
O Procon de Umuarama está desenvolvendo uma ação que é realizada por todas as procuradorias do país, fiscalizando 
se os postos de combustíveis estão cumprindo a determinação de informar, de forma correta, clara, precisa, ostensiva 
e legível, os preços dos combustíveis cobrados em 22 de junho de 2022 – data anterior à entrada em vigor da lei que prevê 
a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre os combustíveis. 
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Termo de compromisso sustenta criação 
da Zona de Processamento de Exportação 
Após cumprir as várias etapas exigidas pela legislação federal, foi 
firmado no início da tarde de ontem o termo de compromisso que 
cria em Umuarama a Zona de Processamento de Exportação (ZPE). 

O perímetro da ZPE já foi definido em 80 alqueires, que ficam na 
rodovia PR-482, e terá área de livre circulação de pessoas e veículos 
e outra área restrita, que será controlada pela Receita Federal l 11
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Um homem em 
situação de rua 
morreu nos braços 
de um colega 
ontem em um salão 
abandonado no centro 
de Umuarama. O local 
está servindo como 
albergue improvisado 
e é gerenciado pelos 
próprios moradores 
de rua. A morte está 
sendo investigada 
pela polícia. 
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VistoriaÓrgãos de 
umuaramense 
podem salvar 
13 pessoas
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Umuarama

Fases da lua
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Muitas nuvens
Parcialmente nublado com 

pancadas de chuva Nublado

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,47 0,67 5,49 11,89
IGP-M (FGV) 0,52 0,59 8,16 10,70
IGP-DI (FGV) 0,69 0,62 7,84 11,12

Período/ Poup. antiga Poup. nova Remun.
depósitos até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
9/6 a 9/7 0,6520 0,6520 0,1512
10/6 a 10/7 0,6260 0,6260 0,1254
11/6 a 11/7 0,5950 0,5950 0,0945
12/6 a 12/7 0,6218 0,6218 0,1212

Ações % R$
Petrobras PN -0,49% 28,66 
Vale ON -3,41% 72,83 
ItauUnibanco PN -1,62% 22,54 
Bradesco PN -2,01% 17,04 
Magazine Luiza ON +0,38% 2,63 
Gol PN -11,79% 7,48

IBOVESPA: -2,07% 98.212 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,1466 1,1072 1,1070
IGP-DI (FGV) 1,1353 1,1056 1,1112
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 137,31
Libra est. 0,84
Euro 0,99
Peso arg. 127,39

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+2,0% 5,3700 5,3710 +2,6%
PTAX  (BC) +0,7% 5,3471 5,3477 +2,1%
PARALELO +2,0% 5,2500 5,7000 +2,2%
TURISMO +2,0% 5,2500 5,6800 +2,2%
EURO -0,2% 5,3920 5,3948 -1,6%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUN) 2.072,20 0,41 3,44 11,62
Oeste (JUN) 2.227,55 5,41 9,15 18,39

DÓLAR 11/07

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.283,37 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/07

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 11/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 187,00 0,5% -3,1%
SOJAParanaguá 194,00 -2,0% -2,8%
MILHOCascavel 87,00 1,2% -1,1%

SOJA 1.641,00 10,75 -6,0%
FARELO 482,90 4,50 12,5%
MILHO 781,25 3,00 1,0%
TRIGO 843,75 -35,50 -21,2%

SOJA 175,98 0,1% -0,2%
MILHO 78,92 2,6% -2,1%
TRIGO 110,35 0,1% 6,6%
BOI GORDO 303,95 -0,1% 3,7%
SUINO 6,16 -0,2% 21,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 11/07 PR DIA 30d.

Em 11/07 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)

@tribunahojenewsumuarama

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva

Fecomércio entrega Troféu Guerreiro  
do Comércio a empresário de Umuarama

CERIMÔNIA reunirá em Curitiba mais de mil empresários e convidados para a entrega 
do troféu Guerreiro do Comércio e da Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio PR), 
em comemoração ao Dia do 
Comerciante, promove no 
próximo dia 15, às 19h30, a 15ª 
edição do prêmio Guerreiro 
do Comércio, em que destaca 
empresários paranaenses de 
sucesso. Depois de interrup-
ção de duas edições por causa 
da pandemia, a premiação 
retorna em grande estilo, e 
reunirá em Curitiba mais de 
mil empresários e convida-
dos para a entrega do troféu 
Guerreiro do Comércio e da 
Comenda Ordem do Mérito 
do Comércio do Paraná.

Neste ano, 48 empresários 
serão homenageados, indica-
dos por seus respectivos sin-
dicatos empresariais filiados 
à Fecomércio PR serão home-
nageados. A indicação segue 
critérios de projeção, tempo 
de mercado, reconhecimento 
da comunidade e notorie-
dade empresarial.

“O troféu Guerreiro do 
Comércio reconhece empresá-
rios que geram riquezas, empre-
gos e promovem o desenvolvi-
mento do estado, superando 
dificuldades diariamente na 
condução de seus negócios. Por 
isso são verdadeiros guerreiros. 
Existe uma característica que 
une todo o empresário do nosso 
setor: é a extrema dedicação 
ao próprio negócio. A empresa 

torna-se o foco da vida, uma 
espécie de filha predileta. É 
ela a causa de suas preocu-
pações, mas é nela que ele se 
realiza”, ressalta o presidente 
do Sistema Fecomércio Sesc 
Senac PR, Ari Faria Bittencourt, 
anfitrião do evento.

Além dos empresários, três 
personalidades receberão a 
Comenda Ordem do Mérito 
do Comércio do Paraná, a mais 
alta honraria da Fecomércio 
PR, concedida em 74 anos 
de existência da instituição a 
apenas 29 pessoas. Os agra-
ciados com a comenda serão 
o artista Luiz Gagliastri; a 
advogada Marilena Indira 

Winter, primeira mulher a 
ser eleita presidente da OAB 
Paraná, e o empresário Paulo 
Hermínio Pennacchi.

LUCIANO SOUTO
Representando o muni-

cípio de Umuarama, será 
homenageado o empresário 
Luciano Paulo Gomes Souto, 
da empresa Umuprev, indi-
cado pelo Sindicato dos 
Lojistas do Comércio Varejista 
de Gêneros Alimentícios, de 
Maquinismo, Ferragens e 
Tintas e de Material Elétrico 
e Aparelhos Eletrodomésticos 
de Umuarama (Sindlojistas 
Umuarama).
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Hamilton Mourão
minimiza assassinato 
de petista no Paraná

@tribunahojenewsumuarama

EM ENTREVISTA, vice-presidente Hamilton Mourão comentou o assassinato do guarda 
municipal petista durante a festa de seu aniversário

O vice-presidente Hamilton 
Mourão comentou ontem 
(segunda-feira, 11), o assas-
sinato do guarda municipal 
petista durante a festa de 
seu aniversário e disse que 
casos como esse “acontecem 
todo fim de semana”. O gene-
ral, pré-candidato a senador 
no Rio Grande do Sul pelo 
Republicanos, criticou o que 
chamou de “uso político” do 
episódio e afirmou que o caso 
“não é preocupante”.

“É um evento lamentável. 
Ocorre todo final de semana 
em todas as cidades do Brasil, 
gente que provavelmente 
bebe e aí extravasa as coisas. 
Eram todos da área policial. 
Um era guarda municipal, o 
outro agente penal. Vejo de 
uma forma lamentável isso aí”, 
disse Mourão a jornalistas, no 
Palácio do Planalto.

“Vou repetir o que eu estou 
dizendo e nós vamos fechar 
esse caixão. Para mim, é um 
evento desses lamentáveis 
que ocorrem todo final de 
semana nas nossas cidades, 
de gente que briga e termina 
indo para o caminho de um 
matar o outro”, emendou.

Mais cedo, Bolsonaro fez 
um discurso pró-armas a 
apoiadores. “Eu entendo que 
arma é liberdade, é segurança 
e é a garantia de uma nação 
também. O maior exército 

do mundo é o americano, 
são seus CACs Colecionador, 
A t i r a d o r  D e s p o r t i v o  e 
Caçador também. Aqui nós 
estamos chegando a 700 mil 
CACs. Em três anos e meio, 
dobramos o número de CACs 
no Brasil”, disse Bolsonaro, 
no Palácio da Alvorada.

Na noite de sábado, o 
guarda municipal Marcelo 
Arruda foi morto a tiros em 
Foz do Iguaçu durante a 
comemoração de seu aniver-
sário de 50 anos. A festa tinha 
temática do PT e Marcelo era 
filiado ao partido. De acordo 
com o boletim de ocorrência 
registrado na Polícia Civil, 

ele foi morto por Jorge José 
da Rocha Guaranho, agente 
penitenciário federal e apoia-
dor de Bolsonaro.

INVESTIGAÇÃO
No domingo, o presi-

dente cobrou investigação da 
morte, mas responsabilizou a 
esquerda por episódios de vio-
lência. “Dispensamos qualquer 
tipo de apoio de quem pratica 
violência contra opositores. A 
esse tipo de gente, peço que 
por coerência mude de lado 
e apoie a esquerda, que acu-
mula um histórico inegável de 
episódios violentos”, escreveu 
Bolsonaro, no Twitter.

Justiça decreta prisão do agente 
penal que matou tesoureiro do PT

O policial penal federal 
Jorge José Guaranho, res-
ponsável por atirar e matar 
o guarda municipal e tesou-
reiro do PT em Foz do Iguaçu, 
Marcelo Arruda, teve a pri-
são preventiva decretada, 
mesmo estando internado 
em estado grave no Hospital 
Municipal da cidade.

A conversão da prisão em 
flagrante em prisão preven-
tiva foi expedida pela Justiça 
a pedido do Núcleo de Foz do 
Iguaçu do Grupo de Atuação 

Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), que 
acompanha as investigações.

Ao determinar a prisão 
preventiva do investigado, 
o Juízo afirmou que “resta 
evidenciado que o flagrado 
coloca em risco a ordem 
social, se revelando necessá-
ria a contenção cautelar para 
evitar a reiteração criminosa, 
sendo que as peculiaridades 
do caso concreto apontam 
ser imperiosa a manutenção 
da segregação cautelar, pois 

pelo que consta dos autos o 
flagrado, aparentemente por 
motivos de cunho político, 
praticou atos extremos de 
violência contra a vítima, que 
sequer conhecia, tendo inva-
dido a sua festa de aniver-
sário e após uma discussão 
inicial deixado o local, retor-
nando cerca de dez minutos 
depois armado, efetuando na 
presença de diversos convi-
dados os disparos de arma 
de fogo, em decorrência dos 
quais a vítima faleceu”.

Nome já anunciado como vice na chapa à reeleição de 
Jair Bolsonaro (PL), o general da reserva e ex-ministro 

da Defesa Walter Braga Netto foi escalado para a função 
de coordenador operacional da futura campanha do 
presidente. Braga Netto foi convocado para a tarefa 

pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e pelo 
senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que formam o núcleo 

duro da campanha governista. As mudanças na estrutura 
concebidas por Valdemar e Flávio decorrem da avaliação 
que havia um vácuo na interlocução entre a comunicação 

da campanha e o Palácio do Planalto.

Campanha presidencial

Abrindo pontes
O ex-secretário Especial 
de Comunicação Social 
(Secom) do Ministério 
das Comunicações Fabio 
Wajngarten também foi 
incorporado ao grupo 
para ajudar a unificar a 
narrativa oficial, abrir 
pontes com a imprensa 
e destravar gargalos 
operacionais, segundo 
apurou a reportagem com 
integrantes do núcleo duro 
da campanha. Pelo modelo 
em vigor, a rotina do núcleo 
central da campanha é 
tocada por Valdemar, 
Flávio, José Trabulo – 
nome indicado por Ciro 
Nogueira do Progressistas – 
Wajngarten, Braga Netto e 
o marqueteiro do PL, Duda 
Lima. O vereador Carlos 
Bolsonaro cuida das redes 
sociais do presidente e 
opera na base ideológica do 
bolsonarismo.

Visita
A presidente da Hungria, 
Katalin Novák, chegou ao 
Palácio do Planalto para se 
reunir com o presidente 
Jair Bolsonaro. A chefe de 
Estado é aliada do primeiro-
ministro húngaro, Viktor 
Orbán, símbolo da extrema-
direita mundial e com quem 
Bolsonaro compartilha a 
pauta conservadora. Katalin 
visitou também o Instituto 
de Estudos do Mar Paulo 
Moreira, da Marinha, e se 
reuniu com jovens húngaros 
que moram na cidade. 
Disse que foi convidada 
para vir ao Brasil porque o 
País tem seguido “políticas 
para a família”. “O Brasil é 
uma importante potência 
econômica, membro do 
G20 e dos BRICS. Estou 
ansiosa para conhecer o 
presidente Jair Bolsonaro”.

Orçamento secreto
Os apoiadores da campanha de Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG) na eleição para a presidência do Senado, 
em fevereiro de 2021, receberam ao menos R$ 2,3 
bilhões em emendas do orçamento secreto ao longo 
do ano passado. A distribuição de verbas ocorreu após 
a confirmação da vitória do senador, que contou com o 
aval do Palácio do Planalto.

Recursos públicos
Dos 57 senadores que apoiaram Pacheco na disputa 
contra Simone Tebet (MDB-MS), 38 informaram ao 
Supremo Tribunal Federal (STF), por determinação da 
Corte, ter recebido recursos públicos. Um levantamento 
mostra que o volume de verbas distribuído aos aliados 
do atual presidente da Casa foi bem maior do que o 
entregue a três dos 21 parlamentares que votaram em 
Simone e receberam R$ 130 milhões.
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Mercado financeiro
prevê inflação de
7,67% para este ano

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

@tribunahojenewsumuarama

Pela segunda semana 
seguida, o mercado finan-
ceiro reduz a expectativa de 
inflação para 2022. De acordo 
com o Boletim Focus, divul-
gado ontem (11) pelo Banco 
Central, o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
deste ano deverá ficar em 
7,67%. Há uma semana, esse 
percentual estava em 7,96%; e 
há quatro semanas, em 8,5%.

O Boletim Focus é uma 
publicação semanal que reúne 
a projeção de cerca de 100 ins-
tituições do mercado para os 
principais indicadores econô-
micos do país. Para 2023, a 
expectativa de inflação subiu 
de 5,01% (previsão divulgada 
na semana passada) para 
5,09%. É a 14ª alta seguida.

Há quatro semanas o IPCA 
estava em 4,7%. Já para 2024, 
a projeção de inflação aumen-
tou, passando de 3,25% para 
3,3%. Para 2025, a projeção 
inflacionária se mantém está-
vel há 52 semanas, em 3%.

PIB
Com relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB), o Boletim 
aumentou de 1,51% (projeção 
divulgada na semana passada) 
para 1,59% a previsão de cres-
cimento. Há quatro semanas, o 
cálculo estava em 1,42%.

O  P I B  e s t i m a d o  pa ra 
2023 ficou estável na com-
pa ra çã o  co m  a  s e m a n a 
passada, 0,5%. Há quatro 
semanas, estava em 0,55%.

Para 2024, a estimativa 

apresentada é  de 1,8%, 
ante o 1,81% projetado na 
semana anterior. Há qua-
tro semanas, o percentual 
de crescimento era de 2%. 
Para 2025, a previsão para 
o PIB se mantém estável em 
2% há 35 semanas.

TAXA DE JUROS
O mercado financeiro 

manteve estável em 13,75% 
a estimativa para a taxa 
básica de juros, a Selic, de 
2022. Há quatro semanas, a 
previsão era de 13,25% para 
o fechamento do ano.

Ta m b é m  s e  m a n t e v e 
estável a previsão da Selic 
para 2023, na comparação 
com o número apresentado 
há uma semana, de 10,5%.

Fomento Paraná segue renegociando 
financiamento só até dia 31 de julho

A Fomento Paraná alerta 
os clientes que contrata-
ram empréstimos e finan-
ciamentos da instituição 
financeira estadual e que 
estão com dificuldade de 
honrar os pagamentos em 
dia para procurar a empresa 
para renegociar o contrato. O 
novo prazo máximo disponí-
vel é 31 de julho. O objetivo é 
evitar a inadimplência.

A renegociação está dis-
ponível tanto para a empresa 
que atrasou pagamentos, ou 
que teve um contrato ajui-
zado judicialmente, quanto 
para aquelas que estão com 
parcelamentos em dia, mas 
precisam de mais prazo e 
uma parcela menor, para ali-
viar o orçamento.

Para contratos com saldo 
devedor de até R$ 50 mil 
podem ser concedidos des-
contos relativos aos encargos 
moratórios (mora e multa), 
para quitação ou de renego-
ciação do contrato. Em alguns 
casos, podem ser concedidos 
também descontos relativos 
aos juros contratuais.

Para solicitar a renegocia-
ção administrativa é preciso 

que, pelo menos, uma parcela 
do contrato tenha sido paga. 
Se o contrato não foi ajuizado, 
o novo parcelamento pode 
chegar a 60 meses, manten-
do-se a taxa de juros, ou até 
36 meses para parcelamento 
sem cobrança dos juros.

Caso o contrato tenha sido 
ajuizado judicialmente, ou 
esteja em vias de ajuizamento, 
não há exigência de pagamento 

mínimo e o novo parcelamento 
pode ser escalonado em 12, 24, 
36, 48 ou 60 vezes.

Pode ser concedido tam-
bém desconto total dos juros 
em um novo parcelamento 
nos contratos já lançados 
como prejuízo, desde que 
estejam integralmente venci-
dos; ou que tenham mais de 
10% da quantidade das par-
celas do contrato pagas.

Prêmio nacional
As inscrições para o  VI 
Prêmio Nacional de 
Jornalismo em Seguros foram 
prorrogadas até 15 de julho 
e estão em disputa cinco 
categorias: Mídia Impressa, 
Audiovisual (incluindo Rádio 
e TV), Webjornalismo e Mídia 
Especializada do Setor de 
Seguros. A quinta categoria 
é inédita e traz como tema 
“Inovação”. Serão premiados 
os três melhores trabalhos. A 
premiação está distribuída da 
seguinte maneira: R$ 15 mil 
para o primeiro colocado, R$ 
6 mil para o segundo e R$ 3 
mil para o terceiro.

Mudança
A Secretaria Estadual de 
Segurança Pública mudou 
a titular do inquérito que 
apura o assassinato do 
guarda municipal, Marcelo 
Arruda, em Foz do Iguaçu. 
Sai a delegada Iane Cardoso 
e entra a chefe da Divisão 
de Homicídios da Polícia do 
Paraná, Camila Cecconello. A 
delegada Iane fez postagens 
antipetistas nas redes sociais 
em 2016. A Sesp determinou 
também a formação de uma 
força tarefa para apurar o 
crime.

Basta de intolerância
Em nota à imprensa, 
o governador Ratinho 
Junior (PDS) lamentou 
profundamente o episódio 
que culminou com a morte 
do guarda municipal Marcelo 
Arruda em Foz do Iguaçu. 
Ratinho Junior determinou 
que todos os procedimentos 
de apuração dos fatos, já 
instalados pela Polícia Civil, 
tenham celeridade. Também 
afirmou que é preciso dar 
um basta na intolerância e 
na falta de respeito entre 
pessoas com opiniões 
divergentes.

Inimigos da 
democracia
O ministro do STF,  Alexandre 
de Moraes, disse no 
twitter que “a intolerância, 

Convenção
O PSD já marcou sua convenção estadual no próximo 
dia 30, a partir das 10h, no Expotrade em Curitiba. No 
encontro será lançada oficialmente a candidatura do 

governador Ratinho Junior à reeleição e as chapas dos 
candidatos a deputado federal e a deputado estadual. 

A expectativa é a confirmação do nome do vice-
governador, Darci Piana, na chapa majoritária. O nome 

do candidato ao Senado deve ficar em aberto para 
composição na disputa das eleições de 2 de outubro.

a violência e o ódio são 
inimigos da democracia e do 
desenvolvimento do Brasil”, 
ao se manifestar sobre 
o assassinato do guarda 
municipal Marcelo Arruda. 
“O respeito à livre escolha 
de cada um dos mais de 
150 milhões de eleitores é 
sagrado e deve ser defendido 
por todas as autoridades no 
âmbito dos Três Poderes”, 
disse Moraes que também 
assumirá o TSE durante o 
período eleitoral.

Produção industrial
Maio foi um mês positivo 
para a produção industrial 
do Paraná. Dados do IBGE 
apontam que o crescimento 
em relação a abril foi de 3,5%, 
resultado superior ao dos 
outros cinco estados mais 
industrializados do país (SP, 
RJ, MG, RS e SC) e também 
acima da média nacional, que 
registrou ligeira alta de 0,3%. 
A recuperação contribuiu 
para diminuir a queda que 
vem ocorrendo no acumulado 
do ano, atualmente. Até o 
mês passado, este mesmo 
indicador era de uma retração 
de 3,7%. E na variação mensal 
(contra março), a produção 
da indústria havia encolhido 
4,1%. Na comparação com 
maio de 2021, o setor 
registra crescimento de 
1,5% no estado, assim como 
nos últimos 12 meses, com 
alta de 0,6%.

Lista tríplice
O TJ-PR formou a lista 
tríplice com os três nomes 
do Ministério Público que 
serão encaminhados ao 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) que vai escolher o 
próximo desembargador 
ou desembargadora que 
vai ocupar a vaga aberta 
pela aposentadoria do 
desembargador Paulo Edison 
de Macedo Pacheco. O 
promotor Eduardo Augusto 
Salomão Cambi teve 101 
votos, seguido da promotora 
Karina Anastácio Faria de 
Moura Cordeiro com 86 votos 
e José Américo Penteado de 
Carvalho com 77.

PARA solicitar a renegociação administrativa é preciso que, pelo menos, uma parcela do 
contrato tenha sido paga

ATENDIMENTO
O atendimento para consulta sobre as melhores condições de pa-

gamento e renegociação de contratos podem dos seguintes canais: 
telefone: (41) 3235-7700; WhatsApp: (41) 9 9938-9215; ou e-mail: 

cobranca@fomento.pr.gov.br. Em caso de dúvida sobre as condições 
de renegociação o empreendedor também pode procurar pelo agente 

de crédito da rede de parceiros da Fomento Paraná em sua cidade, 
normalmente na Sala do Empreendedor ou Agência do Trabalhador.
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Procon termina nesta 
semana vistoria em 44 
postos de combustíveis

@tribunahojenewsumuarama

A EXPECTATIVA das equipes do Procon de Umuarama é de que até amanhã todos os 44 
postos de combustíveis da cidade tenham sido vistoriados

Decreto
O Decreto n° 11.121/22, que prevê essas mudanças, destaca 

também que os donos dos postos deverão informar, em separado, 
o valor aproximado relativo ao Imposto sobre operações relati-
vas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS); o valor relativo à Contribuição para os Programas de In-

tegração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep); Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - Cofins e o valor relativo à Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico incidente sobre a importação e a comerciali-
zação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, 
e álcool etílico combustível (Cide-combustíveis). Segundo o minis-

tério, caso o estabelecimento não cumpra a medida, “incorrerá 
no descumprimento do artigo 6º, Inciso III, do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). A sanção pelo descumprimento da norma 

pode gerar multa com o teto de R$ 13 milhões”.

Procons de todo o país 
começaram ontem (11) várias 
frentes de fiscalização para 
conferir se os postos de com-
bustíveis estão cumprindo a 
determinação de informar, de 
forma “correta, clara, precisa, 
ostensiva e legível”, os preços 
dos combustíveis cobrados 
em 22 de junho de 2022 – data 
anterior à entrada em vigor 
da lei que prevê a redução 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) que incide sobre os 
combustíveis.https://agencia-

brasil.ebc.com.br/ebc.png?i-
d=1470312&o=nodehttps://

agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.
gif?id=1470312&o=node

Em Umuarama, Thailison 
de Souza Neves, assessor 
especial do Procon Municipal, 
lembrou que na cidade, exis-
tem 44 postos de combustí-
veis, e a expectativa é de que 
até na próxima quarta-feira 
(13), todos estes estabeleci-
mentos tenham sido visitados 
e vistoriados. “Começamos a 
realizar o trabalho na sexta-
-feira passada e esperamos 
que até meados desta semana 
tenhamos concluído as visitas. 
Estamos analisando se houve 
a redução das alíquotas dos 
impostos determinadas pela 
atual legislação e também veri-
ficamos se foram instalados os 
informativos com os valores 
de antes e depois da redução 
do imposto, da mesma forma, 
quanto ao comparativo dos 
valores entre a gasolina e eta-
nol”, explica, lembrando que 
aparentemente, os postos de 
combustíveis estão seguindo 
as normas em Umuarama. 
“Está surtindo efeito, até 
agora, os estabelecimentos vis-
toriados reduziram os valores 
e instalaram os comunicados”.

VALORES
D e  a c o r d o  c o m  a 

Coordenada pela Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), a fiscalização pre-
tende verificar se a redução 
ICMS será repassada aos con-
sumidores, possibilitando 
a todos comparar o preço 
atual com o que era cobrado 

antes de vigorar a lei que não 
permite às unidades federa-
tivas cobrar o imposto com 
percentual acima da alíquota 
de 17% ou 18%, dependendo 
da localidade.

Diante da situação, o 
Ministér io  da Ju s t iça  e 
Segurança Pública abriu 
também um canal para a 
denúncia, via internet, de 
postos de combustíveis que 
não cumpram com o que 
está previsto na lei. O formu-
lário para denúncia pode ser 
acessado pela internet.

“Através do canal, os con-
sumidores poderão informar o 
nome do posto, a localização e 

se o estabelecimento informa 
em local visível o preço dos 
combustíveis cobrado no dia 
22 de junho e o preço atual. O 
link permite ainda que o cida-
dão envie uma foto do posto 
denunciado”, informa o MJ.

Além das frentes de fiscali-
zação e do canal de denúncia, 
está previsto para hoje (12), que 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) e Senacon fiscalizem tam-
bém as distribuidoras de com-
bustíveis. “A intenção é saber 
se o valor cobrado na revenda 
aos postos segue a redução do 
imposto para que o preço final 
seja repassado ao consumidor”, 
detalhou o ministério.
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

O jeito “Disnney”
Um dos assuntos que a diretora regional do Senac-DF Karine 
Câmara tenta evitar que ganhe notoriedade é uma recente 

viagem para os Estados Unidos. O objetivo seria conhecer um 
projeto de banco de comida (food bank), que nada se refere 
a aprendizado, foco do Senac. Durante os sete dias em que 
esteve em Orlando, na Flórida, ela viajou na executiva com 
direito a visita aos parques da Disney e ao Magic Kingdon 

com motorista e tradutor. Foram gastos R$ 70 mil. O folder ao 
qual a Coluna teve acesso indicava na programação o “jeito 

Disnney de encantar”. A chancela que a diretora do Senac-DF 
diz ter do presidente da Confederação Nacional do Comércio, 

José Roberto Tadros, parece não ser verdadeira. Em nota 
emitida, o 

Senac informou 
que a gestão 
de Tadros não 
tem vínculo 
funcional ou 

relação direta 
com Karine. A 
situação está 

delicada desde 
que apareceu 
na Câmara 

dos Deputados 
requerimento 
para fiscaliza-

ção dos contra-
tos da gestão, 
e deputados 
engrossam o 
coro. A CNC 

lavou as mãos.

Fator Arruda 2
José Roberto Arruda aposta 
que o STJ vai manter sua 
elegibilidade este ano – ou 
endossando em plenário a 
liminar concedida pelo presi-
dente Humberto Martins, ou 
deixando ele concorrer sob 
liminar. O que, em caso de 
ser eleito, ficaria subjudice 
mas confiante numa solução 
uma vez eleito. Arruda reve-
lou a aliados que deseja con-
correr novamente ao Governo 
do DF, com a esposa Flávia 
na chapa para deputada fede-
ral. O candidato ao Senado 
ainda seria definido. E segue 
a novela.

Ele quem quis
Um mistério envolve o dele-
gado de PF Bruno Calandrini, 
que comandou a operação 
que prendeu o ex-ministro 
da Educação Milton Ribeiro. 
Ele teria sido afastado em 
retaliação. Mas o delegado 
foi quem pediu para sair da 
coordenação de inquéritos 
especiais antes da operação 
ser deflagrada. Calandrini vai 
para a coordenação de cri-
mes cibernéticos, e continua 
investigando Ribeiro.

Plano$
A administração federal tem 
número invejável cobiçado 
pelos planos de saúde. São 

1.240.166 vidas entre ativos 
(584.545), aposentados e 
pensionistas (655.621). Aos 
41 anos, a Assefaz, tradi-
cional plano do Ministério 
da Fazenda, resolveu inovar. 
Agora abriu a assistência 
para todos os servidores 
públicos que quiserem se 
associar.

Cadê ele?
Antes paparicado por can-
didatos de Goiás – de 
síndicos a governadores 
–, o líder religioso Padre 
Robson, do Santuário Divino 
Pai Eterno, é ignorado nas 
missas, com o giroflex da 
Polícia Federal sempre lhe 
rondando por escândalos 
recentes. Ninguém mais vai 
ao confessionário. A Coluna 
revelou ano passado que a 
PF pediu sua prisão, mas o 
mandado vazou no site do 
STJ, segundo seu advogado. 
E nada aconteceu mais. 

Mais um aluguel
O Governo federal procura 
edifício para alugar em Bra-
sília. Mais custos na gestão 
do “austero” ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. É para 
sede da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados, que 
foi transformada em autar-
quia via MP.
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Homem foi encontrado morto em salão 
ocupado por moradores de rua no centro

HOMEM em situação de rua morreu nos braços de um colega em um salão abandonado 
no entorno da Praça Miguel Rossafa

Uma cena que chamou a 
atenção de motoristas que 
trafegavam ontem à tarde pelo 
centro de Umuarama, mais 
especificamente no entorno da 
praça Miguel Rossafa. Viaturas 
da Polícia Militar, Instituto de 
Criminalística e do Instituto 
Médico Legal, estacionaram 
em frente a um salão abando-
nado, situado ao lado da dis-
tribuidora de bebidas Pit Stop 
para analisar e recolher um 
corpo que foi encontrado no 
interior. O prédio que fica em 
uma área nobre, no coração 
comercial de Umuarama, vem 
sendo ocupado há meses, por 
moradores em situação de rua. 
Como não tem portas e nem 
janelas, apenas suas abertu-
ras, que oferecem livre acesso 
a qualquer transeunte, foram 

facilmente encontradas pelos 
andarilhos que antes, pernoi-
tavam nas calçadas dos esta-
belecimentos instalados no 
entorno daquela praça.

Um destes ocupantes 
que sofria de tuberculose, 
segundo relatos de traba-
lhadores das imediações, 
foi encontrado morto pela 
manhã pelos companheiros 
que também passam a noite 
naquela mesmo local.

Apesar de todos os esfor-
ços das equipes do Centro 
Pop da Prefeitura Municipal de 
Umuarama em recolher e cons-
cientizar as pessoas em situa-
ção de rua, para que possam 
receber atendimento digno e 
higiênico, alguns destes prefe-
rem seguir perambulando pelo 
centro da cidade em busca de 

esmolas. Aquele local acabou 
por se tornar então, um tipo de 
albergue improvisado e ‘geren-
ciado’ por estes mesmos mora-
dores de rua.

Na tarde de ontem (11), 
enquanto um dos colegas 
chorava a perda do amigo, 
equipes da Polícia Militar e 
do IML faziam o atendimento 
à ocorrência envolvendo o 
morador de rua que mor-
reu, talvez subitamente. As 
causas da morte ainda serão 
avaliadas através de perícia e 
necropsia. O caso será inves-
tigado pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram 
que o homem se chama 
Antônio, porém é conhecido 
como “Gelorama”, mas sua 
identificação não havia sido 
oficializada até o final da tarde.

Ele teria sofrido o suposto 
mal súbito e morreu nos bra-
ços de outro morador em 
situação de rua.

A Polícia Militar foi informada 

da morte e isolou o local até 
a chagada de uma equipe do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) que confir-
mou o óbito.

Um jovem, de 24 anos, e 
seu pai, de 56, passaram por 
momentos terríveis ao serem 
rendidos em sua residência, 
localizada na estrada São João, 
na zona rural de Umuarama, 
por três bandidos armados que 
roubaram dois veículos e vários 
outros pertences, durante a 
noite do domingo (10) e madru-
gada de ontem (11).

O jovem chegou à pro-
priedade por volta das 21h e 
foi surpreendido pelos três 
homens armados. Após duas 
horas, o pai da vítima também 
chegou e foi mantido refém 
junto ao filho.

Um dos integrantes saiu 
com o veículo Toyota Hilux da 
família, deixando os outros 
dois bandidos com as vítimas 
na casa. Só por volta das 3h de 
ontem, foi que o bando aban-
donou o local levando outro 

Pai e filho foram mantidos 
reféns por trio assaltante

automóvel. Só então os mora-
dores conseguiram acionar as 
autoridades policiais e pedir 
socorro.

Segundo as vítimas, o trio 
roubou a Toyota Hilux SRV 
2010 de cor preta placas APL-
8006 e levou também o VW 
Gol 2008 de cor prata, pla-
cas APM-8H14. Eles também 
pilharam um som automo-
tivo, uma máquina de cortar 
mármore, um martelete, uma 
máquina de cortar cerâmica, 
um motosserra da marca Still, 
uma bateria Pioneer do trator, 
uma bateria Pioneer de auto-
móvel, dois celulares, dois cha-
péus e a quantia de R$ 2.500 
em dinheiro.

Os policiais realizaram dili-
gências, mas não conseguiram 
localizar os autores do crime. O 
caso agora passa a ser investi-
gado pela Polícia Civil.

Cigarreiro abandona caminhão e perde 
carregamento avaliado em R$ 3 milhões

CAMINHÃO bitrem carregado com cerca de 900 caixas de cigarros paraguaios foi 
localizado e apreendido pelas equipes da Polícia Ambiental de Umuarama

Durante uma persegui-
ção policial na madrugada 
de ontem (segunda-feira, 11), 
o motorista de um caminhão 
bitrem, abandonou o veículo 
em movimento e escapou da 
prisão, mas abandonou, além 
do caminhão, também a carga 
milionária de cigarros contra-
bandeados do Paraguai.

A apreensão foi reali-
zada por policiais militares 
que integram o Batalhão 
da Polícia Ambiental (Força 
Verde) de Umuarmaa, que 
realizava patrulhamento pela 
região de Ercilândia, entre os 
municípios de Brasilândia do 
Sul e Assis Chateaubriand.

O veículo foi avistado pela 
área rural e foi iniciada uma 
perseguição, até que o moto-
rista, não identificado, fugiu.

O caminhão Iveco Hi Way 
440 atrelado a um bitrem 
Noma, transportava uma 
carga de aproximadamente 
900 caixas de cigarro da marca 
Gift, que somado ao valor do 
veículo totalizam um prejuízo 
de R$ 3 milhões ao crime 
organizado. O bitrem apreen-
dido foi encaminhado para a 
Receita Federal de Guaíra.

De acordo com os poli-
ciais, a ação faz parte da 
Operação Cratos, desen-
volvida em toda a região 
noroeste e faixa de divisa.
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Equipes de Umuarama são destaque 
na etapa regional dos Jogos Abertos

@tribunahojenewsumuarama

De Segunda a Quinta 
das 19:00h às 22h30m
Intervalo das 21:00h ás 21 9h:30m 

Informações

A SEGUNDA etapa desta regional acontece nos dias 22 a 24 próximos e todas as equipes 
da cidade estarão na disputa

O handebol feminino de 
Umuarama foi campeão na pri-
meira etapa da fase regional da 
64ª edição dos Jogos Abertos 
do Paraná, disputada no final 
de semana nas praças espor-
tivas da Capital da Amizade. A 
segunda etapa desta regional 
acontece nos dias 22 a 24 pró-
ximos e todas as equipes da 
cidade estarão na disputa.

As meninas do handebol 
feminino conquistaram o 
título da etapa após as vitó-
rias contra Querência do Norte 
(44 a 11) e Cruzeiro do Oeste 
(31 a 18). “As demais equipes 
da nossa cidade, inscritas na 
competição, também fize-
ram bonito e estão todas 
classificadas para a próxima 
etapa, que acontecerá aqui 
mesmo em Umuarama”, 
comemorou o secretário 
municipal de Esportes e 
Lazer, Jeferson Ferreira.

As partidas desta etapa 
aconteceram entre a última 
sexta-feira e domingo, nos 
ginásios Amário Veira da 
Costa, Mário Oncken, Parque 
J a b u t i ca b e i ra s ,  Pa rq u e 
Alphaville e no ginásio do 
campus III da Universidade 
Paranaense (Unipar).

Promovidos pelo governo 
do Estado – por meio da Paraná 

Esporte/Superintendência 
Estadual de Esportes –, os 
Jogos Abertos contam com 
apoio do Núcleo Regional de 
Educação (NRE), da Prefeitura 
e da Secretaria de Esportes 
e Lazer (Smel). As disputas 
acontecem em quatro moda-
lidades: basquete, futsal, han-
debol e voleibol, nos naipes 
feminino e masculino.

“Para o sucesso desta 
competição, como em pra-
ticamente tudo que a Smel 
promove, contamos com a 

importante colaboração das 
demais secretarias municipais 
e o apoio do prefeito Hermes 
Pimentel. O trabalho é feito 
sempre em conjunto, por isso 
manifesto aqui meu agradeci-
mento pelo envolvimento dos 
secretários municipais, dire-
tores e principalmente das 
equipes de servidores que nos 
ajudam nas realizações”, agra-
deceu o secretário Jefinho.

Nesta competição, a Smel 
conta com ambulância da 
Secretaria de Saúde, manu-
tenção nas praças esportivas 
com o pessoal das secreta-
rias de Obras e de Serviços 
Públicos,  som, mesas e 
c a d e i r a s  d a  F u n d a ç ã o 
Cultural, divulgação pela 
Secretaria de Comunicação, 
ônibus e  motoristas  da 
Assistência  Social  e  da 
Secretaria de Educação, 
entre outros apoios.

Handebol masculino

Umuarama 33 x 29 Querência do Norte
Umuarama 29 x 20 Planaltina do Paraná

 
Voleibol feminino

Cianorte 2 x 1 Umuarama (15 x 25, 29 x 27 e 15 x 12)
Umuarama 2 x 0 Alto Piquiri (25 x 06 e 25 x 19)

 
Voleibol masculino

Maria Helena 0 x 2 Umuarama (11 x 25 e 10 x 25)
Umuarama 2 x 0 Cianorte (25 x 21 e 28 x 26)

Basquetebol masculino

Umuarama 65 x 17 Tapejara
Umuarama 65 x 29 Iporã

 
Futsal feminino

Umuarama 8 x 1 Querência do Norte
Umuarama 9 x 1 Pérola

 
Handebol feminino

Umuarama 44 x 11 Querência do Norte
Umuarama 31 x 18 Cruzeiro do Oeste

Desempenho das equipes de Umuarama
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Novo técnico do Manchester diz que 
Cristiano Ronaldo não está à venda

Cristiano Ronaldo não está 
à venda e faz parte dos pla-
nos do Manchester United 
(Inglaterra) nesta temporada, 
disse o novo técnico Erik ten 
Hag ontem (segunda-feira, 
11), enfatizando que teve “uma 
conversa muito boa” com o 
atacante português antes de 
uma viagem de preparação.

O futuro do jogador de 
37 anos em Old Trafford é 
objeto de intensa especula-
ção após ele dizer ao clube 
que queria sair para poder 
jogar a Liga dos Campeões.

Ronaldo não se juntou ao 
elenco para a pré-temporada 
que começa na Tailândia, 
citando problemas familiares, 

e a entrevista coletiva de Ten 
Hag antes do amistoso da pró-
xima terça-feira (12) com o rival 
inglês Liverpool (Inglaterra) foi 
dominada por perguntas sobre 
o futuro do jogador.

“ E s t a m o s  n o s  p l a -
n e j a n d o  co m  C r i s t i a n o 
Ronaldo para esta tempo-
rada, então é isso, estou 
ansioso para trabalhar com 
ele”, declarou Ten Hag.

“Cristiano Ronaldo não 
está à venda. Cristiano está 
nos nossos planos e queremos 
fazer sucesso juntos”, afirmou.

O holandês se recusou a 
dizer o que foi discutido ou 
se Ronaldo aceitou perma-
necer no clube nesta tempo-
rada. O português tem mais 
um ano de contrato.

“ Fa l e i  co m  e l e  a n t e s 
q u e  e s t e  a s s u n t o  s u r -
gisse.  Tive uma conversa 
muito boa”,  disse.

S o l i c i ta d o  a  ex p l i ca r, 
Ten Hag afirmou: “Isso é 
entre mim e Cristiano. Só 
o que posso confirmar é 
que tivemos uma boa con-
versa juntos”.

Ippon relâmpago dá bronze 
a Mayra Aguiar no Grand 
Slam de Budapeste

A gaúcha Mayra Aguiar con-
quistou, no último domingo 
(10), a medalha de bronze 
no Grand Slam de Budapeste 
(Hungria). Bicampeã mundial 
e três vezes medalhista olím-
pica (também de bronze), a 
brasileira assegurou um lugar 
no pódio da categoria até 78 
quilos ao derrotar a britânica 
Emma Reid por ippon (golpe 
perfeito), projetando-a de cos-
tas no solo em pouco mais de 
30 segundos de luta.

Mayra competiu três vezes 
em Budapeste. A gaúcha 
entrou direto nas quartas de 
final e estreou derrotando 
a venezuelana Karen Leon. 
Na semifinal, a brasileira foi 
superada pela italiana Alice 
Bellandi (que conquistou o 
ouro), por acumular três shi-
dos (punições).

A campanha na Hungria 
renderá 500 pontos a Mayra 
no ranking mundial. Oitava 
colocada da categoria, ela 
deve subir para sexto na pró-
xima atualização da lista da 

Federação Internacional de 
Judô (IJF, sigla em inglês), 
ultrapassando as alemãs Alina 
Boehm e Luise Malzahn.

Foi a terceira medalha 
do Brasil  no Grand Slam 
húngaro, que marcou o iní-
cio da contagem de pontos 
no ranking olímpico, que 
definirá a classificação para 
os Jogos de Paris (França), 
em 2024.  Na sexta-feira 
(8), a carioca Rafaela Silva, 
campeã olímpica na Rio 
2016, foi bronze na catego-
ria até 57 quilos. No sábado 
(9), o brasiliense Guilherme 
Schmdit conquistou o ouro 
na categoria até 81 quilos.

O próximo compromisso 
d o  j u d ô  b ra s i l e i ro  s e rá 
o  Grand Pr ix  de Zagreb 
( C r o á c i a ) ,  e n t r e  s e x t a -
-feira (15) e domingo que 
vem (17). O Brasil compe-
tirá com 25 judocas, entre 
eles, os três medalhistas de 
Budapeste. O campeão de 
cada categoria receberá 700 
pontos no ranking mundial.

ESPORTE
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Umuarama é a 5ª no ranking nacional 
dos melhores no atendimento em Saúde

@tribunahojenewsumuarama

Sucessão com 
planejamento

Uma das formas mais eficazes de combater o 
êxodo rural e proporcionar mais qualidade de vida no 
campo é olhar com cuidado para o futuro das famílias 
nas propriedades. Esse processo inclui planejar 
adequadamente como será feita a sucessão familiar. 
Isso garante a longevidade dos empreendimentos e 
evita os conflitos e dissabores que podem ocorrer 
nos momentos mais difíceis, que são aqueles quando 
perdemos um ente querido.

Pensando nisso o Sistema FAEP/SENAR-PR lançou 
em 2016 o programa “Herdeiros do Campo”, que atua 
para despertar junto à família rural a importância de 
discutir o planejamento sucessório na propriedade. 
Formatado como um curso de 46 horas, no qual é 
obrigatória a participação de pelo menos duas gerações 
de uma mesma família, o programa já realizou turmas 
em todas as regiões do Paraná. Ao final, os participantes 
aprendem a elaborar um plano de ação que contemple as 
dimensões: empresa, patrimônio e família.

Recentemente, esse programa ganhou a atenção 
das cooperativas do Paraná. Como essas entidades 
trabalham com planejamentos de longo prazo, conhecer 
as circunstâncias em que se darão as trocas de comando 
nas propriedades de seus cooperados é uma questão 
estratégica. Dessa forma, o Herdeiros do Campo vem 
sendo levado para o palco das cooperativas, mirando 
os produtores cooperados e seus familiares. O desafio 
é promover uma mudança cultural junto a esse público, 
para que a sucessão na propriedade não seja tratada 
como um tabu, promovendo o diálogo e o planejamento 
como ferramentas a serviço da sustentabilidade dos 
empreendimentos rurais.

sistemafaep.org.br

RESULTADO é produto do mapeamento e classificação do nível de desenvolvimento dos 
municípios e uma forma de reconhecer o trabalho nos quatro cantos do Brasil

O atendimento à saúde 
pública em Umuarama voltou 
a ganhar destaque nacional na 
divulgação das 50 cidades que 
obtiveram as melhores coloca-
ções entre os 5.565 municípios 
brasileiros, conforme pesquisa 
Austin Rating, em parceria com 
a Editora Três/ Revista Isto É. A 
análise foi feita em três cate-
gorias (municípios de grande, 
médio e pequeno porte) e a 
saúde da Capital da Amizade 
ficou em 5º lugar no país, entre 
as cidades de médio porte.

A revista divulgou o ranking 
das melhores cidades do Brasil 
no final de junho. O anuário “As 
Melhores Cidades do Brasil” 
é produto do mapeamento 
e classificação do nível de 

Foco
O foco é aumentar o acesso das pessoas aos serviços 

da atenção básica e reforçar o vínculo entre a população 
e as equipes. Questões devastadoras, como a pandemia, 
foram superadas com muito trabalho e uma boa gestão dos 
recursos disponíveis. “A administração sempre teve a saúde 
como prioridade. Com a covid concentramos os esforços 
na compra de insumos e medicamentos, na parceria com 
os hospitais e o Estado, para a abertura de leitos de UTI, e 
depois na vacinação, que trabalhamos para que chegue a 
todos”, completou o secretário. “Com isso alcançamos per-
centuais maiores que o do Estado e o do país na vacinação”.

O reconhecimento na 
área de saúde, dentro dos 
Indicadores Sociais da 
pesquisa realizada pela 
Revista Isto É, foi uma 
grata surpresa que com-
prova: a administração 
municipal está no caminho 
certo. O maior beneficiado 
com isso é a população. 
Umuarama conta com uni-
dades de saúde bem equi-
padas, com equipes trei-
nadas e atentas em todas 
as regiões da cidade (são 
18 UBS na sede e cinco 
nos distritos), centros de 
especialidades médicas e 
odontológicas, ambulató-
rio de infectologia, farmá-
cia central e nas UBS, cen-
tro de referência materna 
e infantil, um pronto aten-
dimento 24h e serviço de 
atenção psicológica, entre 
outras estruturas. Durante 
a pandemia de covid e a 
epidemia de dengue, o 
município instalou ambu-
latórios específicos.

40º NO GERAL
Ainda de acordo com o ranking da Isto É, Umuarama 

ficou com o 40º lugar no geral, entre as melhores cidades 
de médio porte de todo o país. A cidade também se posi-
cionou entre as 50 melhores do Brasil no acesso digital ao 
conhecimento (49º), em padrão de vida (47º) e na aplicação 
de recursos em saúde e educação (44º lugar).

desenvolvimento dos municí-
pios e uma forma de reconhe-
cer o trabalho de administra-
dores e populações dos quatro 
cantos do Brasil.

“É nas cidades que a 
necessidade de planejamento 
e desenvolvimento se torna 
ainda mais visível”, destaca 
a publicação, focando nos 
locais com os melhores sis-
temas de transporte, sanea-
mento básico, saúde, edu-
cação, lazer, preservação do 
meio ambiente, cultura, fer-
ramentas digitais, creches e 
outras demandas.

Justamente na saúde 
pública Umuarama obteve 
s e u  m e l h o r  d e s e m p e -
nho. “Superado o pico da 

pandemia temos visto boas 
notícias em vários setores, 
mas na área de saúde os 
resultados de fato são mais 
significativos, especialmente 
na atenção primária e na 
prevenção”, avaliou o pre-
feito Hermes Pimentel. Ele 
lembrou que, recentemente, 
Umuarama despontou em 
1º lugar entre cidades com 
mais de 100 mil habitan-
tes do Paraná no Programa 
Previne Brasil, sobre o aten-
dimento da atenção primária 
em saúde (APS).

Avanços
Mas os bons resultados provêm de outros avanços como 

a redução da mortalidade infantil a um dígito e a certifica-
ção pela eliminação da transmissão vertical do HIV, após um 
amplo estudo e acompanhamento de um grupo de espe-
cialistas. “Além disso, se devem também aos investimen-
tos estruturais nas unidades de saúde, aquisição de equi-
pamentos e recursos humanos, treinamento constante e 
muita dedicação das equipes médicas, de enfermagem e 
técnicos”, avalia o secretário municipal da Saúde, Herison 
Cleik da Silva Lima.

Reconhecimento

O Serviço de Vigilância em Saúde Ambiental vai intensificar, nos próximos dias, as ações 
de combate à dengue na região do antigo poliesportivo. Agentes de combate a ende-

mias (ACEs) realizarão visitas domiciliares para orientar a população, fiscalizar os quin-
tais e divulgar a ação de bota-fora que acontecerá ainda esta semana. O local foi selecio-

nado com base nos resultados do último levantamento rápido do índice de infestação 
pelo mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti (o Liraa), realizado na última 

semana, e também pelo surgimento de casos positivos de dengue, explicou a coorde-
nadora da Vigilância Ambienta, Renata Luzia Ferreira. A área escolhida foi a região da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) San Remo, que é composta por 27 bairros, 115 quar-

teirões e uma população estimada em pouco mais 3 mil habitantes. Estão incluídos no 
setor os jardins Petrópolis e Colibri, bem como o San Remo, o San Gaetano, parques, jar-

dins e conjuntos habitacionais próximos, onde a infestação predial chegou a 5,1%.

Combate à dengue
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Órgãos de umuaramense acidentado podem salvar 13 pessoas
João Carlos Aparecido 

Romero, 47 anos, teve diag-
nóstico de morte cerebral 
após sofrer um grave acidente 
na quinta-feira (7). Apesar do 
momento de luto pelo fale-
cimento precoce, os familia-
res optaram pela doação dos 
órgãos, que foram destinados 
a 13 receptores diferentes.

Ontem (segunda-feira, 
11), Aparecido Adão Romero, 
69 anos, pai de João Carlos, 
mesmo transtornado pela 
perda e pouco tempo após 
o sepultamento do filho, 

disse que a família encon-
trou na doação dos órgãos 
uma forma de manter viva a 
memória de João Carlos.

“Em conversas conosco 
ele havia manifestado a 
intenção de doar os órgãos. 
Como aconteceu esta fata-
lidade, decidimos fazer a 
doação. Meu filho era uma 
pessoa saudável e foram 
coletados órgãos suficientes 
para 13 receptores, segundo 
o hospital”, disse Aparecido, 
lembrando que também foi 
uma decisão da esposa Maria 

Brito Romero, 67 anos.
“A morte é um momento 

de muita dor e sofrimento. 
Porém, ao mesmo tempo é 
um grande alívio saber que 
várias pessoas foram bene-
ficiadas com essa doação de 
órgãos”, lembrou o pai.

A captação, direcionada 
por uma equipe da OPO 
(Organização de Procura de 
Órgãos) de Maringá aconteceu 
na Uopeccan em Umuarama. O 
sepultamento ocorreu às 9h30 
de ontem (11) no Cemitério 
Municipal de Umuarama.

João Carlos era carpinteiro 
e sofreu o acidente a cami-
nho do trabalho. Ele deixa 
a atual companheira Maria 
Rosângela Cardoso Moraes, 
com quem tinha uma união 
estável, e um casal de filhos, 
do primeiro casamento, que 
residem em Paiçandu.

O ACIDENTE
João Carlos conduzia uma 

motocicleta Honda 150 e coli-
diu na traseira de um trator 
Massey Fergusson série 2900. 
O acidente aconteceu na 

avenida Ivo Sooma, no trecho 
urbano da rodovia PR-489, na 
saída para Xambrê, na manhã 
da quinta (7).

O condutor seguia pela 
saída da cidade sentido 
uma chácara quando colidiu 
contra um trator, que estava 
parado. Com o impacto, ele 
sofreu um ferimento gravís-
simo na cabeça com san-
gramento e acabou des-
maiando. João Carlos foi 
encaminhado pela equipe do 
Samu ao hospital Uopeccan. 
(Colaboração – Obemdito)

Palavras cruzadas

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde 
para você colocar em prática as mudanças que de-
seja. É um bom momento para encarar os desafios, 
assumir as rédeas dos problemas e tomar decisões 
que possam resolver de uma vez por todas uma pre-
ocupação. Doe as coisas que você não usa mais e 
abra espaço em sua vida para coisas novas. 

Você vai colocar o trabalho como prioridade absolu-
ta nesta terça-feira, ainda mais se souber que existe 
uma chance de conquistar uma promoção. Com 
Marte na Casa 10, você vai se desafiar com muita 
garra e determinação e não vai se contentar com me-
nos do que o primeiro lugar em tudo que fizer. 

A Lua no seu paraíso astral faz tudo parecer mais 
fácil e prazeroso, até mesmo as tarefas mais cha-
tas. Invista nos estudos e na troca de experiências 
com colegas que já ocupam cargos que você al-
meja. Cheia de charme e simpatia, você vai arra-
sar corações na paquera, com chance até de viver 
uma paixão à primeira vista. 

Os astros enviam ótimas vibrações para o seu signo 
e anunciam um período de muita sorte e grandes 
conquistas. No trabalho, além de explorar a sua cria-
tividade, você deve motivar os colegas e usar toda 
sua perseverança capricorniana para chegar aonde 
deseja. No campo sentimental, a paixão está no ar e 
pode pegar você de jeito nas paqueras. 

A Lua na Casa 12 indica que você deve agir com 
muita discrição no trabalho. Evite confiar demais 
nas pessoas ou contar com o apoio dos colegas. 
À noite, procure ter cuidado com fofocas e mal-
-entendidos. Cuidado para não falar mais do que 
deve, melhore o diálogo na união. Paixão e dese-
jos vão ferver na intimidade. 

Hoje você vai se concentrar em atingir suas metas 
e realizar alguns dos seus maiores sonhos para o 
futuro. No trabalho, terá mais fácil encontrar alia-
dos e você pode agir em equipe para conquistar 
seus objetivos. Também pode animar as coisas 
nas paqueras. Quem já tem seu par vai mostrar 
que é parceira para o que der e vier.

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 12 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Libra. São 
criativos, sonhadores e românticos e podem ser bem sucedidos nas atividades artísticas ou 
literárias, já que têm muita inspiração e que vivem de seus sentimentos e emoções.  Seu 
número principal é o 16, formado de 1, o Sol e de 6, Vênus. Juntos formam o 7, de Netuno, 
que lhes confere sensibilidade, mediunidade e outros dons para normais, que podem causar 
timidez, ações veladas e cheias de mistério.

Horóscopo nascido em 12 de julho

A Lua chega à sua Casa da Comunicação e acen-
tua a sua habilidade de dialogar e convencer as 
pessoas. No trabalho, você saberá vender o seu 
peixe como ninguém. Pode fazer ótimos acordos, 
principalmente se você atua no comércio ou com 
atividades que exigem boa lábia. Boa fase para se 
declarar a alguém e iniciar um namoro. 

Lua e Marte ocupam Casas que incentivam as 
parcerias e como estão em perfeita sintonia, os 
astros indicam que você pode ter resultados incrí-
veis se trabalhar em conjunto com seus colegas. 
No campo afetivo, pode pintar paixão por alguém 
da turma. Se você já vive uma relação estável, 
pode contar com doses extras de paixão. 

Se depender de iniciativa e determinação, você 
já está a meio caminho de conquistar tudo que 
deseja. A Lua na Casa 9 também desperta sua 
curiosidade e vontade de aprender. Fase muito 
promissora para quem trabalha com animais, 
Justiça, agência de viagens e produtos impor-
tados. Na conquista, invista na sedução e sur-
preenda seu amor.

O céu desperta seu lado ambicioso e incentiva 
você a investir toda sua energia na carreira e nas 
oportunidades de brilhar. Com Marte na Casa das 
Finanças, todo seu empenho no trabalho também 
pode render uma promoção ou um aumento de sa-
lário. No amor, você saberá bem o que quer e vai 
escolher a dedo seus pretendentes. 

Bom dia para colocar em prática um projeto que 
você guarda na gaveta há bastante tempo, algo 
que sempre quis fazer e não tinha grana ou opor-
tunidade. Os astros também dão sinal verde para 
quem planeja mudar de casa, de emprego ou 
iniciar alguma reforma no lar. Júpiter abençoa a 
vida conjugal e Marte esquenta bastante o clima 
na intimidade. 

O desejo de comprar algo especial, saldar suas 
dívidas ou realizar um sonho de consumo incen-
tivará você a arregaçar as mangas e trabalhar em 
dobro para aumentar seus ganhos. À noite, seu 
charme será irresistível e Júpiter abençoa con-
quistas e romances. Não deixe o ciúme atrapalhar.
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BANCO 10

EAAD
ESTROGENIO
CAPRICHOSOS

ROTEARASCO
SUAROTNA
SAANFIGURI

VIDADOURADO
SAGUIENEN
TLRNROM

MEIASOLAES
AMBROSIAALHO

AEOCACOS
OSRETILR

DINASTIAS
CARTOMANTE

CODEABONORA

Importante
rodovia da
cidade de
São Paulo

Transmitir
dados en-
tre redes
(Inform.)

Pai dos
ciclopes

na Mitolo-
gia grega

Transpirar

Discurso 
proposi-
talmente
obscuro 

Feito de
modo

precário
(pop.)

Jogador do 
Vasco da 

Gama (fut.)

Tempero 
rico em 
antioxi-
dantes

Alimento 
dos deuses

gregos
(Mit.)

Hospeda-
ria, em
inglês

Estola de
plumas de

vedetes
Esposa 
do filho

Monumento no porto
de Nova Iorque
Mata atlântica,

Amazônia e cerrado

Primo-
rosos

Hormônio
feminino 

responsá-
vel pelo

controle da
ovulação

Deus, em espanhol

Argola
Extinto
índice

monetário

Peixe de
água doce
Mamífero
do Ártico

Tema da
biografia
Pequeno
primata 

Nojo; re-
pugnância

Doença
infecciosa

Memória
de leitura
Rejeição à
influência
religiosa

em assun-
tos do
Estado

Pedido de
socorro
Mar, em
inglês

Órgão político das
Américas (sigla)

Falas introduzidas 
no texto teatral

Explosivo
de minas

Puro;
limpo

Camada
exterior 
do pão

Prediz o
futuro
pelo

baralho

Centro-Oes-
te (abrev.)

Avis e Bragança
(Portugal)

Acre
(sigla)

Aumento 
de preço

Rivais 
dos

jacobinos
(Hist.)

Fisgar
(baleia)

Árvore de
madeira

medicinal

Átomo
dotado de
carga elé-
trica (Fís.)

Joaquin Phoenix, em 
2020, por sua atuação  

"Coringa"

Sufixo de
"gostoso"

no filme 

3/inn — sea. 4/dios. 5/terso. 6/arpear. 8/anfiguri —laicismo. 10/anhanguera — girondinos.
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V G E T
S I N A L V E R D E

C O L A M A U S
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Cargo do
substituto
do chefe
da nação

Aquelas
de quem
se fala

Conjunto 
de duas
vozes

"(?) Cara
Sou Eu",
sucesso
do Rei

Divide a
quadra de
tênis (pl.)

"God (?)
the

Queen", 
hino inglês

Confron-
tar; fazer
objeções

Pano
usado por 
mecâni-
cos (pl.)

Parte mais
colorida
da bor-
boleta

"Nada", na
linguagem

da
internet

Parar de
chover

Rente
(o corte 

de cabelo)

Transfere
para uma

data
posterior 

Energia
captada

por
videntes

(?) da 
carochinha:

história
infantil

Dispositivo
contra-
ceptivo
interno

Orígenes
Lessa,
roman-
cista

Cura-se
de doença

ou feri-
mento

(?) Costa,
cantora
Recente;
moderno

Significa
"siga"

(Trânsito)

Afastar;
apartar

Vitamina
da banana

Goma;
grude
Erico 

Verissimo,
romancista

Somar, 
em inglês
Local do 

Aconcágua

Cor da
farda do
Exército

Brasileiro
A comida
que não

foi tempe-
rada

Aparência;
(fig.)

Despro-
vido de

Observação
(abrev.)

Item colado
em cartas

Cruéis;
perversos
Resto de
uma vela

Laços
apertados
Peças da
sinuca

Inconsciên-
cia (Med.)
De + os
(Gram.)

Recipiente
de tinta
(?)-line:

conectado

Suar 
Prepo-

sição de
lugar

Arrasta-
(?): forró

Uma
centena

2/on. 3/add. 4/save. 5/andes. 7/estopas.

Renovado, MAC estreia novas exposições
Cascavel – Com lançamento de duas novas 
exposições em salas totalmente renova-
das, o MAC (Museu de Artes de Cascavel), 
retomou suas atividades o último fim de 
semana. As salas do MAC foram totalmente 
renovadas, ganharam nova iluminação e 
expografia. “O que está sendo mostrado é 
um verdadeiro tesouro, pela raridade das 
obras”, disse o secretário de Cjultura, Luiz 
Ernesto Meyer Pereira, durante o lança-
mento das exposições.

A artista visual e escultora Elizabeth Tit-
ton inaugurou a exposição Muirapiranga 
no Paraná. A mostra passou pelo espaço 

expositivo da Funarte, em São Paulo, onde 
ficou de outubro de 2019 a janeiro de 2020, 
com obras de grandes dimensões. Agora 
estreia em formato e execução inéditos, com 
esculturas em miniatura e litografias exibidas 
especialmente para a mostra em Cascavel.

A artista de renome internacional e 
ganhadora de muitos prêmios também 
assinou termo de doação de cinco obras, 
em grande formato, e outras obras em 
tamanhos variados. “A cidade de Casca-
vel terá seu acervo artístico ainda mais 
rico, sendo fortalecido com essas novas 
doações”, destacou o secretário.

A BELEZA PODE CURAR
Outra exposição artística lançada 

ontem traz o trabalho encantador da 
artista polonesa Fayga Ostrower. Ganha-
dora de importantes prêmios internacio-
nais, com destaque a Bienal de Veneza e 
Bienal Internacional de São Paulo, den-
tre outros, a polonesa radicada no Brasil 
teve uma produção artística intensa, até 
morrer no ano de 2001. A coleção trazida 
a Cascavel faz parte do acervo da Unila, 
doado pela filha de Fayga que em parce-
ria com a Secretaria Municipal de Cultura 
traz essa exposição para a cidade.

SECOM



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
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SECRETARIA DE ESTADO DA  ADMINISTRAÇÃO 
E DA PREVIDÊNCIA – SEAP 
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - DECON 

AVISO DE PUBLICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2022 
PROTOCOLO Nº 18.682.250-1 
OBJETO: Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para 
futura e eventual aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE–GRUPO II. 
INTERESSADO: Diversos órgãos e entidades da administração pública 
do Estado do Paraná. 
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Administração e 
da Previdência em 08 de julho de 2022. 
ABERTURA: 26 de julho de 2022 às 09:00 hrs. 
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br  
Informações Complementares: www.administracao.pr.gov.br/Compras 
e www.transparencia.pr.gov.br. 

 
 
 

 

          
 
EXTRATO EDITAL LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 078/2022 - 
Objeto: Empreitada por preço unitário, para a execução da obra da Ala 
Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP 
(Fase 02) - Valor Máximo: R$ 10.000.103,86 - Abertura: Dia 12 de agosto de 
2022, às 09:30 horas, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE (Reitoria), à Rua Universitária, 1619 - Jardim Universitário 
- CEP 85.819-110 - Cascavel - Paraná - Informações Complementares: Edital 
disponível junto à CPL, no mesmo local acima, ou pelo Fone: (45) 3220-
3050, ou ainda no link 
http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowId=
631 Na data de abertura deste certame ocorrerá a transmissão on-line do 
mesmo, no canal do Youtube pelo link 
https://www.youtube.com/channel/UCp3GgWFyOEKrlh-VG6ip_TQ 
Cascavel, 08 de julho de 2022 - Ivair Deonei Ebbing (Presidente da CPL da 
Reitoria) 

 
 

Após dois anos de incer-
tezas causadas pela pande-
mia do coronavírus, as tra-
dicionais férias já voltaram a 
ocupar o calendário e o pla-
nejamento de muitas famí-
lias pelo Brasil a fora. Usado 
para descansar e aproveitar 
a pausa no ano escolar, o 
período requer uma atenção 
especial de quem vai pegar as 
estradas.

Os proprietários de veícu-
los precisam tomar cuidados 
extras para garantir a segu-
rança e conforto de quem vai 
sair de casa neste período.

Único ponto de contato 
entre os veículos e o solo, os 
pneus são imprescindíveis e 
sua manutenção deve estar 
em dia para que não haja pro-
blemas nas viagens.

Uma das principais fabri-
cantes de pneus do Brasil, a 
Dunlop trabalha para ofere-
cer produtos de qualidade 
e preza pela segurança dos 
clientes. Por isso, a empresa 
destaca três dicas especiais 
para quem vai aproveitar o 
período de férias pelas rodo-
vias brasileiras.

l  Calibragem - o recomen-
dado é que ao menos a cada 
15 dias se faça a calibragem 
dos pneus. O ideal é fazer com 
o veículo frio, ou logo após 
um deslocamento curto até 
um posto de combustível, por 
exemplo.

l Rodízio - leve em conside-
ração o que está indicado no 
manual do veículo e no certifi-
cado de garantia dos pneus. O 
rodízio entre 5 e 10 mil quilô-
metros otimiza o rendimento 
e durabilidade dos pneus e 
assegura um rodar confortável.

l Alinhamento e balancea-
mento - realize sempre que 
notar trepidação ou desali-
nhamento no curso da dire-
ção, ou também de maneira 
preventiva. Um carro desa-
linhado “puxa” para um dos 
lados e faz com que o pneu 
se desgaste irregularmente. 
Já pneus desbalanceados 
consomem mais combustí-
vel e tornam o rodar bastante 
desconfortável. 

 Após o anúncio da redução 
de ICMS sobre combustíveis 
em pelo menos 20 estados, 
consumidores devem sen-
tir aos poucos a diferença na 
bomba, com a renovação dos 
estoques. Enquanto os preços 
não caem, o valor continua a 
pesar no orçamento do brasi-
leiro e dificulta o dia a dia de 
quem sempre usa o carro. Para 
ajudar o condutor a driblar os 
altos preços, Rodrigo Giraldi, 
gerente de operações da Kovi, 
startup que está revolucio-
nando o acesso ao carro, sepa-
rou sete dicas indispensáveis 
para controlar o gasto de com-
bustível de forma inteligente.

1 - Calcule qual com-
bustível vale mais a pena 

Se basear no preço dos 
postos não é a única maneira 
de poupar gastos com com-
bustível. É fundamental saber 
qual compensa mais para cada 
carro. Para isso, basta dividir 
o valor do litro de etanol, pelo 
valor do litro da gasolina. Se o 
resultado for igual ou menor 
a 0,7, o etanol é mais vanta-
joso. Caso seja maior, a melhor 
opção é a gasolina. 

2 – Monitorar gastos 
com combustível 

Entender os gastos com 
combustível é super impor-
tante para driblar a alta da 
gasolina. Atentar-se a quais 
ações mais consomem com-
bustível durante trajetos habi-
tuais pode ajudar a poupar 
dinheiro e até mesmo encon-
trar outras alternativas que 
não comprometam gastos em 
momentos de preços altos. 

Há como driblar o alto 
preço do combustível

3 - Manter a revisão em dia 
A manutenção do carro 

evita que o motor consuma 
mais combustível que o neces-
sário, além de manter a quali-
dade dele e de peças relacio-
nadas a ignição, como vela e 
bobina. 

Esse cuidado frequente 
aumenta a vida útil do veículo 
e mantém o condutor seguro, 
rodando em boas condições. 
Geralmente, o manual do pró-
prio automóvel indica a quilo-
metragem ideal para realizar a 
manutenção. 

4 - Respeite a troca 
de marcha 

Uma atitude que costuma 
aumentar o gasto de com-
bustível é segurar muito uma 
marcha mais baixa enquanto 
dirige. É importante sem-
pre trocar a marcha na rota-
ção certa, ou seja, assim que 
o veículo “pedir” por isso. 
Isso mantém o giro do motor 

compatível com a marcha 
escolhida.

Nesse ponto, os carros 
automáticos tendem a ser 
mais econômicos, pois a 
máquina é mais eficiente nes-
ses momentos de troca de 
marcha, fazendo com que o 
motor trabalhe menos e, con-
sequentemente, gaste menos. 

5 - Atenção com o 
ar-condicionado

O ar-condicionado está 
ligado diretamente ao con-
sumo de combustível porque 
o equipamento é operado pelo 
motor. Por isso, em momentos 
de alta da gasolina, é recomen-
dado ligar só quando houver 
necessidade. 

Caso o motorista pegue 
muita estrada, o recomen-
dado é manter o ar-condicio-
nado ligado. Isso porque diri-
gir em alta velocidade com as 
janelas abertas pode fazer com 
que o veículo gaste ainda mais 
combustível. 

6 - Checar regularmente 
a pressão dos pneus 

Pneus murchos têm liga-
ção direta com o rendimento 
do veículo, pois geram mais 
atrito com a via e gastam mais 
combustível. Fazer menos 
paradas com o carro pode 
até te ajudar a economizar 
no combustível, mas a longo 
prazo pode comprometer o 
orçamento sem que a pessoa 
perceba. É recomendado que o 
balanceamento dos pneus seja 
verificado com frequência para 
evitar o desperdício. 

7 - Acelerar no momento certo
É preciso que o condutor 

evite acelerar e frear brusca-
mente. Além de ser perigoso, 
o motor entra em desgaste 
e queima mais combustível 
para chegar a uma certa velo-
cidade. Para não desperdiçar 
combustível, é aconselhável 
que as marchas sejam troca-
das de forma suave, pisando 
levemente no acelerador.  

Esteja com 
os pneus 
em dia antes 
de viajar 
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Se basear no preço 
dos postos não é a 
única maneira de 

poupar gastos com 
combustível



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

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 LTZ TURBO 22/22 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 147.900,00

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

HB20 1.6AT PREMIUM 16/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

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

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$ 99.900,00

TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
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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

@tribunahojenewsumuarama

Zona de Processamento de Exportação 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
E  A N A  D E  O L I V E I RA 

CUSTÓDIO CONFECÇÕES, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ 
03.887.459/0001-47, estabe-
lecido na Rua Perobal, 3790, 
CEP 87501-300, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
22.639/2000. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock
Elvis Presley mantém um relacionamento
complicado com seu enigmático empresário, Tom
Parker, por mais de 20 anos.

Adquira seu ingresso
cinevip.com.br

Estreia no CINE VIP UMUARAMA
14 de julho de 2022 (Brasil) - 20:45 hs

ELVIS R$ 10,00

Após cumprir as várias 
etapas exigidas pela legis-
lação federal, foi firmado 
no início da tarde de ontem 
(11) o termo de compromisso 
que cria em Umuarama a 
Zona de Processamento 
d e  E x p o r t a ç ã o  ( Z P E ) . 
Participaram da cerimônia de 
assinatura do documento os 
representantes da empresa 
Fenix Empreendimentos, ven-
cedora da licitação, o prefeito 
Hermes Pimentel e o secretá-
rio municipal de Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

Para se ter uma ideia da 
importância da criação da 
ZPE, no Brasil existem 5.568 
municípios e Umuarama é a 
primeira ZPE privada do Brasil 
(a outra está em Fortaleza 
(CE), mas é de administração 
mista). “A característica cen-
tral desse projeto é criar uma 
zona de livre comércio que fun-
ciona como um condomínio 
de empresas, com produção 
voltada ao mercado interna-
cional, aproveitando as isen-
ções fiscais concedidas pelos 
governos federal, estadual e 
municipal, em suas compe-
tências tributárias”, detalhou 
o secretário.

O perímetro da ZPE já está 
definido: são 80 alqueires, que 
ficam na PR-482, e terá área 
de livre circulação de pessoas 

e veículos e outra área res-
trita, que será controlada 
pela Receita Federal (recinto 
alfandegário).

O prefeito afirmou estar 
muito honrado por participar 
desse processo, que irá mudar 
os rumos da economia de 
Umuarama. “Temos consciên-
cia de que estamos dando um 
passo nunca antes dado em 
direção à uma real transforma-
ção do futuro de Umuarama. 
Eu não tenho medo de traba-
lhar, não tenho medo de ousar 
quando o assunto é investir 
em projetos que vão melhorar 
a vida do cidadão. Estamos, 
hoje, dando o pontapé inicial, 
iniciando uma caminhada his-
tórica e isso é motivo de muita 
honra para mim, como admi-
nistrador dessa cidade. Quero 
agradecer o apoio que tenho 
dos meus secretários, o apoio 
dos vereadores e também do 
deputado estadual Delegado 
Fernando, que nos ajudou 

nesse processo”, declarou.

VENCEDORA
A Fênix Empreendimentos, 

empresa vencedora da lici-
tação para a implantação 
da ZPE, pertence à família 
Garcia, proprietária da Unipar 
(Universidade Paranaense). 
Carlos Eduardo e Cássio 
Eugênio Garcia assinaram 
o termo e relataram a satis-
fação de poder fazer parte 
deste momento histórico. 
“Aprendemos com nossos pais 
a investir em projetos transfor-
madores. E estamos aqui, hon-
rados e orgulhosos por saber 
que esse legado de empreen-
dedorismo está aceso e man-
tido em nosso DNA”, pontuou 
Carlos Eduardo Garcia. Já 
Cássio Eugênio Garcia falou 

O PREFEITO Pimentel afirmou estar muito honrado Por ParticiPar desse Processo, que irá mudar os 
rumos da economia de umuarama

sobre o compromisso que 
sua família tem com a cidade, 
observando que aprendeu com 
o pai que nenhum investimento 
importante pode ser feito em um 
ou dois anos, mas sim para 50 
ou 100 anos. “Se não for para ser 

algo para perpetuar o bem por 
muitos anos, não vale a pena. E 
participar da criação da primeira 
ZPE em Umuarama representa 
exatamente essa determinação: 
iniciar agora a transformação do 
futuro”, resumiu.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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@tribunahojenewsumuarama

POSSE
A quarta-feira (13) ganha posse de Valdete Sperandio Cruz como presidente do Rotary Catedral que se reúne sempre às 
quartas, na Casa da Amizade. Rotariana de muita garra e sempre à frente do Outubro Rosa ela assumirá os projetos do Rotary, 
acompanhada de excelentes companheiros e equipe. Às 20 na Casa da Amizade. 

" Não ande atrás de mim, talvez eu não saiba 
liderar.Não ande na minha frente, talvez eu 

não queira segui-lo. Ande ao meu lado, para 
podermos caminhar juntos". (provérbio Ute)

ACABOU
Após dois meses de negociações para a 
compra do Twitter, Elon Musk decidiu, 

por fim, encerrar o acordo de aquisição 
da rede social, pela qual pagaria US$ 
44 bilhões. Na sexta-feira, o bilionário 
informou, em documento enviado à 
Comissão de Valores Mobiliários dos 

Estados Unidos, que houve uma violação 
de várias disposições do acordo. Musk 

vinha questionando a plataforma sobre a 
quantidade de contas falsas e spam, e já 
havia ameaçado desistir da compra caso 
o Twitter não fornecesse as informações 

necessárias para calcular o número dessas 
contas — que a empresa afirma ser infe-
rior a 5%. À Comissão, Musk alegou que a 
rede social fez “afirmações falsas e enga-
nosas”. O acordo para compra do Twitter 
foi anunciado em abril, após o bilionário 

ter adquirido 9% das ações da empresa. A 
decisão do homem mais rico do mundo, 

no entanto, pode virar uma longa batalha 
judicial. É o que diz a mídia...

ZOOM
O mês de julho é marcado por 'festas julinas' por todo canto da cidade. No sábado (9) os diretores da Concessionária UVEL reuniram 

toda sua equipe para comemorar e  festar com as tradições juninas, no Rancho do Cavalo. No clique: Ivanildo Coutinho e Joaquim 
Pereira que comandaram a festança.

PRESENTE!
Os Companheiros Leões Mauro Sérgio 

Ribeiro da Silva e Inês Lourenço Augusto 
do Lions Clube de Umuarama que assu-
mirão o  cargo  de 2º Vice Governadores  

do Distrito LD-6, para a gestão 2022/2023 
também marcaram presença  na posse 

dos novos presidentes do Lions Club Umu-
arama -, CL Carlos Vendrame e DM Silvia 
Vendrame .  Sempre atuante no clube de 
serviço, Mauro Sérgio cativa a todos pela 
disponibilidade, criatividade e competên-

cia. Fica aqui o registro. 

ARQUIVO FACEBOOK

ARQUIVO PESSOAL


