ao 

trabalhador, que vai precisar 
de menos recursos para abaste-
cer, mas que não será maior por-
que não vai impactar no trans-
porte das mercadorias, que é 
diretamente regulado pelo o valor 
do diesel. “Não terá um reflexo 
direto nas gôndolas. A expecta-
tiva é que o diesel baixe, seguindo 
uma queda que ocorreu no preço 
do barril do petróleo que baixou 
nesta quarta-feira uma média de 
10%, colocando o barril abaixo de 
100 dólares”, disse. 

Para Mesquita, tanto o 
governo federal quanto o esta-
dual já fizeram o que era possí-
vel e que deve haver ainda uma 
redução no preço do etanol, visto 
que o valor do açúcar e do etanol 
no mercado externo caiu. Mesmo 
assim, fazendo os cálculos entre 
os dois produtos, ainda está com-
pensando abastecer com gasolina 
para tem carro flex. 

FROTA MUNICIPAL
Uma das maiores frotas de 

Cascavel é da Prefeitura Munici-
pal, que atualmente conta com 
968 veículos de passeio, equipa-
mentos, caminhões e máquinas 
agrícolas, entre outros, de todas 
as secretarias. De acordo com o 
coordenador da Divisão da Frota 
Municipal, Jhony Leomar Hoff, 

com a queda nos valores o Municí-
pio deve economizar pelo menos 
R$ 23 mil com a redução da gaso-
lina, já que eles não utilizam o eta-
nol na frota. 

Segundo Jhony, a redução 
maior seria caso tivesse uma 
queda significativa no preço do 
diesel, produto mais consumido 
pela a frota municipal. Para se ter 
uma ideia, no mês de junho foram 
gastos cerca de R$ 264 mil em 
gasolina e R$ 700 mil em diesel. 
O consumo é diário, mas o fecha-
mento e pagamento é feito a cada 
quinze dias. 

O Município tem uma empresa 
que gerencia a frota e abasteci-
mento é realizado por meio de 
um cartão com chip. Os veículos 
não tem sistema de rastreamento, 
mas o controle do abastecimento 
é feito por meio de uma planilha 
que é colocada no interior de cada 
veículo, uma ficha de registro de 
utilização de veículo, aonde os 
servidores precisam preencher a 
rota, horário e motivo de retirada 
dos veículos.  Todos os dados são 
incluídos em um sistema por meio 
dos servidores da Divisão, que tem 
um total de oito servidores e mais 
três estagiários. “Acompanhamos 
os gastos, multas e sinistros e essa 
questão de mercado”, explicou ele, 
lembrando ainda que também é 
feito controle de manutenção e de 
troca de peças de toda frota.  

Nova pátria
A 7ª edição do relatório 

“Refúgio em Núme-
ros”, do Ministério da 
Justiça, mostra que 

desde 1985 o Governo 
do Brasil reconheceu 

cerca de 60 mil estran-
geiros como refu-

giados. A Venezuela 
continua a registrar 
forte imigração para 

nosso País, em razão 
da crise econômica e 
social – foram reco-
nhecidos como refugiados aqui 48.789 venezuelanos até 

este ano. Estes são os dados oficiais – o número de ilgeais 
pode triplicar. Depois da Venezuela, vem Síria (3.667), Congo 

(1.448) e Angola (1.363). Somente em 2021, o MJ conce-
deu refúgios para 29.107 pessoas – 22.856 venezuelanos. 
No mesmo período, foram analisadas pelo Conare 70.933 
solicitações de reconhecimento. Desde total, 769 tiveram o 
reconhecimento aceito, 467 foram recusados, e 149 perde-

ram a condição de refugiado. 

Afinidades 
O pré-candidato à Presidência 
pelo PROS, Pablo Marçal, se 
reuniu com o pre-candidato 
do União Brasil, Luciano 
Bivar, com quem tem afinida-
des de propostas. Vislumbra-
-se uma vindoura afinidade 
eleitoral entre ambos, nos 
debates na TV e na propa-
ganda eleitoral, mesmo em 
palanques diferentes. Entre 
eles, a ideia de implantar 
o imposto único foi a que 
mais convergiu no papo. E 
críticas a Lula da Silva e Jair 
Bolsonaro.

Derrubada de veto 
Vai chegar ao fim uma grande 
angústia dos profissionais 
de contabilidade: a multa da 
GFIP entregue em atraso. 
Isso porque o Congresso 
Nacional derrubou na noite 
de terça (5) o veto ao PL 
4157/2019 de autoria do 
deputado federal Laércio 
Oliveira. O projeto anistia 
débitos tributários pelo 
descumprimento da entrega 
da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações à 
Previdência Social.

Sinais de 
crescimento
Os Indicadores Industriais 
calculados pela CNI apon-
tam recuperação parcial da 
indústria em maio, depois 
do fraco desempenho de 
abril. O faturamento real da 
indústria de transformação 
registrou o maior patamar no 
ano de 2022 ao subir 1,8% 

em relação a abril. As horas 
trabalhadas na produção 
cresceram 1,6% em maio, 
na comparação com o mês 
anterior. Em comparação 
a maio de 2021, há cresci-
mento de 4,2%. 

Sumiço das cédulas
Pesquisa do The Global 
Payments Report, da Worl-
dpay from FIS, aponta que 
as carteiras digitais serão o 
método de pagamento mais 
utilizado no comércio eletrô-
nico até 2025, com 38,6%, 
representando mais de US$ 
22,7 trilhões em todo o 
mundo. Em 2021 a carteira 
digital foi o segundo meio de 
pagamento mais usado no 
e-commerce pela população, 
com 16% de preferência, 
atrás dos cartões de crédito.

ESPLANADEIRA
# Caravana do Patrimônio 
Cultural Brasileiro, patroci-
nada pelo Instituto Vale, rece-
beu 5.500 crianças e jovens 
em sua primeira parada no 
Maranhão. # Pesquisa do 
NAP/USP e Instituto iungo 
revela que para 97% dos pro-
fessores a forma da escola 
pública ideal seria inovadora 
e diferente da atual. # IAB 
instala hoje Comissão de 
Defesa da Democracia, das 
Eleições e da Liberdade de 
Imprensa, no plenário do 
Rio. # Dotti Advogados, de 
Curitiba, reforça presença 
em Brasília para atuar no 
STF e STJ. # Adam Kahane 
abre dia 13 painel de Confe-
rência da Glocal Experience, 
no Rio de Janeiro.
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Entidades comemoram os resultados 
conquistados com a Festa das Nações

Super Park Arapongas chega em Umuarama
Voltado para públicos 

de todas as idades, o Super 
Park Arapongas inicia as ati-
vidades nesta quinta-feira 
(7) em Umuarama. A estru-
tura gigante foi montada na 

APÓS o pagamento das despesas, o saldo foi dividido e cada instituição conquistou R$ 
6.865,66, de um total de R$ 82.387,92 arrecadados com a ação

Entre os eventos programa-
dos em comemoração aos 67 
anos de Umuarama, um dos 
principais destaques foi a rea-
lização da Festa das Nações, 
no Lago Aratimbó. Durante 
cinco dias, 12 entidades bene-
ficentes uniram-se para servir 
pratos típicos das culinárias 
brasileira, japonesa, italiana e 
americana. Após o pagamento 
das despesas, o saldo foi divi-
dido e cada instituição con-
quistou R$ 6.865,66.

O prefeito Hermes Pimentel 
declarou ter ficado muito con-
tente com o resultado alcan-
çado – R$ 82.387,92 – com a 
ação. “Para um primeiro ano, 
uma primeira festividade feita 
entre vários parceiros e uma 
nova proposta de negócio 
feito em conjunto, acho que 
foi uma excelente experiência 
para todos. Tenho certeza de 
que mais realizações assim, 
feitas em conjunto, mostraram 
que vale muito a pena a união 
de forças. Para o próximo ano 
tudo vai ser ainda melhor, mais 
lucrativo, porque será feito 

avenida Parigot de Souza, no 
antigo poliesportivo.

A d r e n a l i n a  e  d i v e r -
são não vão faltar para o 
público visitante, que com 
único passaporte poderá 

utilizar todos os brinque-
dos, entre eles o Samba, o 
Crazy Dance e o Extreme.

“Estamos muito felizes 
por retornar à Capital da 
Amizade, proporcionando 

momentos mágicos para 
crianças,  jovens e adul-
tos de todas as idades”, 
afirma Zezinho Araponga, 
responsável pela estrutura 
itinerante, que percorre as 

principais cidades do Brasil.
Além de diversão ao ar livre, 

o Super Park também oferece 
praça de alimentação e barra-
cas de jogos. O funcionamento 
será sempre a partir das 19h.

com melhor programação. 
Eventos assim sempre terão 
nosso total apoio”, comentou.

Fabio Barzon,  diretor 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, destaca 
que a ideia de oferecer às 
entidades a oportunidade de 
arrecadar um dinheiro extra 
com a Festa das Nações foi 
do próprio prefeito. “Ele tem 
sempre essa determinação 
de valorizar as entidades 
que se dedicam a cuidar 
da população carente, pois 
sabe que elas são braços 
fortes da administração 
municipal no apoio às famí-
lias e cidadãos que mais 
necessitam”, pontua.

O diretor relata que a 
oportunidade de fazer parte 
da Festa das Nações foi ofe-
recida a todas as instituições 
cadastradas na Secretaria de 
Assistência Social, porém 
algumas delas optaram por 
não participar – ao menos 
n e s te  p r i m e i ro  e v e n to. 
“Desta forma, 12 entida-
des beneficentes se uniram 

para a empreitada, que foi 
um sucesso! Os voluntários 
trabalharam com afinco, 
revezando-se em todas as 
tarefas. O cardápio foi ela-
borado pelo chef Ederson 
G i m e n e s ,  p r o f e s s o r  d o 
Senac, que foi muito elo-
giado”, registra Barzon.

A s  e n t i d a d e s  p a r t i -
c i pa n te s  fo ra m  a  A m a 
(Associação de Pais e Amigos 
dos  Aut istas) ,  Apaf ibro 
(Associação Paranaense dos 
Fibromiálgicos), Apromo – 
Albergue, ARA (Associação de 
Recuperação de Alcoólatras), 
Assebe (Assistência Social 
L a r  B et e l ) ,  A s s o c i a ç ã o 
Assistencial e Promocional 
Casa da Paz,  Associação 
V i d a  e  S o l i d a r i e d a d e , 
A s s u m u  ( A s s o c i a çã o  d e 
A s s i s t ê n c i a  a o s  S u r d o s 
de Umuarama), Centro de 
Educação Infantil Anjo da 
G u a rd a ,  C e n t ro  I n fa n t i l 
Menino Deus, Guarda Mirim 
(Associação Regional  de 
Assistência  ao Menor)  e 
Projeto Restauração.

José A. Sabino/Secom

Restam apenas dois jogos para as 
vice-líderes irem à próxima fase

RESTANDO enfrentar apenas Arapongas e Foz do Iguaçu, a equipe tem 95% de chances 
de prosseguir no campeonato

O  U m u a ra m a  F u t s a l 
Feminino conquistou o 
segundo lugar na tabela de 
classificação da Série Prata do 
Campeonato Paranaense 2022 
ao vencer o Guarapuava por 
3 a 2, fora de casa, no último 
sábado (2). Os gols de Thai e 
Jhully (2) ajudaram o focado 
elenco umuaramense a dar 
mais um passo rumo à próxima 
fase do campeonato.

Restando apenas Arapongas 
e Foz do Iguaçu para enfrentar 
nesta que é a primeira fase da 
competição, a equipe tem 95% 

de chances de prosseguir no 
campeonato, aumentando a 
esperança de ver o time femi-
nino de Umuarama na Série 
Ouro do Paranaense, ao lado de 
outras equipes de elite do futsal, 
e ainda com um título na mão.

“Busco sempre pensar que 
o próximo jogo é o mais impor-
tante e levo esse mesmo pen-
samento para as meninas. 
Vem dando certo e seguiremos 
assim. Ficamos felizes com 
nossas escolhas e com o que 
entregando em quadra”, des-
taca o técnico.

Assessoria/Afsu
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Umuarama é 3º na etapa inicial
do Paranaense de Vôlei Sub-14

AO FINAL da etapa, AVP/Dental Uni/Curitiba assumiu a liderança com 100% de aprovei-
tamento e o Umuarama conquistou o terceiro lugar e segue firme na competição

Uma equipe da escoli-
nha de voleibol da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
(Smel) iniciou participação 
no Campeonato Paranaense 
Masculino de Voleibol Sub-
14 – Divisão A, realizado pela 
Federação Paranaense de 
Voleibol. A primeira etapa foi 
disputada no último final de 
semana, em São José dos 
Pinhais (Região Metropolitana 
de Curitiba), e os meninos de 
Umuarama estrearam com 
bons resultados.

O Campeonato Sub-14 con-
tou com a participação de seis 
equipes, sendo elas a AVP/
Dental Uni/Curitiba, o Círculo 
Militar do Paraná, Prefeitura 
de São José dos Pinhais, 
Prefeitura de Umuarama, 
Santa Mônica Clube de Campo 
e Prefeitura de Marialva. Nos 
três dias de competição, cada 

equipe entrou em quadra sete 
vezes e 21 jogos de dois sets 
vencedores foram realizados 
no total.

Ao final da etapa, AVP/
Dental Uni/Curitiba assumiu 
a liderança com 21 pontos 
e 100% de aproveitamento. 
Umuarama conquistou o ter-
ceiro lugar e segue firme na 
competição. “Essa é a catego-
ria mais nova do voleibol. Foi o 
primeiro estadual que nossos 
meninos participaram e fomos 
muito bem. A etapa foi bem dis-
putada e as equipes são bem 

semelhantes, tecnicamente”, 
disse o professor Alessandro 
Alvarenga, técnico da equipe.

O secretário de Esporte e 
Lazer, Jeferson Ferreira, acres-
centou que os jogos foram deci-
didos nos detalhes. “Tivemos 
um bom desempenho e saí-
mos dessa etapa em 3° lugar 
na classificação geral parcial. 
O resultado animou os garotos 
para intensificarem os treinos, 
visando as rodadas seguintes”, 
afirmou, destacando o apoio 
do prefeito Hermes Pimentel 
para as escolinhas esportivas 

da Smel, que contam com 
grande participação de crian-
ças e adolescentes.

A próxima etapa será 
disputada em novembro. 
“Teremos mais três jogos lá 
em São José dos Pinhais, 
para definir os classificados 
às semifinais do campeonato. 

Resultados
Veja o desempenho da equipe local: Umuarama 2 a 0 sobre o São 
José dos Pinhais; Umuarama 2 a 1 sobre o Marialva; Umuarama 
leva de 0 a 2 do AVP/Curitiba; Umuarama perde de 1 a 2 para o 

Círculo Militar do PR; Umuarama perde por 0 a 2 do Santa Mônica; 
Umuarama vence por 2 a 1 o São José dos Pinhais; e Umuarama 

vence por 2 a 0 o time de Marialva.
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Seleção Brasileira masculina de vôlei bate  
a Alemanha de virada na Liga das Nações

VITÓRIA por três sets a um encaminha classificação às quartas de final

A seleção masculina de 
vôlei estreou com vitória na 
terceira e última semana da 
primeira fase da Liga das 
Nações, com jogos em Osaka 
(Japão). Ontem (quarta-feira, 
6), os brasileiros venceram a 
Alemanha por três sets a um 
(25/27, 25/17, 25/20 e 25/19), 
de virada, em duelo pela 
oitava rodada.

A sexta vitória na competi-
ção, sendo a quarta consecu-
tiva, manteve o Brasil na zona 
de classificação às quartas de 
final, marcada para os dias 20 
a 23 deste mês, em Bolonha 
(Itália). A seleção comandada 
por Renan dal Zotto, atual 
campeã, manteve-se na sexta 

posição, com 18 pontos. Os 
oito primeiros avançam de 
fase.Liga das Nações

“Depois de uma semana de 
viagem e treino, começamos 
um pouco devagar na partida, 
mas o importante é que con-
seguimos o resultado positivo 
e os três pontos para dar mais 
um passo para a classificação 
para a fase final”, disse o pon-
teiro Yoandy Leal, destaque da 
partida com 21 pontos, ao site 
da Confederação Brasileira de 
Voleibol (CBV).

O Brasil volta a quadra na 
quinta-feira (7), às 6h (horário 
de Brasília), diante do Canadá. 
Na sexta-feira (8), às 3h40, o 
compromisso será contra a 

França. No domingo (10), às 
7h10, os brasileiros encerram 
a primeira fase da Liga enca-
rando os anfitriões japoneses.

“Hoje [quarta] enfren-
tamos uma equipe de mais 
força física. Amanhã [quinta], 
teremos um adversário que 

Continuaremos firmes na 
preparação para buscarmos 
o melhor resultado possível 
para nossa cidade”, comple-
tou o professor Alessandro. 
Os atletas fazem partes das 
Escolinhas de Treinamento 
Esportivo da Smel, na moda-
lidade Voleibol.

A possível chegada de Cristia-
no Ronaldo no Chelsea deve 

afastar as especulações sobre 
uma possível ida de Neymar 

para a Premier League. Neste 
momento, o principal motivo 

pela contratação de apenas um 
dos nomes se dá por razões fi-

nanceiras. Embora Todd Boehly, 
novo proprietário do Chelsea, 
busque uma contratação de 
impacto, o salário dos dois 

astros da bola seria algo inviável 
dentro do orçamento da equipe 

inglesa. Mesmo que Cristia-
no Ronaldo esteja disposto a 

reduzir seu salário para deixar 
o Manchester United e disputar 
a Premier League, o atleta, que 
recebe cerca de 31 milhões de 
euros (R$ 171,3 milhões) por 
ano, não deve reduzir tanto a 
sua receita. Neymar tem o se-
gundo maior salário do futebol 
com ganhos que alcançam os 
49 milhões de euros (R$ 270,7 
milhões) por temporada. Por 

conta disso, a presença dos dois 
craques com a camisa do Chel-

sea é vista como inviável.

erra menos, que cada ponto 
precisa ser conquistado. Eles 
jogam com bolas mais rápi-
das, muito técnico e que vem 
dando dificuldades para todos 
as equipes que os enfrenta-
ram”, projetou Renan, também 
em depoimento ao site da CBV.

Negociação
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Gaeco bloqueia R$ 6 milhões e confisca 
pousada de luxo na Operação Taregas

 

 

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

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

LIONS CLUBE DE UMUARAMA  
POSSE DE NOVA DIRETORIA  

 

Posse de nova diretoria 
AL 2022/2023 do LIONS 
Clube de Umuarama 
ocorreu em 02.07.2022, 
em evento que foi pres-
tigiado pelo Governa-
dor do Distrito LD-6, DG 
Luis Guilherme Vanin 
Turquiari e sua esposa 
CaL Patrícia.   

Na foto, ao centro Carlos e Silvia  Vendrame, presiden-
tes, à direita Gerson e Neli Bortoli, tesoureiros e à es-

querda Vanderlei e Sueli Priori, secretários. 

DG Turquiari e espsa 
e Silvia Vendrame. 

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR), por meio do 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), promoveu novo des-
dobramento da Operação 
Taregas, que apura a prática de 
sonegação de impostos, entre 

outros ilícitos. Foram cumpri-
dos dois mandados de busca 
e apreensão nas casas de dois 
investigados, em Curitiba, bem 
como imposto o bloqueio de 
bens em até R$ 5,866 milhões 
dos suspeitos e determinado 
o confisco de uma pousada de 

luxo na cidade de Presidente 
Figueiredo, no Amazonas.

Um dos alvos da ação é um 
empresário já denunciado pelo 
MP por supressão de tributos, 
falsificação e uso de documento 
falso e participação em organi-
zação criminosa. Em setembro 
de 2020, quando foi deflagrada a 
primeira fase, ele foi preso tem-
porariamente, depois recebeu 
o benefício de usar tornozeleira 
eletrônica, mas seguiu com a 
prática delituosa, sendo preso 
novamente em março de 2021, 
tendo sido posteriormente libe-
rado por decisão do Tribunal de 
Justiça do Paraná.

Na ação desta semana, foram 
apreendidos no total R$ 302.565 
em espécie, além de US$ 2.369 
e € 500. Em uma das casas, o 
dinheiro estava escondido no 
suporte de luz de um banheiro. 
As ordens de busca e apreensão, 
o bloqueio de bens e o sequestro 
da empresa no Amazonas foram 
expedidas pelo Juízo da 3ª Vara 
Criminal da capital.

PRISÃO
As investigações do Gaeco 

indicaram que, a partir de 
um “laranja”, o empresário já 
denunciado utilizou o dinheiro 
decorrente de sonegação para 

adquirir e remodelar intei-
ramente a pousada. Parte 
da transferência do dinheiro 
entre ele e o “laranja” – tam-
bém empresário e que foi 
preso em flagrante na ação de 
ontem, por porte de arma e 
munições sem registro – saiu 
da conta corrente de empre-
sas de fachada, utilizadas para 
sonegar tributos. Estima-se a 
participação de, pelo menos, 
57 empresas no esquema de 
sonegação, de vários estados, 
principalmente de Imposto 
de Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) no setor de 
reciclagem de metais.

Polícia Civil recupera Toyota Corola 
furtado com 160 quilos de maconha

Policiais militares que integram 
o Pelotão de Operações 
com Cães do BPFron – Ba-
talhão de Polícia de Fronteira 
abordaram um ônibus interes-
tadual em Umuarama. O cão 
farejador indicou a presença de 
drogas em duas mochilas. Nas 
bagagens de um homem de 
20 anos e de um adolescente 
de 17, foram encontrados 
aproximadamente 24 quilos de 
maconha. Os proprietários e a 

substância, foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil de Umuarama.

DROGA apreendida era transportada em um carro furtado em Douradina

A Polícia Civil de Umuarama 
apreendeu 160 quilos de 
maconha após investigações 
que levaram também à recu-
peração de um carro que havia 
sido furtado. A ação policial 
aconteceu na rodovia PR-323 
e o veículo em questão, trata-
-se de um Toyota/Corola.

Conforme o superinten-
dente Aécio Silveira a inves-
tigação foi realizada por equi-
pes do serviço de inteligência 
que recebeu uma denúncia 
anônima, dando conta de 
uma eventual chegada de um 
carro com uma grande quan-
tidade de entorpecentes na 
cidade. O veículo que trazia 
a droga seguia pela rodovia 
PR-323. O denunciante repas-
sou inclusive, as característi-
cas do carro.

Os investigadores deram 
início ao monitoramento na 
rodovia, até que localizado o 
veículo suspeito. Na primeira 
tentativa de abordá-lo, o moto-
rista acelerou e empreendeu 
figa, seguindo em alta veloci-
dade pela pista até que aban-
donou o Corolla, se evadindo 

pé e se escondendo em uma 
área de mata na estrada rural 
de Perobal.

A carga e o veículo foram 
encontrados, mas o moto-
rista não. Além da maconha, 
o veículo Corolla possuía 
registro de furto na cidade de 
Douradina no dia 19 de junho.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama se desloca-
ram para atender a uma vítima de uma 
descarga elétrica na rua Governador Ney 
Braga, centro da cidade. No local, foi cons-
tatado que se tratava de um homem de 
28 anos de idade que havia recebido um 
choque elétrico em um transformador na 
praça Santos Dumont. Depois do choque, 
ela ainda conseguiu correr até o cruza-
mento com a rua Doutor Camargo e caiu. 

O acidente movimentou as unidades de suporte básico e avançado do Samu, bem como 
um caminhão ABTR dos Bombeiros que prestou auxílio aos socorristas isolando o local. 
O homem ferido foi atendido pelos socorristas e encaminhado ao hospital Norospar.

Eletrocutado

Divulgação
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Secretaria do Meio Ambiente agiliza corte de árvores

A EMPRESA contratada só executa o serviço com ordem expressa da secretaria, com o 
laudo emitido por biólogo do município

A Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente contratou uma 
empresa especializada em 
corte e poda de árvores para 
agilizar o atendimento a pedi-
dos antigos, acumulados nos 
últimos anos, que já receberam 
vistorias da equipe técnica auto-
rizando a realização dos servi-
ços. A equipe terceirizada está 
trabalhando em vários bairros 
da cidade. No momento, estão 
sendo atendidas solicitações 
registradas em 2017.

O serviço compreende a 
remoção de árvores condena-
das, das mais variadas espé-
cies, ou poda para manuten-
ção da copa, especialmente 
nos casos em que os galhos 

avançam sobre imóveis ou pre-
judicam o tráfego de veículos 
mais altos. “Como temos mui-
tos pedidos acumulados, con-
tratamos – via licitação – uma 
empresa para apoiar o tra-
balho realizado pelas nossas 
equipes”, explicou o secretá-
rio do Meio Ambiente, Rubens 
Sampaio.

De acordo com o secretá-
rio, a empresa contratada só 
executa o serviço com ordem 
expressa da secretaria, ou 
seja, somente com ordem de 
serviço informando os ende-
reços e a vistoria, com o laudo 
emitido por biólogo do muni-
cípio. “Quando finalizarmos os 
pedidos de 2017 passaremos 

aos de 2018 e assim sucessiva-
mente, até atendermos toda 
a demanda represada”, acres-
centou a bióloga e diretora 
de Meio Ambiente, Edemilde 
Claudia Calloi Palozi.

Conforme o cadastro da 
secretaria, estão pendentes 
de atendimento cerca de 350 
pedidos de 2017, outros 380 
do ano seguinte, mais 384 de 
2018, cerca de 490 de 2010 e 
423 de 2020. "É importante 
ressaltar que desde dezembro 
de 2020, com a publicação da 
lei complementar 482, o muni-
cípio dispõe de novas diretri-
zes para vistoria, poda e/ou 
supressão de espécies arbó-
reas”, completou a diretora.
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Palavras cruzadas

Com a Lua no seu paraíso astral, você vai esbanjar 
simpatia e vai se entender bem com todo mundo 
ao seu redor, até mesmo com as pessoas mais 
sérias e reservadas. Seu charme será irresistível 
e pode atrair alguém que vai combinar perfeita-
mente com você. Na união, sintonia, sedução e 
romantismo garantidos, namore muito!

Você terá muita facilidade para conversar e con-
vencer as pessoas. Também terá facilidade para 
atrair aliados e pode fazer parcerias muito vanta-
josas ao longo do dia. Nas paqueras, explore sua 
simpatia para se aproximar e puxar papo. Boas 
conversas vão ajudá-la a avaliar se vale mesmo a 
pena investir em alguém.

Seu signo já é naturalmente dedicado e disciplinado, 
o que garante que vai se empenhar ainda mais, prin-
cipalmente se souber que há chance de conseguir 
uma promoção ou um aumento de salário. No amor, 
Vênus vai deixá-la ainda mais poderosa e pode pintar 
um clima com alguém influente. 

Você vai apostar todas as suas fichas no traba-
lho, principalmente se souber que existe uma boa 
oportunidade de conseguir uma promoção ou um 
bom aumento de salário. Procure alinhar melhor 
seus objetivos com os do par. Em vez de medir 
forças, lutem juntos para transformar em realidade 
os sonhos que vocês têm em comum.

A Lua na Casa 9 renova seu otimismo e o desejo de 
vivenciar novas experiências. Estudos continuam 
favorecidos e você também pode ter boas opor-
tunidades de se aproximar de pessoas que têm 
coisas interessantes para compartilhar. No amor, 
você vai esbanjar charme, mas só dará chance a 
quem mostrar que realmente combina com você. 

Ótimo astral para quem planeja mudar de casa, 
de emprego ou iniciar uma reforma importante no 
lar. A Lua na Casa das Transformações estimu-
la as mudanças e renovações. Nos assuntos do 
coração, você vai esbanjar sensualidade e pode 
atrair quem quiser. Também pode dar um passo 
importante para resolver uma crise e aprofundar a 
relação com seu amor. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 7 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Aquário. Podem ser 
tímidos esquisitos e muito fechados, retraídos e pessimistas. Gostam de ficar sozinhos e pensam 
diferente da maioria das pessoas. Gostam de ler, estudar, aprender e aumentar sempre seus conhe-
cimentos. Seu número principal é o 11, número símbolo de fraternidade, que não pode ser simpli-
ficado. Este número gera pessoas idealistas e ligadas a movimentos que visem o bem comum. Faz 
ter problemas do sistema nervoso, assim como impulsos incontroláveis negativos.

Horóscopo nascido em 7 de julho

O céu indica um ótimo dia para você encarar os 
problemas e buscar soluções definitivas para suas 
preocupações. Será mais fácil promover mudan-
ças e virar o jogo a seu favor. Na paixão, uma atra-
ção secreta ou proibida pode ficar mais forte. Na 
união, melhore o diálogo e esclareça dúvidas para 
reforçar a confiança. 

Você vai se sentir mais segura no trabalho se pu-
der priorizar as tarefas que já conhece e tem expe-
riência para fazer. Os astros dão sinal verde para 
você mudar a decoração de casa ou do trabalho, 
ou ainda para organizar os armários e descartar o 
que não usa mais. Você também pode reatar um 
romance que ficou mal resolvido. 

Você vai encarar o trabalho com muito equilíbrio 
e disposição. Seus chefes estarão de olho e fica-
rão satisfeitos com a sua dedicação. Boa sintonia 
com colega pode abrir portas para uma paquera e 
um romance. Quem já encontrou seu amor saberá 
valorizar a estabilidade da relação e terá prazer em 
apoiar os projetos do par. 

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os co-
legas continua sendo uma ótima indicação para 
você. Vênus e Saturno estimulam a sua criativida-
de e você pode surpreender seus chefes e colegas 
ao apresentar ideias incríveis e inovadoras. A Lua 
na Casa do Casamento fortalece a união e envia 
ótimos estímulos para quem já tem seu amor. 

Vênus desperta seu espírito aventureiro e acende em 
você um desejo enorme de aprender e experimentar 
coisas diferentes. Há chance de romance com uma 
pessoa mais madura e bem resolvida. Ótima sintonia 
na vida a dois. À noite, sair de casa e dar um tempo 
das preocupações fará bem ao casal.

Lua e Vênus ocupam casas favoráveis às parce-
rias. Isso indica que trabalhar em equipe será uma 
ótima opção para você nesta quinta-feira. O fim de 
tarde será ótimo para um happy hour com a turma, 
com boas vibrações para as paqueras. O romance 
recebe boas vibrações e vai esbanjar harmonia.

8 VARIEDADES  Quinta-feira 7 de julho de 2022 @oparana hojenews

   Loterias
Megasena

02 04 06 07 08 11 15 16 
17 18 21 22 23 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Quinta 7/7/2022
concurso: 2497Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

09 06 05 00 02 01 06

Super Sete concurso: 265C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2334Lotomania

86.645
15.188
54.084
68.273
74.020

01 47 55 56 57 64 78
MOTO CLUBE-MA

04 06 29 58 66

DEZEMBRO

02 06 10 12 19 30 31

concurso: 5889

05 14 23 46 48 52

Parcialmente nublado

Paranaguá
max 29
min 17

max 30
min 16

Cascavel
max 25
min 15

Foz do Iguaçu
max 25
min 17

max 28
min 12

Curitiba
max 25
min 15

FASES 
DA LUA

Sexta 8/7/2022

Sol
Sábado 9/7/2022

Parcialmente nublado

03 09 18 20 36 39 42 44 51 66 
68 70 73 81 85 89 91 92 93 00

Lotofácil concurso: 2564

Crescente
06/07 - 23h14

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
13/07 - 15h37

Minguante
20/07 - 11h18

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 27

MA
INGLATERRA

ENALTECER
FREIAMILA

MENINADEMO
CANOME
ÇGREGORIO

SÃOROQUEL
MOLEQUEREI

BEUAPAR
AVUNELIDAO
OCWIZARD

APARADORES
LOLAOLMO

RDISRAEL

3/tea. 4/demo — mila. 6/wizard. 8/gregório.

Estomati-
te (Med.)

Orifício 
examina-

do na
rinoscopia 

Torne a
lembrar

Amparei;
escorei

Saudação
informal

(?) Kunis,
atriz de
origem

ucraniana
(?) alemão,
raça cani-
na de pele
enrugada

Serviço de
transporte

da FAB
(sigla) 

A aprecia-
dora do

Pink Floyd

O Anjo
Negro da
guarda de

Vargas
Letra e-

quivalente 
ao lambda

grego

Pé de (?),
doce à
base de 

amendoim
A segunda
camada
da pele
(Histol.)

Astro na
bandeira
uruguaia

Árvore eu-
ropeia au-
sente nos
trópicos

Localização
da Basílica
do Santo
Sepulcro

Exaltar

País mais 
beneficia-
do com a
abertura 

dos portos
brasileiros

(1808)

Emitia som
(o cão)

Organiza
o Saeb

Chá, em
inglês

Jornalista
cofundador do "The

Intercept
Brasil"

Gênero 
de punk
emotivo 

Ceramista

Versão 
gratuita de
videogame
Uniformiza

Breca
(veículo)

(?) do olho:
pupila

Município 
paulista de
vinícolas

Casal
Cubos de
jogos de
tabuleiro

Alvo do
xeque-
mate  

Tagarelar

Feiticeiro,
em inglês

Colocar

A terra de
Bernie

Sanders

Cultivo de
Bordeaux

(?) Piñon,
imortal 
da ABL

Personagem
apaixonada pelo
Pernalonga, no

desenho animado

Iguaria
servida na

peixada
Móveis da

sala de
jantar pa-
ra apoiar
travessas
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Orifício 
examina-

do na
rinoscopia 

Torne a
lembrar

Amparei;
escorei

Saudação
informal

(?) Kunis,
atriz de
origem

ucraniana
(?) alemão,
raça cani-
na de pele
enrugada

Serviço de
transporte

da FAB
(sigla) 

A aprecia-
dora do

Pink Floyd

O Anjo
Negro da
guarda de

Vargas
Letra e-

quivalente 
ao lambda

grego

Pé de (?),
doce à
base de 

amendoim
A segunda
camada
da pele
(Histol.)

Astro na
bandeira
uruguaia

Árvore eu-
ropeia au-
sente nos
trópicos

Localização
da Basílica
do Santo
Sepulcro

Exaltar

País mais 
beneficia-
do com a
abertura 

dos portos
brasileiros

(1808)

Emitia som
(o cão)

Organiza
o Saeb

Chá, em
inglês

Jornalista
cofundador do "The

Intercept
Brasil"

Gênero 
de punk
emotivo 

Ceramista

Versão 
gratuita de
videogame
Uniformiza

Breca
(veículo)

(?) do olho:
pupila

Município 
paulista de
vinícolas

Casal
Cubos de
jogos de
tabuleiro

Alvo do
xeque-
mate  

Tagarelar

Feiticeiro,
em inglês

Colocar

A terra de
Bernie

Sanders

Cultivo de
Bordeaux

(?) Piñon,
imortal 
da ABL

Personagem
apaixonada pelo
Pernalonga, no

desenho animado

Iguaria
servida na

peixada
Móveis da

sala de
jantar pa-
ra apoiar
travessas

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL
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A T
B U G I G A N G A

L Y G I A R U B R A
P A C A E M B U
A O I R T A T U
S I M P A T I A S

O S L O T U N D R A

G A P H R E
L A R U T U G T F
A S C A N I B A L

R A T I C B A L O F O
R E I D E C O R

G I N O R A R I
A C A T I O G D A D
G O L W S O L T A

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.



Motos clássicas da Triumph
ganham novas nomenclaturas
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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

Era uma vez um autêntico 
e piccolo automóvel italiano, 
que atravessou fronteiras e 
conquistou o mundo. É claro 
que estamos falando do Fiat 
500, que com o seu design sin-
gular e inconfundível, além 
de estilo único, se tornou um 
ícone e importante persona-
gem não só da história da Fiat, 
mas da indústria automotiva 
mundial. Inspirando mudan-
ças desde 1957, o modelo 
chegou aos tempos atuais 
mais moderno do que nunca. 
No Brasil, é vendido em versão 
elétrica. 

Seja chamado de “Cinque-
cento” ou de “Quinhentos”, o 
pequeno conquistou o coração 
de milhares de fãs pelo mundo 
afora. Sucesso de público e 
mídia, o modelo já teve mais 
de seis milhões de unidades 
comercializadas, é vendido em 
mais de 100 países e acumula 
mais de 40 prêmios em seu cur-
rículo. Em 2017, quando com-
pletou 60 anos, virou obra de 
arte definitivamente e entrou 
para o acervo permanente do 
MoMA (The Museum of Modern 
Art), em Nova York. 

O Fiat 500 também teve 
dezenas de séries especiais, 
como a recente La Prima by 
Bocelli, com sistema de som 
refinado desenvolvido em par-
ceria com o maestro Andrea 
Bocelli. Outros destaques são 

Ícone atemporal, Fiat 500 completa 65 anos
FOTOS: DIVULGAÇÃO

as séries em parceria com gri-
fes famosas, como a Gucci 
(vendida no Brasil), Armani e 
Bvlgari. Ele ainda deu origem 
a uma família que vem cres-
cendo, com modelos como o 
500X, o 500L e o 500 Abarth. 

Projetado por Dante Gia-
cosa, foi lançado em 4 de 
julho de 1957, na Europa, 
após a Segunda Guerra Mun-
dial. Assim, havia uma enorme 
necessidade de dar mobi-
lidade às populações, mas 
poucos meios. A saída foram 
os automóveis pequenos e 
baratos – no preço, na produ-
ção e, sobretudo, no consumo 
de combustível. Dessa forma, 
surgia o Fiat 500 na Itália. Seu 
pequeno motor de 479 cm³ 
e dois cilindros produzia 13 
cavalos de potência. Com seus 
3 metros de comprimento e 
500 kg de peso, ele trafegava 
com desenvoltura pelas estrei-
tas ruas europeias. Suas por-
tas se abriam para a frente, 
com dobradiças na metade 
do carro.

Nos anos seguintes ele foi 
ganhando novidades: versão 
Sport em 1958 com motor 
mais potente e Nuova 500 C 
em 1959, uma versão cabrio-
let. Na década seguinte ainda 
chegaram a Giardiniera (SW) 
em 1960; a Nuova 500 F em 
1965, que se tornaria a mais 
popular de todas as versões 

do modelo, com portas passa-
ram a se abrir para trás, e, em 
1968, foi a vez da mais luxuosa 
versão entrar no mercado: a 
Nuova 500 L, com detalhes cro-
mados em toda a carroceria e 
interior em couro. 

Em seus primeiros anos 
de vida (até 1975), aproxima-
damente quatro milhões de 
unidades do Fiat 500 original 
foram produzidas na Europa. 

O piccolo carro contri-
buiu para a motorização do 
continente naquela época. O 
sucesso foi tanto que, em 2007, 
quando seu lançamento com-
pletou 50 anos, foi reestilizado, 
unindo o autêntico padrão 
retrô à modernidade. Ele vol-
tou ao mercado com o mesmo 
espírito e jeito “cool”, mas com 
mais segurança, tecnologia e 
requinte. Vale dizer que mais 
de dois milhões de unidades 
do Fiat 500 relançado em 2007 
já foram vendidas até hoje.

Pouco depois, em 2009, 
foi a vez do Brasil finalmente 
poder ter o pequeno em suas 
ruas. O 500 chegou bem equi-
pado com itens como direção 
elétrica Dual Drive, ar-condi-
cionado digital, sete airbags 
e ESP (sistema eletrônico de 
estabilidade). O modelo foi o 
primeiro Fiat vendido no Bra-
sil com Hill Holder. Pioneirismo 

faz parte do DNA da Fiat e com 
o 500 não é diferente. Ele foi 
também o primeiro automóvel 
a oferecer sete airbags de série, 
a oferecer ESP avançado em 
todos os seus motores e nele 
estreou a família de motores 
TwinAir de dois cilindros Foi 
também o primeiro carro com 
apenas 3,55 metros que con-
seguiu receber as 5 estrelas do 
EuroNCAP.

NOVO 500E NO BRASIL
O Fiat 500 chegou radical-

mente renovado ao Brasil em 
sua terceira geração. Desenvol-
vido sobre a nova plataforma 
Mini EV, ficou maior, mais 
conectado e muito completo. 
Com o objetivo de apresentar 
aos consumidores brasilei-
ros como a Fiat está atenta 
às demandas da sociedade 
atual, que busca uma mobi-
lidade sustentável, urbana, 

conectada e autônoma, o 
modelo foi lançado no Bra-
sil em 2021 apenas na versão 
100% elétrica.

Seu design reinterpreta o 
visual icônico do modelo clás-
sico, com linhas que o tornam 
ainda mais elegante e escultu-
ral. Com dimensões maiores, 
privilegia o espaço interno, 
mas mantém a agilidade na 
cidade. Muito tecnológico, 
o Fiat 500e conta com itens 
como o Co-Driver, formado 
pelo Sistema Avançado de 
Condução Assistida (ADAS) de 
última geração, atingindo classi-
ficação nível 2 na escala SAE. Ele 
traz ainda o Fiat Connect////Me, 
plataforma de conectividade 
que oferece mais conveniên-
cia, assistência e segurança, 
fornecendo toda a comodi-
dade também por meio do 
smartphone, smartwatch ou 
assistente virtual (Alexa).

Com autonomia de até 320 
quilômetros, o Fiat 500e tem 
motor elétrico que entrega 87 
kW, o que equivale a 118 cava-
los de potência a 4.200 rpm. 
Seu torque alcança surpreen-
dentes 220 Nm. Isso faz com 
que o modelo necessite de 
apenas 9 segundos para atin-
gir 100 km/h, e com uma reto-
mada de 60km/h a 100 km/h 
em 4,8 segundos.  

A Speed Twin 900 ganha a nova opção Matt Silver Ice (cinza claro fosco), além de continuar 
com a opção Matt Ironstone

A Bonneville T120 Black valoriza detalhes prateados cuidadosamente pintados à mão

As motocicletas clássicas da 
família Bonneville da Triumph 
ganham, a partir do segundo 
semestre deste ano, já como 
linha 2023, novas nomencla-
turas e algumas novas opções 
de cores mais elegantes.

As mudanças de nomen-
clatura ocorrem nos mode-
los Street Twin, que passa a 
se chamar Speed Twin 900, e 
Street Scrambler, cujo novo 
nome é Scrambler 900.  Os 
novos nomes, para os dois 
modelos de 900 cc, definem 
a classe, para representar 
melhor as conexões familia-
res na icônica linha Bonneville 
e suas capacidades específicas 
de motorização.

As cores da linha 2023 das 
clássicas da Triumph são as 
seguintes:

Speed Twin 900: ganha a 
nova opção Matt Silver Ice 
(cinza claro fosco), além de 
continuar com a opção Matt 
Ironstone. A nova Matt Silver 

Ice vem com detalhes em prata 
e amarelo. Esta nova combina-
ção de pintura inclui um tan-
que de combustível Matt Silver 
Ice com gráficos prateados e 
amarelos, painéis laterais Jet 
Black (preto brilhante) com o 
novo logotipo Speed Twin 900 
e para-lamas dianteiros e tra-
seiros Jet Black.

Speed Twin 1200: o modelo 
mantem as duas cores que já 

estavam disponíveis no mer-
cado brasileiro, que são Matt 
Storm Grey (cinza escuro fosco) 
e Red Hopper (vermelho).

Scrambler 900: disponí-
vel em apenas uma nova cor, 
a Matt Khaki (tom fosco que 
mistura tonalidades de verde 
e preto), que celebra a icônica 
herança off-road da Scrambler. 
O novo visual inclui tanque 
de combustível Matt Khaki 

com painel lateral Matt Jet 
Black, cobertura de quadro e 
para-lamas.

Scrambler 1200 XE: perma-
nece com uma clássica compo-
sição de verde e preto fosco, Matt 
Khaki Green & Matt Jet Black.

Bonneville T100:  mantem a 
cor Jet Black (preto brilhante).

Bonneville Bobber: conti-
nua com a cor Jet Black (preto 
brilhante).

Bonneville T120 Black: 
ganha a nova cor Sapphire 
Black & Matt Sapphire Black, 
um sofisticado esquema de 
divisão e tonalidades do preto 
em todo o tanque, valorizado 
com detalhes prateados cuida-
dosamente pintados à mão. O 
novo esquema também possui 
para-lamas Sapphire Black, 
painéis laterais e comparti-
mento para faróis.

O Hyundai HB20 come-
mora 10 anos de seu lança-
mento e recebe visual atuali-
zado seguindo a identidade 
de design global da marca, 
Sensuous Sportiness, com 
maiores dimensões e a inclu-
são de conteúdos de segurança 
e tecnologia que o tornam o 
mais completo de sua cate-
goria. A percepção premium 
do veículo é reforçada pela 
qualidade do acabamento e 
recursos de conectividade do 
sistema Hyundai Bluelink apri-
morados para o modelo.

“Além do design de ponta, 
com uma personalidade 
arrojada e dinâmica, o novo 
Hyundai HB20 está equipado 
com um nível superior de 
conforto e conveniência e um 
conjunto abrangente de tec-
nologias avançadas que só se 
encontra em segmentos supe-
riores. Temos confiança de que 
os clientes desfrutarão de uma 
experiência de condução ainda 
mais completa, com diversas 

Novo Hyundai HB20 
ganha visual moderno

inovações pioneiras para o seg-
mento”, afirma Chul Youn Park, 
vice-presidente de Operações 
Comerciais da Hyundai para as 
Américas Central e do Sul.

“O Novo Hyundai HB20 
é um carro à frente de seu 
tempo, inspirado nas preferên-
cias das novas gerações, como 
os Milênios e a Geração Z, que 
estão entrando no mercado 
agora. Esses novos clientes não 
são motivados apenas pelo sen-
timento de posse, eles querem 
um carro que os ajude a escapar 
do estresse diário dos longos 
deslocamentos, tráfego pesado 
e riscos de acidente. Um carro 
que os coloque no controle e se 
relacione com seus propósitos... 
que se adapte aos seus gostos 
e estilos de vida com uma iden-
tidade moderna e excitante”, 
complementa Gerardo Carmona, 
vice-presidente de Marketing, 
Planejamento de Produto e 
Vendas para os mercados de 
exportação da Hyundai Américas 
Central e do Sul.

MAIS CONVENIÊNCIA A BORDO
O Novo Hyundai HB20 

chega repleto de conteúdo 
tecnológico. Com o sistema 
Hyundai Bluelink, reconheci-
mento de voz e possibilidade 
de conectar Google Android 
Auto e Apple Car Play sem 
fio, motorista e passageiros 
estarão mais confortáveis e 
conectados onde quer que 
estejam. O novo Supervision 
Cluster, disponível a partir da 
versão Platinum, é um painel 
de instrumentos totalmente 
digital, colorido e interativo, 
que disponibiliza três opções 
de cor de fundo para escolha 
do motorista e a configura-
ção personalizada de itens de 
segurança e conforto. Além 
disso, para a versão Platinum 
Plus, o ar-condicionado digital 
torna-se automático, com três 
níveis de intensidade.

Destaque especial para 
a Partida Remota do motor, 
disponível a partir da versão 
Platinum. Essa tecnologia dá 
ao condutor a conveniência 

O NOVO Hyundai HB20 é um carro à 
frente de seu tempo, insagerações

de ligar o motor e climatizar 
o carro à distância, usando a 
chave presencial. Para acio-
nar o motor, o cliente deve 
pressionar o botão para tra-
var as portas do carro e em 
seguida manter pressionado 
o botão de partida remota por 
3 segundos.

A chave presencial também 
permite o travamento e destra-
vamento das portas por proxi-
midade, com o toque de um 
botão na maçaneta, e a partida 
do motor por botão no painel. 
Também estão disponíveis ala-
vancas para troca de marchas 
no volante e o sistema Stop & 
Go (ISG), que liga e desliga o 
motor automaticamente em 
situações de parada no trân-
sito para reduzir o consumo 
de combustível e as emissões.

O novo Hyundai HB20 conta 
com a central multimídia blue-
Media, que traz tela de 8 pole-
gadas, conectividade sem fio 
com smartphones via Google 
Android Auto ou Apple Car Play 

e botão para acionamento do 
comando de voz no volante.

Para atender as demandas 
de um público cada vez mais 
conectado, seja via celulares 
ou outros aparelhos eletrô-
nicos, o novo Hyundai HB20 
passa a contar com até 3 entra-
das USB, sendo uma delas Tipo 
A, para transmissão de dados 
para a central multimídia, e as 
outras duas Tipo C para carre-
gamento rápido de bateria, das 
quais 1 está disponível para os 
passageiros traseiros. Também 
há opção de carregamento por 
indução (sem fio) da bateria 
do celular no console central, 
logo abaixo dos comandos do 
ar-condicionado.
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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

Obras executadas avançam no
distrito de Serra dos Dourados

11Quinta-feira, 07 de julho de 2022  LOCAL

Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

ZONA I

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

VENDAVENDA

SOBRADO RESIDENCIAL PARA VENDA

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ELETROTÉCNICA 

SOLUÇÃO LTDA - ME, 
inscrita sob nº CNPJ 
03.775.230/0001-10, 
estabelecido na Rua 

Arapongas, 4414, Zona 2, 
CEP 87502-180, na cidade 
de Umuarama, Estado do 

Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 30.412/2012. 

Com esta publicação o 
mesmo torna-se sem 

valor legal e comercial.   

A comunidade do distrito 
de Serra dos Dourados ganhou 
um novo ponto de encontro 
com a urbanização de parte do 
canteiro na avenida central – 
no trecho urbano da rodovia 
BR-487, que corta o distrito. 
O serviço, realizado por um 
prestador de serviços con-
tratado pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Obras,  Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos, 
já foi concluído.

O diretor de Obras do 

município, engenheiro Renato 
Caobianco, informou também 
que além da limpeza e nivela-
mento do solo, o projeto pre-
servou as antigas seringuei-
ras existentes, que ganharam 
gramado e ajardinamento no 
entorno. Por fim, foi executado 
calçamento com concreto usi-
nado e instalados bancos de 
madeira plástica.

“O objetivo foi criar mais 
um espaço agradável de con-
vivência para a população, 
à sombra das seringueiras 

tradicionais do distrito. A obra 
é uma demanda da comuni-
dade atendida pelo prefeito 
Hermes Pimentel, um investi-
mento pequeno que trouxe um 
ótimo resultado para a comu-
nidade”, completou o diretor.

O secretário de Obras, 
Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Gleison 
Alves de Andrade, acres-
centou que mais de R$ 3 
milhões em recursos federais 
e contrapartida do município 
estão sendo investidos em 

obras de infraestrutura em 
Serra dos Dourados.

São três contratos com 
obras em andamento, que 
totalizam R$ 3.121.082,79 
para  execução de gale -
rias pluviais, 21.143 m² de 
asfalto novo, calçamento 
em concreto e sinalização 
viária, beneficiando trechos 
das ruas Alagoas, Sergipe, 
Rio Grande do Sul, Amapá, 
Santa Catarina, Brasíl ia, 
Maranhão, Rio de Janeiro e 
da avenida Cruzeiro.
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"Não odeies o teu inimigo, porque, se o fa-
zes, és de algum modo o seu escravo. O teu 
ódio nunca será melhor do que a tua paz."   

Jorge Luis Borges

BOA MÚSICA
Sábado (9) terá 'JhoJho Acústico' no  Vikings Lounge Beer, e logo após tocando as melhores músicas do momento 
Dj Bruno. Tem couvert artístico R$ 10. Abertura a partir das 20h com bons papos, encontro de amigos e diversão.

TELINHA
Praticamente nenhum gênero 

deixa de ser contemplado pelos 
lançamentos em streaming este 
mês. Na Amazon Prime, um dos 

destaques é Sem Limites, no qual 
Rodrigo Santoro interpreta o 

navegante Fernão de Magalhães, 
primeiro a circum-navegar a 

Terra. Na Netflix, Dakota Johnson 
faz uma mulher que desistiu do 

amor – provavelmente por conta 
do trauma com Christian Grey – 
em Persuasão, baseada na obra 
de Jane Austen. Confira esses e 

outros lançamentos. (CNN Brasil)

CULTURA
Após um acordo voltam a duas leis 
vetadas que destinam recursos ao 

setor de cultura. A Lei Aldir Blanc 2, 
que garante repasse anual de R$ 3 

bilhões a estados e municípios para 
investimentos em cultura, foi reinstitu-

ída com voto de 414 deputados e 69 
senadores. Já a Lei Paulo Gustavo des-
tina R$ 3,86 bilhões também a estados 
e municípios para mitigar os efeitos da 

pandemia no setor e teve 356 votos 
de deputados e 66 de senadores. 

Artistas, produtores e secretários de 
Cultura foram a Brasília pressionar 

pela derrubada dos vetos. (g1)

TIK TOK
Lançado pela empresa chinesa 

ByteDance em 2016, o TikTok vi-
rou um dos aplicativos mais uti-
lizados do mundo, mas também 
se tornou objeto de estudo no 

campo acadêmico e profissional. 
Afinal, o que nos deixa tão vicia-
dos no aplicativo? O aplicativo 

está rivalizando com o YouTube 
e o Instagram, as plataformas 
para as quais as pessoas vão 

quando têm tempo livre, para 
onde vão para se divertir ou em 
busca de status. " Essa é a outra 
chave para o TikTok: a persona-
lização é extrema. No app o que 
você vê é diferente do que seu 

amigo vê. Isso é poder. É por isso 
que é tão viciante”. (BBC Brasil)

ALINE RUGE e JEAN CARLO RUGE em noite festiva no Centro de Eventos Caiuá. 

Miguel Fuentes Romero e kelliny Romero na cerimônia de posse da 23ª diretoria da Aciu -, Associação Comercial, Industrial e Agríco-
la de Umuarama
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