
 

O Governo do Estado tem obras em andamento em rodovias por todas as regiões do Paraná. Na região de Umua-
rama, o governador fez sexta-feira (1º) o lançamento de 25 quilômetros já concluídos da Estrada Boiadeira, obra que 
chegou a 80% de sua finalização. Ratinho Junior lembrou também dos trabalhos de duplicação da rodovia PR-323, 
na região Noroeste, passando por Umuarama e ainda da reformulação da estrutura do Trevo Gauchão.
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Umuarama registra em apenas uma
semana 180 novos casos de dengue
Apesar de todos os esforços do poder público, os casos de dengue 
mantiveram a escalada em Umuarama. Nesta semana, mais 180 
pessoas tiveram exames positivos para a doença, que já atingiu 
1.389 umuaramenses desde agosto do ano passado. A doença está 

presente em 103 localidades. Apenas a região da UBS Bem-Estar 
permanece em situação de alerta, as demais áreas da cidade já 
enfrentam surto de dengue, com mais de três contaminados por 
grupo de 1 mil habitantes. l 8

Campanha 
contra  golpes 
virtuais
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Cidade é sede
do Torneio
Nadando
na Frente
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Candidatos ao
governo do PR

podem gastar até 
R$ 17 milhões
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Estado reduz
ICMS sobre
a gasolina
e energia
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Alunos da Escola Jar-
dim União visitaram o 

prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel, sexta-
-feira (1º) e foram recebi-

dos no gabinete. Fize-
ram diversas perguntas 
ao chefe do Executivo, 
que ficou emocionado 

ao receber algumas 
reproduções feitas por 
estudantes a partir da 

foto do prefeito.

Gabinete aberto

Estrada BoiadeiraParceria entre
Prefeitura e UEM

desenvolverá
hortas comunitárias
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Umuarama

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

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,47 - 4,78 11,73
IGP-M (FGV) 0,52 0,59 8,16 10,70
IGP-DI (FGV) 0,69 - 7,17 10,56

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,25%  | TJLP: 6,82%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 2ª parcela
vence em 30/06, com juros Selic de 1,00%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

27/5 a 27/6 0,6112 0,6112 0,1106
28/5 a 28/6 0,6118 0,6118 0,1112
1/6 a 1/7 0,6491 0,6491 0,1484
2/6 a 2/7 0,6519 0,6519 0,1511
3/6 a 3/7 0,6162 0,6162 0,1156

Ações % R$
Petrobras PN +2,15% 28,53 
Vale ON -1,91% 75,10 
ItauUnibanco PN +0,86% 22,85 
Bradesco PN +0,76% 17,33 
Magazine Luiza ON -5,98% 2,20 
IRB Brasil ON +6,40% 2,16

IBOVESPA: +0,42% 98.953 pontos

Iene 135,09
Libra est. 0,83
Euro 0,96
Peso arg. 125,40

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 5,3200 5,3210 +1,6%

PTAX  (BC) +1,5% 5,3136 5,3142 +1,5%

PARALELO +1,3% 5,2100 5,6500 +1,3%

TURISMO +1,3% 5,2100 5,6300 +1,3%

EURO +0,9% 5,5304 5,5316 +0,9%

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

DÓLAR 01/07

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 6,40
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.287,83 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/07 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JUNHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA jul/22 1.626,00 -49,00 -3,8%
FARELO jul/22 459,70 -10,20 11,4%
MILHO jul/22 754,50 10,75 3,2%
TRIGO jul/22 831,25 -37,50 -20,2%

SOJA 176,43 -0,1% -0,6% 175,00
MILHO 78,53 0,0% -1,5% 80,00
TRIGO 110,89 0,3% 7,9% 115,00
BOI GORDO 300,41 0,2% 1,1% 300,00
SUINO 5,91 -1,5% 16,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/07 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 01/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 186,00 1,1% 0,5%
SOJA Paranaguá 198,00 3,1% 3,4%
MILHO Cascavel 86,00 0,0% 1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0077  ffííssiiccaass  1155//0077,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0077

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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JUNHO ‘GORDO’
PR contabilizou

R$ 5,3 bilhões em 
investimentos

privados
l Geral 5

Depois do Senado, Câmara
precisa ‘carimbar’ PEC que
alivia alta dos combustíveis
Senado aprovou, na noite de ontem (30), a PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) que institui estado de emer-
gência até o final de 2022 para ampliar o pagamento 
de benefícios sociais (PEC 1/2022). A PEC prevê R$ 41,25 
bilhões até o fim do ano para a expansão do Auxílio Brasil 
e do vale-gás de cozinha; para a criação de auxílios aos 

caminhoneiros e taxistas; para financiar a gratuidade 
de transporte coletivo para idosos; para compensar os 
estados que concederem créditos tributários para o eta-
nol; e para reforçar o programa Alimenta Brasil. Agora 
a proposta segue para análise e ser “carimbada” pela 
Câmara dos Deputados.

TRÂNSITO
Novos radares

começam multar
os infratores a
partir de hoje

l Geral 2

l Geral 4

Um trabalho inédito vai ouvir cerca de 10 mil crianças, com até 6 anos de idade, que frequentam as escolas 
municipais, Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) e os programas assistenciais de Cascavel, 
mobilizando profissionais das secretarias municipais de Educação e Assistência Social. Esta “escuta 
qualificada” é parte fundamental da construção do Plano Municipal pela Primeira Infância que vai apontar 
quais são as reais necessidades desse público.

F-TRUCK

A disputa entre
os ‘brutos’ está

de volta ao
Zilmar Beux
l Bandeirada 11

DIVULGAÇÃO

l Política 3

FUTSAL
Serpente tem
desfalque por

conta da “Janela”
para transações 

l Esportes 9

O que 10 mil 
crianças 
têm a dizer?

   Loterias
Megasena

01 02 04 05 06 08 09 11 
14 16 18 20 23 24 25Maringá

Londrina
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Umuarama é sede do primeiro torneio
estadual do Projeto Nadando na Frente

O projeto Nadando na 
Frente, do Instituto Esporte 
Paraná foi  lançado em 
Umuarama em novembro de 
2019, numa parceria com a 
Unipar e recebe também apoio 
da Associação Comercial, 
Industr ia  e  Agr ícola  de 
Umuarama (Aciu), de empre-
sários locais e agora, na ges-
tão de Hermes Pimentel, 
também tem a ajuda da 
Prefeitura Municipal.

Hoje, sedia em Umuarama, 
o 1º Torneio Estadual do pro-
jeto Nadando na Frente, que 
recebe jovens atletas nadado-
res dos municípios de Guaíra, 
Cianorte e Umuarama.

As competições come-
çam às 13h30 e seguem até 
às 17h30.

O programa tem como prin-
cipal objetivo, incluir a criança 
no esporte com a modalidade 
natação. A participação no pro-
jeto é gratuita para as famílias 
umuaramenses de baixa renda 
e situação de vulnerabilidade.

O Nadando na Frente 
também firmou parceria 
para inclusão de alunos da 
Associação de Pais e Amigos 
de Excepcionais (Apae) e da 
Associação de Amigos do 
autista (AMA),  em Umuarama, 
oferecendo uma estrutura 
especial às crianças de famí-
lias carentes, identificadas por 

PROGRAMA oferece aulas de natação gratuitamente para crianças carentes, autistas e 
excepcionais de Umuarama

ASSESSORIA

meio da Casa da Paz, outras 
instituições que trabalham 
com este público e também 
por outras que são encaminha-
dos pelo Centro de Referência 
em Assistência Social (Cras) do 
município.

As crianças envolvidas rece-
bem aulas de natação em pis-
cinas cobertas e aquecidas, no 
Campus III da Unipar.

Atualmente são 70 famí-
lias atendidas pelo pro-
grama,  coordenado por 
Thiago Torres do Nascimento, 
presidente do Instituto de 
Esportes do Paraná.

Segundo o coordena-
dor voluntário, todos os 

equipamentos, materiais e 
vestuários necessários para as 
aulas (toucas, maiôs/sungas, 
saída de banho, boias, óculos, 
pranchas, etc.) foram ofereci-
dos gratuitamente aos alunos.

A Unipar é parceira institu-
cional e disponibiliza suas ins-
talações, professores e estru-
tura para atendimento, como 
salas de aula e outros ambien-
tes didáticos.

A instituição participa do 
evento com o curso de Educação 
Física, auxiliando nas atividades 
com as crianças, já que o pro-
jeto é vinculado ao Programa 
Institucional de Lazer e Esportes 
Universitários (PILEU).
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Candidatos ao governo 
do Estado vão poder 
gastar até R$ 17 milhões

Os candidatos ao governo 
do Paraná vão poder gastar 
até R$ 17 milhões na campa-
nha para as eleições de outu-
bro deste ano, caso a disputa 
tenha dois turnos. Os limites 
foram divulgados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). A 
Corte decidiu que o teto de 
gastos das campanhas será 
o mesmo da eleição de 2018, 
com valores atualizados pela 
inflação no período. A cor-
reção se dará com base no 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

No caso do Paraná, cada um 
dos concorrentes ao Palácio 
Iguaçu estará autorizado a gas-
tar R$ 11.568.673 no primeiro 
turno, e mais R$ 5.784.336 em 
um eventual segundo turno. Os 
valores para deputado federal 
e estadual também mudaram. 
Em 2018, eram R$ 2,5 milhões 
e R$ 1 milhão, respectivamente, 

Limites
O critério de correção dos gastos pelo IPCA já é o padrão aceito pela 

Câmara dos Deputados em Lei Complementar de 2021, que ainda 
está em tramitação no Congresso Nacional. Em nota, o TSE aponta 
que Fachin salientou que a decisão não é uma inovação no tema, 

mas apenas cumpre um dever normativo de fixar valores a partir de 
normas já chanceladas.

Ana Julia assume na segunda
Na segunda-feira (4), às 14 horas, na presidência da Câmara de Curi-
tiba, ocorre a posse da estudante Ana Julia Ribeiro como vereadora. 

Suplente do PT, ela assume a vaga aberta com a cassação do mandato 
de Renato Freitas pelo plenário. Será a vereadora mais nova da atual 
legislatura, com 22 anos de idade, e fará desta bancada feminina a 
maior da história da Câmara de Curitiba, que pela primeira vez terá 

nove mulheres vereadoras exercendo simultaneamente seus mandatos 
parlamentares. Ana Julia é estudante universitária, cursando Direito na 
PUC-PR e Filosofia na UFPR. A cassação do mandato do vereador Rena-
to Freitas foi confirmada, em segundo turno, pelo plenário da Câmara 

de Curitiba, por 25 a 5 votos, no dia 22 de junho.

Justiça mantém cassação do
ex-vereador Renato Freitas

A juíza Patrícia de Almeida 
Gomes Bergonse, da 5ª Vara da 
Fazenda Pública de Curitiba, 
indeferiu pedido de liminar 
feito pela defesa do ex-verea-
dor curitibano Renato Freitas 
(PT) para retomar o cargo, já 
que teve o seu mandato cas-
sado pela Câmara Municipal. 
Em mandado de segurança, o 
ex-parlamentar argumentou 
descumprimento dos prazos 
legais para a realização da 
sessão especial da Câmara que 
julgou a cassação do mandato.

De acordo com a magis-
trada, não há previsão, no 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal, de prazo para a 
intimação de vereador cuja 
perda de mandato será deli-
berada em plenário. Segundo 
ela, todos os prazos já haviam 
sido cumpridos antes da ses-
são prevista para 19 de maio 
e que, por isso, não há como 
a defesa argumentar falta de 
tempo para sua preparação.

O defensor de Renato 
Freitas, o advogado Guilherme 

e agora passam a R$ 3,2 e R$ 
1,27 milhão.

As campanhas para gover-
nador e senador são balizadas 
pelo tamanho da população 
de cada Estado. No caso de 
São Paulo, os candidatos ao 
governo poderão desembol-
sar até R$ 26,7 milhões no pri-
meiro turno; e ao senado, R$ 
7,12 milhões.

A previsão é que os valores 
finais sejam divulgados apenas 
no dia 20 de julho pela área 
técnica da Corte. Se considera-
dos os valores disponibilizados 
no último pleito presidencial, 
no entanto, é possível aferir 

que candidatos à Presidência 
poderão gastar até R$ 88 
milhões no primeiro turno 
deste ano, ante R$ 70 milhões na 
última eleição; e R$ 44 milhões 
no segundo turno (acréscimo de 
R$ 9 milhões em relação a 2018, 
em números absolutos).

Os gastos eleitorais devem 
ser definidos por lei própria 
elaborada no Congresso. 
Como este ano o parlamento 
não definiu os valores para 
o pleito, o entendimento do 
ministro Edson Fachin, pre-
sidente da Corte, foi que a 
Justiça Eleitoral deveria regu-
lamentar o texto.

Gonçalves, informou que vai 
recorrer da decisão. Freitas foi 
acusado de quebra de decoro 
parlamentar porque, em feve-
reiro deste ano, participou de 

ato antirracista na Igreja do 
Rosário, no Centro Histórico 
de Curitiba, que terminou 
com a invasão do templo pelos 
manifestantes.

Mais armas
O presidente 
Jair Bolsonaro 
(PL) afirmou que 
pretende ampliar 
o acesso a armas 
de fogo se for 
reeleito e usou o 
tema também para 
rivalizar com Lula 
(PT), seu principal 
adversário na 
corrida presidencial. Em entrevista ao jornalista conservador 
americano Tucker Carlson, da emissora Fox News, o chefe do 
Executivo disse que pretende seguir os moldes da legislação dos 
Estados Unidos sobre o porte de armas – o país é um dos mais 
permissivos do mundo nesse quesito. Questionado sobre o 
motivo de não ter aprovado a liberação do porte no mesmo 
patamar dos EUA nesta gestão, o presidente declarou que 
não conseguiu mudar a lei brasileira por causa da oposição 
que enfrenta no Congresso, mas prometeu avanço nesse 
assunto caso seja reeleito.

PEC kamikaze
O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), pretende 
burlar o regimento interno 
para acelerar a tramitação 
da PEC, aprovada no Senado, 
que eleva o Auxílio Brasil 
para R$ 600 e concede um 
vale-diesel de R$ 1 mil para 
aproximadamente 900 mil 
caminhoneiros autônomos. O 
texto foi apelidado por Paulo 
Guedes de “PEC kamikaze”. 
A proposta libera R$ 41 
bilhões ao governo federal 
para bancar programas 
sociais às vésperas da 
campanha eleitoral. Pelo 
regimento interno, antes de 
ser votada em dois turnos 
no plenário da Casa, uma 
emenda constitucional precisa 
passar pela CCJ e por dez 
sessões em uma comissão 
especial. Se esse rito fosse 
obedecido, a “PEC kamikaze” 
seria promulgada apenas na 
segunda quinzena de agosto.

‘Exonerado para a vice’
O general da reserva Walter Braga Netto (PL) foi exonerado 
ontem (1) do cargo de assessor especial do gabinete pessoal 
da Presidência. A saída do governo abre caminho para 
Braga Netto assumir a pré-candidatura a vice-presidente 
na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL). A legislação 
eleitoral determina que servidores públicos que queiram ser 
candidatos precisam deixar o cargo no máximo três meses 
antes das eleições, prazo a vencer no sábado, dia 2. Em seu 
lugar, foi nomeado o até então secretário de Justiça, Vicente 
Santini, ligado à família Bolsonaro.

Número 2 da CEF
Após ter sido citado em denúncias de assédio sexual na Caixa, 
o vice-presidente de Negócios de Atacado do banco, Celso 
Leonardo Barbosa, também deve pedir demissão. Barbosa era 
considerado o número dois de Pedro Guimarães, que deixou 
o banco na quarta-feira última. O vice-presidente de Negócios 
também é investigado pelo Ministério Público Federal por 
“causar temor” entre as mulheres que trabalham no banco. 
Ele foi citado pelas cinco funcionárias da Caixa nas denúncias 
envolvendo o então presidente do banco.

DIVULGAÇÃO

Pedalada regimental
A PEC poderá ainda ser 
apensada na PEC 15, que 
trata dos biocombustíveis 
e já passou pela CCJ, sendo 
provavelmente votada entre 
7 e 10 deste mês. Também 
pode, através de requerimento 
de urgência, ser analisada 
diretamente em plenário, 
sem passar por comissões 
temáticas. Enquanto alguns 
deputados afirmaram que 
concordam com a “pedalada 
regimental” proposta pelo 
Centrão pois existe vontade 
política para aconteça e por isso 
há premissa de uso da ‘brecha’ 
e que as discussões poderão 
ser em horários alternativos, 
pois não há nada no regimento 
que impeça os parlamentares 
de aprovar matérias que 
ampliem gastos públicos em 
ano eleitoral, outros lembram 
que a prioridade é da Casa. 
Inclusive citam que é de 
prioridade máxima.

O defensor de Renato Freitas, o advogado Guilherme Gonçalves, informou que vai recorrer 
da decisão 
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

PR reduz ICMS sobre a
gasolina e a energia
elétrica de 29% para 18%

O governador do Paraná, 
Ratinho Junior (PSD), anun-
ciou ontem (sexta-feira, 1) 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 
combustíveis, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo à alíquota aplicada às 
mercadorias em geral. Para a 
gasolina, os valores, na prática, 
terão uma queda estimada de 
R$ 0,50 a R$ 0,60 em cima do 
litro do combustível.

A publicação oficial acon-
tecerá via Nota informativa e 
via Resolução da Secretaria 
da Fazenda para os combus-
tíveis. Com isso, a base de 
cálculo do imposto sobre 
gasolina comum e premium; 
Diesel s10; Óleo Diesel e Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), 
mais conhecido como gás de 
cozinha, a partir de agora, para 
fins de substituição tributária, 
vai incidir sobre a média móvel 
dos preços médios praticados 
nas bombas nos últimos 60 
meses, atendendo também a 
Lei Complementar 192/2022. 
Em relação ao diesel, o Paraná 
já praticava a menor alíquota 
do Brasil, de 12%.

“Estamos acompanhando a 
Lei Federal, que foi votada pelo 

Sanepar lança novo Programa de
Recuperação de Crédito Cliente

A Sanepar lança na pró-
xima segunda-feira (4) o 
RECLIP 2022, Programa de 
Recuperação de Crédito 
Cliente Particular. Os clientes 
poderão parcelar débitos pen-
dentes em até 60 vezes, sem 
entrada e sem exigência de 
valor mínimo de parcela. Por 
meio deste Programa, não será 
cobrada multa e a taxa de juros 
do parcelamento será de 0,3% 
ao mês. Também será possível 
rever negociações anteriores.

A adesão ao RECLIP 2022 
pode ser feita por meio de 
qualquer canal de atendi-
mento. O cliente poderá 

negociar diretamente nas 
Centrais de Relacionamento 
em cada cidade ou ligar 
no telefone 0800 200 0115. 
Também pode fazer a adesão 
ao Programa pelo e-mail das 
regionais que está disponível 
no site da Companhia. 

VIA FATURA
A Sanepar alerta que o 

resultado da negociação, seja 
ela feita de forma presencial 
ou não, será sempre implan-
tado nas faturas subsequentes 
à data da finalização. Isto é, o 
parcelamento será inserido na 
cobrança mensal, junto com 

consumo atual somente no 
mês seguinte. Em momento 
algum haverá cobrança em 
dinheiro, transferências ban-
cárias (TED, DOC ou PIX) ou 
cartões de débito ou crédito.

O RECLIP estará acessível 
para clientes ativos e inativos, 
de todas as categorias, exceto 
o poder público. Ou seja, 
todos os débitos vencidos de 
residências, comércios, indús-
trias e entidades filantrópicas, 
independente da sua faixa de 
consumo, poderão ser regula-
rizados. Não serão inclusos no 
programa os débitos em dis-
cussão judicial.

COM essa redução, a estimativa do Estado até o fim do deste ano é de uma perda de receita 
de R$ 3,95 bilhões
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Congresso Nacional. Mesmo 
com a redução da arrecada-
ção dos estados e municípios, 
entendemos que é necessário 
o esforço de todos para tentar, 
de alguma maneira, evitar que 
o preço dos combustíveis suba 
mais. É um gesto do Estado 
que demonstra que temos 
a boa vontade para enfren-
tar esse problema”, afirmou 
Ratinho Junior.

ARRECADAÇÃO
Com essa redução, a esti-

mativa do Estado até o fim 
do deste ano é de uma perda 
de receita de R$ 3,95 bilhões. 
A partir de 2023 será de R$ 
7,90 bilhões. Como conse-
quência, o valor dos repasses 
obrigatórios para municípios, 
Fundeb, saúde e educação será 

reduzido em 17,5%, na compa-
ração com a Lei Orçamentária 
Anual 2022 (LOA), com igual 
impacto nos repasses obriga-
tórios aos municípios e outros 
Poderes.

O Paraná já havia renun-
ciado a uma parte do imposto 
ao congelar, em novembro do 
ano passado, o Preço Médio 
Ponderado ao Consumidor 
Final (PMPF) sobre combus-
tíveis. Segundo um levanta-
mento da Fecombustíveis com 
a defasagem nos preços médios 
ponderados, além de não ser 
reajustado para seguir o preço 
de mercado, o ICMS também 
não acompanhou a inflação, 
o que na prática já representa 
uma redução real do tributo, 
o que ocorreu ao longo desses 
mais de seis meses.

Ponte de Guaratuba
O governador Ratinho 
Junior lançou o edital de 
contratação integrada dos 
projetos e da construção da 
Ponte de Guaratuba, uma 
demanda histórica do Litoral. 
Segundo o governador, a 
obra da ponte resolverá não 
apenas um problema de 
agora, mas dos próximos 
30 ou 40 anos. “É uma obra 
completa, com quatro pistas, 
ciclovia nos dois lados, área 
de pedestre e uma iluminação 
cênica, porque ela será um 
cartão postal”, disse.

Educação em pauta
A deputada Luísa 
Canziani (PSD) anunciou a 
implantação do centro de 
referência do IFPR (Instituto 
Federal do Paraná) em 
Ibiporã. O IFPR de Astorga, 
na região norte do Paraná, 
recebeu uma emenda 
parlamentar destinada 
pela deputada no valor de 
R$ 1 milhão, o recurso será 
utilizado para a expansão 
do instituto.

À venda
A estrutura do Ferroviário 
Esporte Clube de União 
da Vitória será colocado à 
venda no dia 05 de julho 
deste ano, pelo maior lance 
– exclusivamente on-line 
no site do leiloeiro Simon 
Leilões.  A notícia surpreendeu 
boa parte da sociedade 
do Vale do Iguaçu. Há 88 
anos o local é consolidado 
no Vale do Iguaçu e região 
pela prestação de serviço à 
comunidade e também como 
palco de inúmeras atividades 
esportivas.

Fundo deficitário
O local é de 
responsabilidade do 

Ponte da Integração
A construção da Ponte de Integração Brasil-Paraguai, 

segunda ligação de Foz do Iguaçu com o País vizinho, já 
chega a 86% de execução. A obra inclui uma ligação entre 
a Rodovia das Cataratas e a BR-277 pela Perimetral Leste, 

por onde trafegarão os veículos pesados que circulam entre 
Brasil e Argentina. O investimento no complexo é de R$ 323 

milhões, com recursos da Itaipu.

Fundo Previdenciário do 
Município de União da 
Vitória (Fumprevi) que se 
encontra em difícil situação 
financeira. A administração 
de União da Vitória sugere 
que esta alienação (que é 
a transferência para outra 
pessoa de um bem ou 
direito) poderá salvaguardar 
o déficit do Fundo.

Bodyboarding
A primeira etapa do 
Circuito Paranaense 
de Bodyboarding será 
realizada nos dias 9 e 10 
de julho, em Guaratuba. 
As provas farão parte 
dos Jogos de Aventura e 
Natureza do Governo 
do Estado.

Estado de emergência
O Senado aprovou a PEC 
que institui estado de 
emergência até o final 
do ano para ampliar o 
pagamento de benefícios 
sociais. A proposta prevê 
zerar a fila do Auxílio Brasil, 
instituir um “voucher 
caminhoneiro” de R$ 
1.000 por mês, além de 
compensar a cadeia 
produtiva do etanol.

Olho no Pardal
O aplicativo Pardal, 
que permite o envio de 
denúncias eleitorais, já está 
disponível para uso gratuito 
nas lojas de dispositivos 
móveis (Android e Apple). 
Pela ferramenta, podem 
ser relatados casos de 
propaganda antecipada 
e outras irregularidades 
eleitorais. Os conteúdos são 
encaminhados ao Ministério 
Público Eleitoral. E a partir 
de 16 de agosto o Pardal 
disponibilizará um link 
para o encaminhamento, 
diretamente ao MPE.
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 Sabadão de inverno
A estação mais fria do ano promete ‘apertar o cerco’ nas próximas 
semanas. Atentos, os empresários renovaram estoques e muitas 

novidades, promoções e condições facilitadas de pagamento 
aguardam consumidores de Umuarama e região. Pesquisar é 

sempre uma dica interessante e o comércio atenderá em horário 
especial neste (2) e no próximo Sabadão (9). Aproveite.

Público expressivo
As expectativas dos 
organizadores da 2ª Feira da 
Construção de Umuarama 
(Fecoum), em termos de 
visitação, foram superadas. 
Segundo dados preliminares, 
mais de 30 mil pessoas 
passaram pelo espaço de 
aproximadamente 3 m² no 
Shopping Palladium. O volume 
global de negócios deve ser 
divulgado até a manhã deste 
sábado (2). Sucesso!

Evento para as avós
No próximo dia 26, Dia de Santa 
Ana (avó de Jesus), um evento 
especialíssimo capitaneado pelo 
Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu será realizado 
na praça Hênio Romagnolli. 
Muitos atrativos estão sendo 
preparados pelo Conselho e 
parceiros e serão divulgados nos 
próximos dias. Fique atento. Os 
serviços e atividades ocorrerão 
das 14h às 17h.

Hackathon Agro
A Aciu é parceira na realização do 
1º Hackathon Agro Challenge. O 
evento tem como tema ‘Desafio 
de Soluções Tecnológicas para 
Agronegócio por Demanda’. 
Aberta nesta sexta (1), a 
programação prossegue até 
domingo (3), no formato híbrido: 
presencial - no Campus 3 da 
Unipar, e também transmitida em 
ambiente virtual.

Apae e o mercado 
de trabalho
Apesar da importância e da 
obrigatoriedade legal, a inclusão 
de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho formal 
ainda é pequena. A Escola 
Especial Nice Braga, mantida 
pela Apae, conta com cerca 
de 320 alunos. A professora 
Maria Franchini Valério dirige 
um projeto que objetiva 
preparar trinta alunos para o 
mercado de trabalho, além de 
direcionamento para facilitar 
a integração e melhorar o 
convívio social.

Louvável
A iniciativa conta com o 
respaldo da Aciu. “Dezenas 

de jovens estão capacitados 
para a realização de atividades 
profissionais diversas”, ressalta 
o presidente Miguel Fuentes 
Romero. Os interessados em 
dar uma oportunidade de 
trabalho aos alunos da Apae 
podem entrar em contato com a 
coordenação pelo telefone (44) 
3622-5035.

Sebrae 50+50
A Aciu marcou presença no 
Encontro Estadual dos Pontos 
de Atendimento, na capital 
do Estado. O evento integra o 
projeto Sebrae 50+50, destinado 
a celebrar o cinquentenário da 
instituição. Representaram 
a entidade Cida Garcez 
(secretária da Diretoria 
Executiva recém-empossada), 
Felipe Espolador (vice-
presidente do Conjove) e as 
colaboradoras Camila Andressa 
Delphino e Vanessa Arruda.

Parceria renovada
Em um papo descontraído, 
o presidente Miguel Fuentes 
Romero recebeu de Tiago 
Teixeira Titericz, gerente 
executivo do Senac, de Thais 
Mariane dos Santos, gerente 
executiva do Sesc, e de Leandro 
Morais Souza, responsável pelo 
setor de relações de mercado 
do Senac, um exemplar do 
Relatório de Gestão 2021 
do Sistema Fecomércio 
Sesc Senac-PR. Projetos 
promissores em pauta.

Destaque no Caged
Umuarama fechou mais um mês 
com saldo positivo na geração 
de emprego, de acordo com o 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). Mais 
que isso: a cidade registrou o 
sexto melhor saldo em todo 
o Paraná. Puxado pelo ótimo 
desempenho do setor industrial, 
o saldo da Capital da Amizade 
ficou positivo em 463 empregos.

“Receita básica de felicidade: 
reduzir o número de desejos e 
aumentar consideravelmente o 
número de atitudes” - Suez Val

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Aumento na isenção de 
ICMS de medicamentos 
remédios no Paraná

O Governo do Estado publi-
cou decretos que alteram a 
regulamentação de isenção 
do Imposto e Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
para medicamentos e para a 
compra de veículos novos para 
pessoas com deficiência. 

No caso dos medicamen-
tos, a isenção atinge remé-
dios usados no tratamento da 
Síndrome da Imunodeficiência 
H u m a n a  –  A I D S  e  n o 

Procon expede recomendação
aos postos de combustíveis

O Paraná terá redução na 
alíquota de ICMS da gasolina, 
operações com energia elétrica 
e serviço de comunicações 
de 29% para 18%. A medida, 
anunciada pelo governador 
Ratinho Junior ontem, atende 
a Lei Complementar 194/22, 
que limita a cobrança de ICMS 
de combustíveis, energia elé-
trica, comunicações e trans-
porte coletivo à alíquota apli-
cada às mercadorias em geral. 
Na prática, a medida deve 
refletir em queda de R$ 0,50 
a R$ 0,60 em cima do litro do 
combustível.

Mesmo antes do anúncio, o 
Procon enviou Recomendação 
Administrativa aos pos-
tos de combustíveis que 
atuam no Estado. O objetivo 
é que eles demonstrem aos 

consumidores, em local de 
fácil acesso, os valores cobra-
dos na venda de combustíveis 
após a entrada em vigor das 
Leis Complementares 192 e 
194/2022, que envolve, além 
da redução do ICMS, alíquotas 
zeradas de tributos federais.

A recomendação expedida 
prevê que os postos façam 
a informação diária para o 
consumidor sobre o preço de 
venda dos combustíveis, tendo 
em vista o fato de os repasses 
estarem sendo feitos de forma 
gradativa. Distribuidoras de 
combustíveis também serão 
notificadas pelo Procon, para 
que também comprovem o 
repasse da redução nos valores 
com a alteração dos tributos.

“Enviamos essa reco-
mendação para que os 

estabelecimentos se adequem 
a esse momento e, principal-
mente, que ofereçam mais 
transparência aos consumi-
dores”, ressaltou a diretora 
do Procon, Claudia Silvano. 
Segundo ela, a iniciativa dá 
uma demonstração mais clara 
ao consumidor que a redução 
dos valores está chegando à 
bomba de combustível.

O não atendimento da 
recomendação pode acarre-
tar a instauração de processo 
administrativo, além da expe-
dição de ofício ao Ministério 
Público Estadual para ado-
ção de medidas cabíveis. Se o 
consumidor verificar que essas 
informações não estão sendo 
disponibilizadas, deve entrar 
em contato com o Procon de 
sua cidade e relatar o caso.

tratamento da Fibrose Cística.
Além destes, foi decretada a 

isenção do imposto dos remédios 
que são distribuídos aos órgãos 
da Administração Pública Direta 
e Indireta Federal, Estadual e 
Municipal, usados nos tratamen-
tos de psoríase em placas, escle-
rose múltipla e tuberculose.

Todas as alterações no 
regulamento do ICMS foram 
celebradas no âmbito do 
Conselho Nacional de Política 

Fazendária – Confaz.

VEÍCULOS À PCD
Já no caso da dos veículos, 

contempla a venda de carros 
destinados às pessoas com 
deficiência física, visual, men-
tal ou autista, ampliando de R$ 
70 mil para R$ 100 mil o preço 
máximo do veículo que pode 
ser adquirido por Pessoas Com 
Deficiência (PCDs), com isen-
ção parcial do ICMS.

A isenção atinge remédios usados no tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Humana – AIDS e no tratamento da Fibrose Cística

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Governador Ratinho Junior visitou
obras em todas as regiões do Estado

O Governo do Estado tem 
obras em andamento em 
rodovias por todas as regiões 
do Paraná. Os serviços estão 
em diferentes fases de execu-
ção e buscam resolver antigos 
gargalos no tráfego, melhorar 
as condições da malha viária e 
trazer segurança aos usuários. 
Os investimentos chegam pró-
ximo a R$ 7 bilhões e são exe-
cutados com diferentes fontes, 
incluindo os recursos próprios 
do Tesouro, financiamentos 
nacionais e internacionais 
e dentro do convênio com a 
Itaipu Binacional.

Ontem (sexta-feira, 1), o 
governador Ratinho Junior 
esteve ontem também na 
estrada Boiadeira, onde lançou 
25 quilômetros já concluídos 
da obra que chegou a 80% de 
sua finalização.

“Implementamos obras em 
todas as regiões do Paraná 
com base em muito planeja-
mento. Pela primeira vez cria-
mos um banco de projetos e, 
a partir das entregas, colo-
camos as obras para rodar, 

Festa nos distritos encerram programação do aniversário
Foram exatos trinta dias de 

festas, encontros, palestras e 
uma série de eventos realizados 
pela administração municipal 
durante o mês de junho – tudo 
em comemoração ao aniversá-
rio de 67 anos de Umuarama. 
E o ‘Prefeitura em Serra dos 
Dourados’, realizado na noite 
da quinta-feira (30), marcou o 
encerramento das festividades.

O evento levou pipoca, 
algodão-doce e o Trenzinho da 
Alegria para animar a criançada, 
além dos shows musicais com 
o violeiro Gabriel Paixão, com 
a dupla Marco Aurélio & Ralf 
e com o cantor Sandro Luiz. O 
prefeito Hermes Pimentel des-
tacou o trabalho do vereador 
Pé Duro, morador do distrito, 
e agradeceu a presença da 
vereadora Ana Novais e o apoio 
que recebe dos parlamentares 
que destinam emendas para a 
cidade, como o deputado esta-
dual Delegado Fernando (que 
enviou representante) e o depu-
tado federal Luiz Nishimori, que 
prestigiou o evento.

Pimentel disse que a 
Prefeitura tem se empenhado 

ALÉM da revitalização da Estrada da Boiadeira, governador lembrou da duplicação da 
PR-323 em Umuarama e das obras no Trevo Gauchão

FOTOS: JOSÉ A. SABINO/SECOM

com intervenções históricas 
na infraestrutura rodoviária”, 
disse o governador. “E em 
breve, com a nova concessão 
das rodovias, teremos muito 
mais obras pela frente. É uma 
revolução logística”.

As obras rodoviárias se 
somam a anúncios recentes 
de grande impacto. “Estamos 
investindo em todos os modais 
e entregando demandas histó-
ricas para a população. É um 
projeto para o futuro”, afirmou.

PR-323
A obra de duplicação da 

PR-323 em Doutor Camargo, 
no Noroeste, está em fase final. 
Conforme o Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR), a implanta-
ção 6,3 quilômetros de pistas 
duplas chegou a 80%, e o via-
duto que integra o trecho está 
96% concluído. O investimento 
é de R$ 38,3 milhões.

A duplicação em Doutor 
Camargo é uma das quatro 
frentes de trabalho do DER/PR 
na rodovia, que era uma das 

mais críticas do Paraná, em um 
investimento total de mais de R$ 
250 milhões. Duas obras no prin-
cipal eixo rodoviário da região, a 
PR-323, serão concluídas ainda 
neste ano, modernizando o cor-
redor de escoamento da safra 
e da produção industrial na 
macrorregião de Maringá.

A construção do viaduto de 
acesso ao distrito Água Boa e 
a duplicação de 6,3 quilôme-
tros até o Rio Ivaí complemen-
tam a primeira parte da obra, 
já finalizada, de 20,75 quilô-
metros de duplicação entre 
Paiçandu e Doutor Camargo. A 
transformação é resultado do 
investimento de quase R$ 130 
milhões do Governo do Estado.

Além da duplicação, que 
segue até Umuarama e inclui 
obras no Trevo Gauchão, 
também está em execução o 
aumento de capacidade da via, 
com a implantação de tercei-
ras faixas em pontos críticos da 
PR-323, entre Doutor Camargo 
e Iporã. O investimento é de 
R$ 59,4 milhões e atendem 
quase 24 quilômetros no total, 

identificados como os que 
apresentam maior potencial 
para acidentes.

REGIÃO DE UMUARAMA
O município conta tam-

bém com a revitalização da 
Estrada da Boiadeira. E ainda 
no Noroeste, está em execução 
a duplicação da PR-317, entre 
Maringá e Iguaraçu, melho-
rando o acesso a São Paulo.

“Por muito tempo, essa 

rodovia teve problemas com 
acidentes e tráfego intenso, che-
gando a ser considerada a rodo-
via da morte”, disse o governa-
dor. “Agora, estamos duplicando 
de Maringá a Doutor Camargo, 
dali até o Rio Ivaí e fazendo 
mais trechos de terceira faixa 
até Guaíra, além da duplicação 
do Trevo Gauchão, do perímetro 
de Umuarama até Mariluz. Com 
isso, levamos mais segurança ao 
Noroeste do Paraná”.

na organização e limpeza dos 
bairros e distritos, mas que o 
cuidado também depende da 
população. “Nossa determi-
nação é dar mais e mais aten-
ção aos distritos, trazer opor-
tunidades e benefícios para 
todas as famílias. Mas sozinho 
eu não tenho como cuidar de 
tudo, então preciso que cada 
cidadão faça sua parte, desta 
forma, a cada dia esse distrito 
vai ficar um lugar melhor para 
se viver”, pontuou.

O prefeito falou sobre todas 
as ações e atividades realiza-
das para as festividades do ani-
versário de Umuarama foram 
um sucesso e terminaram 
com chave de ouro em Serra 

dos Dourados. “Umuarama é 
a nossa cidade e ela é com-
posta por todos os distritos, 
então nosso pensamento é o 
de sempre olhar por todos. Por 
exemplo, vamos receber oito 
ambulâncias do Estado, com 
apoio que tivemos do depu-
tado Delegado Fernando, e 
uma delas 0 km será destinada 
aqui para Serra”, relatou.

Entre as várias obras em 
andamento em Umuarama, 
Pimentel destacou a conquista 
de duas super creches – em 
emendas de Nishimori – e o iní-
cio da construção de 200 casas 
populares, provavelmente 
ainda este ano, além do pro-
jeto de construção de outras 

340 a médio prazo. “Que anun-
ciar também que câmeras de 
segurança serão instaladas nos 
distritos, com monitoramento 
feito pela Guarda Municipal, 
garantindo mais segurança às 

famílias. Também já estamos 
tramitando processo para tra-
zer nova pavimentação asfáltica 
aqui para Serra dos Dourados. A 
Prefeitura está à disposição de 
todos vocês”, finalizou.

O evento levou pipoca, algodão-doce e o Trenzinho da Alegria para a criançada, além de 
shows musicais
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Fifa aprova tecnologia de impedimento
semiautomático para a Copa do Catar

A tecnologia semiauto-
mática de impedimento será 
usada na Copa do Mundo 
deste ano, prometendo deci-
sões mais precisas e muito 
mais rápidas, informou a Fifa 
ontem (sexta-feira, 1).

No que pode ser conside-
rado um desenvolvimento 
marcante na arbitragem, a tec-
nologia será capaz de resolver 
impedimentos controversos 
com uma velocidade e preci-
são inimagináveis há menos de 
uma década.

Usando câmeras estrate-
gicamente posicionadas ao 
redor dos estádios e um chip 
na bola da partida, a Fifa disse 
que a tecnologia ajudará a 

reduzir as decisões contínuas 
do Árbitro Assistente de Vídeo 
(VAR) em análises sobre impe-
dimento e o tempo necessário 
para verificações.

“Estamos trabalhando em 
um uso mais consistente do 
VAR, em particular no que diz 
respeito à linha de interven-
ção”, disse Pierluigi Collina, 
presidente do Comitê de 
Arbitragem da Fifa, em uma 
entrevista coletiva. “Estamos 
cientes de que às vezes a dura-
ção das verificações ou revi-
sões é muito longa, em parti-
cular sobre o impedimento”.

A solução, revelou a Fifa, é o 
chamado SAOT, que trará uma 
sensação futurista ao futebol, 

com os torcedores podendo 
ver algumas das animações em 
3D quando as decisões do VAR 
são explicadas na tela gigante 
de um estádio.

A tecnologia já foi testada 
em dois torneios nos últimos 
sete meses e deve ser apro-
vada para a Copa do Mundo 
no Catar, que ocorre de 21 de 
novembro a 18 de dezembro. 
Será utilizada em todas as 
sedes do torneio.

Ela usa 12 câmeras de ras-
treamento montadas sob o 
teto de um estádio para ras-
trear a bola e até 29 pontos 
de dados de cada jogador, 50 
vezes por segundo, calculando 
sua posição exata em campo. 

Atacante da seleção Richarlison
fecha contrato com o Tottenham

Albon e Latifi avaliam desempenho da Williams na Inglaterra
A Williams não teve proble-

mas no primeiro dia de ativi-
dades do GP da Inglaterra de 
F1. A equipe britânica encerrou 
a segunda sessão de treinos 
com a 14ª e 20ª posições, com 
Alexander Albon e Nicholas 
Latifi, respectivamente. Após 
as sessões, os pilotos e o chefe 
de performance, Dave Robson, 
avaliaram o desempenho do 

time ontem (1).
“É um pouco frustrante 

que o clima nos impediu de 
fazer algo útil no TL1, mas 
pelo menos estava seco para 
o TL2, permitindo-nos ini-
ciar a avaliação das novas 
peças. Temos muito o que 
enfrentar esta noite, mas há 
alguns sinais positivos, ape-
sar das condições do vento”, 

afirmou Robson.
Com o 14º lugar no TL2, 

Albon falou sobre a condição 
do carro e a expectativa para 
a qualificação. “No TL2, pre-
cisamos de tempo de pista 
e, apesar de não termos pra-
ticamente nenhum, temos 
um carro que podemos pilo-
tar que é um passo à frente 
do carro anterior, por isso é 

positivo. Temos alguns ajus-
tes e mudanças a fazer, mas 
temos uma boa base para 
que possamos começar a 
partir daí e ver como vamos 
amanhã”.

Com a pista molhada no 
TL1, os dois carros da Williams 
não conseguiram desenvolver 
completamente os programas 
de treinos estabelecidos pela 

equipe. Latifi coletou dados 
durante o TL2. “Concluímos 
nosso programa com pouquís-
simos problemas. Foi extrema-
mente ventoso que eu acho 
que está tornando complicado 
para todos. Temos alguns bons 
dados e uma direção a seguir 
durante a noite, então veremos 
o que podemos fazer amanhã”, 
concluiu o canadense.

O Tottenham Hotspur assi-
nou com o atacante brasileiro 
Richarlison, que estava no 
Everton, um contrato até 2027, 
informou o clube do norte de 
Londres ontem (sexta-feira, 1º).

Os detalhes financeiros da 
transferência não foram divul-
gados, mas a mídia britânica 
informou que os Spurs contra-
taram o jogador de 25 anos por 
cerca de 50 milhões de libras 
mais outros 10 milhões de 
libras em cláusulas adicionais.

“ Te m o s  o  p ra z e r  d e 
anunciar a contratação de 
Richarl ison,  do Everton, 
s u j e i t o  a  u m a  p e r m i s -
são de trabalho”, disse o 
Tottenham em um comuni-
cado. “O jogador da seleção 
brasileira assinou conosco 
um contrato até 2027”.

Richarlison, que chegou 
ao Everton em 2018, mar-
cou 53 gols para o clube de 
Merseyside. Seus gols no 

USANDO câmeras posicionadas ao redor dos estádios e um chip na bola, a tecnologia 
ajudará a reduzir as decisões contínuas do VAR

DIVULGAÇÃO

Os 29 pontos de dados coleta-
dos incluem todos os membros 

e extremidades relevantes para 
fazer análises de impedimento.

final da temporada 2021/22 
foram cruciais para o Everton, 
que terminou em 16º lugar 
no campeonato, se manter 
na Premier League e evitar o 
rebaixamento.

Ele também tem 36 jogos 
pelo Brasil, marcando 14 vezes.

O Tottenham, que terminou 

em quarto na temporada pas-
sada e se classificou para a 
Liga dos Campeões, tem tido 
uma janela de transferências 
agitada, com Richarlison se 
juntando a outras novas con-
tratações, como Ivan Perisic, o 
meio-campista Yves Bissouma 
e o goleiro Fraser Forster.

MÍDIA britânica afirma que os Spurs contrataram o jogador de 25 anos por cerca de 50 
milhões de libras mais outros 10 milhões de libras em cláusulas adicionais

Entre rumores envolvendo uma possível saída do clube, Neymar teve 
seu contrato com o Paris Saint-Germain renovado ontem (1). A cláu-
sula de renovação automática do brasileiro com o PSG foi ativada. O 
contrato atual de Neymar, que foi assinado em maio de 2021, tinha 
validade até 2025. Caso o brasileiro quisesse, o contrato seria renova-
do automaticamente até 2026 em uma primeira oportunidade (fato que 
ocorreu em julho de 2021), e novamente renovado até 2027, como 
aconteceu ontem. Apesar da renovação automática de seu vínculo, 
Neymar ainda tem futuro incerto no clube. O PSG não entende mais 
que o brasileiro seja ‘inegociável’ e está aberto a ouvir propostas pelo 
jogador. Neymar cogita a possibilidade de assinar com o Chelsea. No 
clube inglês, Neymar reencontraria Thiago Silva, antigo companheiro de 
PSG e de Seleção Brasileira, e o treinador Thomas Tuchel, ex-coman-
dante do brasileiro também no clube francês.

DIVULGAÇÃO



8 LOCAL   Sábado 2 e domingo 3 de julho de 2022

Vigilância em Saúde registrou novos 
180 casos de dengue em uma semana

Apesar de todos os esforços 
do poder público, os casos de 
dengue mantiveram a esca-
lada em Umuarama. Nesta 
semana, mais 180 pessoas 
tiveram exames positivos para 
a doença, que já atingiu 1.389 
umuaramenses desde agosto 
do ano passado – início do 
período sazonal. A dengue 
está presente em 103 locali-
dades do município. Há ainda 
13 suspeitas em investigação, 
34 casos foram considerados 
inconclusivos e 1.148 exames 
tiveram resultado negativo. 
As notificações (que incluem 
casos confirmados e suspei-
tas) somam 2.384 no período 
de 11 meses.

Boletim semanal emi-
tido ontem (sexta-feira, 1), 
pelo Serviço de Vigilância 
em Saúde Ambiental aponta 
que, à exceção da Unidade 
Básica de Saúde Bem-Estar 
(que permanece em situação 
de alerta), as regiões de todas 
das UBS da cidade enfrentam 
surto de dengue, com mais de 

Instituído o Conselho do Trabalho,
Emprego e Renda de Umuarama

O Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda 
de Umuarama constituiu sua 
diretoria na manhã de ontem 
(sexta-feira, 1), em assembleia 
realizada na sala de reuniões 
do Gabinete, na Prefeitura. O 
advogado Raul dos Santos, ser-
vidor na Secretaria Municipal 
de Administração, foi eleito 
presidente e Karine Juliane 
Giroto dos Santos, do setor de 
Postura da Secretaria Municipal 
da Fazenda, será a vice-presi-
dente. O gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros, 
foi escolhido como secretário-
-executivo. A diretoria tem man-
dato de dois anos.

Composto de forma tripar-
tite – com o mesmo número 
de representantes dos traba-
lhadores, dos empregadores e 
do poder público (no mínimo 
nove e no máximo 18 membros 
titulares) – o conselho terá a 
primeira diretoria composta 
por representantes do municí-
pio. “Esta foi uma das decisões 
da reunião. As diretorias terão 

Números da covid
A Secretaria de Saúde infor-

mou ontem (1) que 16 novos 
casos de covid-19 foram con-
firmados na cidade, sendo 
oito mulheres e oito homens. 
O Boletim Covid registra 
ainda que há um homem de 
Umuarama internado na UTI 
do hospital Uopeccan – ele tem 
63 anos e tomou quatro doses 
da vacina.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 339 
pessoas faleceram devido 
a complicações da doença, 
porém já há 129 dias nenhum 
óbito é oficialmente comu-
nicado. O número de casos 
suspeitos é de 22 e o total de 
casos ativos está em 232, indi-
cando que 254 pessoas estão 
em isolamento domiciliar. Em 
182 dias (de janeiro até agora), 
18.047 pessoas receberam 
diagnóstico positivo para covid 
(9.207 mulheres, 6.755 homens 
e 2.093 crianças).

Neste período de 27 meses, 
38.505 pessoas tiveram covid-
19 em Umuarama e deste 
total 37.934 se recuperaram. 
Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), o cru-
zamento da taxa de positivi-
dade com o índice de interna-
mentos classifica a cidade com 
“Bandeira Verde”.

sistema de rodízio e a primeira 
composição ficou para os inte-
grantes do poder público. Após 
o mandato de dois anos haverá 
alternância e os outros setores 
também assumirão”, explicou 
Reginaldo Barros.

O prefeito Hermes Pimentel 
e o secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, acom-
panharam a assembleia de ins-
tituição do Conselho Municipal 
do Trabalho. “Agradecemos a 
disposição e o empenho de 
cada um dos membros, em 
participar deste importante 
órgão de representação e fis-
calização do trabalho. Vocês 
vão prestar um importante ser-
viço para o município”, disse 
Pimentel.

Só quem mora, vive e tra-
balha no município conhece a 
realidade e sabe identificar as 
reais necessidades e potencia-
lidades locais, podendo assim 
traçar diretrizes e prioridades 
para as políticas públicas de 
emprego, trabalho e renda, 

destacou o secretário Marcelo 
Adriano. “Cabe aos conse-
lheiros a importante tarefa 
de exercer o papel político de 
gestores desta política, partici-
pando das ações mais relevan-
tes”, completou.

A reunião contou ainda com 
a presenças do chefe do escri-
tório regional da Secretaria de 
Estado do Trabalho, Justiça 
e Família (Sejuf), Francisco 
Bochi, e do técnico assistente 

Valdir Torisco de Menezes.
O conselho é um órgão 

colegiado de caráter perma-
nente, deliberativo e fiscali-
zador, que tem por finalidade 
estabelecer, acompanhar e 
avaliar a política municipal do 
trabalho, emprego e renda. 
Cabe ao organismo propor 
medidas para o desenvolvi-
mento e para a gestão do sis-
tema público de emprego, con-
forme a lei 4.445/2020.

O prefeito Hermes Pimentel e o secretário Marcelo Adriano, acompanharam a assembleia de 
instituição do Conselho Municipal do Trabalho
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três contaminados por grupo 
de 1 mil habitantes – mesma 
situação do distrito de Santa 
Eliza e do povoado de Nova 
Jerusalém. Entre os distritos, 
Lovat também se encontra em 
alerta e a situação é tranquila 
apenas em Serra dos Dourados 
e Vila Nova União.

Entre os pacientes com 
diagnóstico positivo, cinco 
tiveram dengue com sinais 
de alarme (DSA), dois tiveram 
dengue grave e duas mor-
tes foram confirmadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) em decorrência de sin-
tomas da doença.

“É uma situação difícil, que 
depende muito do envolvi-
mento da comunidade na lim-
peza dos quintais e eliminação 
de recipientes que possam 
acumular água e favorecer a 
reprodução do mosquito trans-
missor da doença. As equipes 
da Vigilância Ambiental estão 
empenhadas na fiscalização 
e orientação, eliminação de 
focos e aplicação de inseticida 

– inclusive do o ‘fumacê’ –, mas 
os moradores precisam fazer 
a sua parte”, conclamou o 
secretário municipal da Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima.

A  r e g i ã o  ce n t ra l  d e 
Umuarama, atendida pela 
UBS Centro de Saúde Escola, 

enfrenta a situação mais crí-
tica com 356 positivos. O 
Jardim Panorama aparece na 
sequência com 192 casos, a 
UBS Guarani/ Anchieta regis-
trou 144, no Posto Central 
foram 106 e na UBS Jardim 
Cruzeiro 96 pacientes tiveram 

diagnóstico de dengue. As uni-
dades com menor número de 
casos são o Industrial (11) e o 
Bem-Estar (13).

A dengue está presente em 103 localidades e há ainda 13 suspeitas em investigação, 34 casos foram considerados inconclusivos e 1.148 
exames tiveram resultado negativo
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Apesar das vibes positivas que alguns astros mandam, 
sobretudo na carreira, altos e baixos vão marcar presença 
em vários setores da sua vida. O bom é que você vai contar 
com a sua paciência de Jó para resolver um perrengue de 
cada vez. Isso se souber controlar a teimosia e tiver sabe-
doria pra não entrar em discussão acalorada com ninguém. 

Novo mês despontando no horizonte e os astros avisam que 
chegou a hora de explorar ao máximo as suas habilidades! 
A semana começa bem para os seus contatos pessoais e 
profissionais, mas não pense duas vezes para tirar proveito 
da sua comunicação, esperteza e capacidade de adaptação, 
porque você vai precisar vencer desafios.

Junho termina com vibes positivas! O que você quer saber 
primeiro? Bora falar das notícias boas, assim o astral fica 
lá em cima. Seus esforços vão dar o retorno esperado e 
sua estrela vai brilhar em negociações. Na terça-feira, a 
Lua muda para a fase Nova em seu signo e realça as suas 
características mais fortes, mantenha a calma.

A semana começa cheia de energia para leonines que ado-
ram um ritmo de vida mais acelerado. Quem manda o recado 
é Marte, que também troca likes com Saturno, incentiva 
suas parcerias profissionais e dá sinal verde para aquelas 
mudanças que você tanto deseja implantar no serviço. Só 
não espere louros e elogios rasgados da chefia, ao menos 
por enquanto. 

Novo mês estourando por aí e você já tem todos os planos 
engatilhados, não é mesmo? Seus interesses de trabalho e 
dinheiro vão fluir bem e há chance de sair no lucro logo no 
início da semana. Também pode contar com apoio de amigos 
e pessoas queridas para realizar seus objetivos, mas veja lá 
para quem vai contar certos segredos. 

Criatividade, boas novas e grana no bolso estão entre as pro-
messas das estrelas no início da semana. Pena que Sol e Júpiter 
se estranham logo na terça-feira, ligam o alerta de treta e jogam 
umas cascas de banana no seu caminho. O terreno fica escor-
regadio e convém ter cuidado com tombos por imprudência, 
excesso de entusiasmo e atitudes precipitadas. 

Horóscopo semanal do dia 2 ao 8 de julho

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

Disposição e vontade de vencer não faltam nesses dias. 
Você terá garra de sobra para dar o seu melhor no trabalho, o 
problema é que perrengues e mudanças inesperadas podem 
azucrinar a partir do dia 3. Muita calma nessa hora para não 
perder a cabeça e bater de frente com chefes, colegas e 
pessoas que podem influenciar seus interesses.

Se depender dos astros, você começa a semana com o pé 
direito e ótimas vibes em suas relações! Saberá motivar os 
outros com suas iniciativas e pode resolver muitas coisas com 
suporte de pessoas próximas. Mas a maré de sorte perde força 
e desafios aparecem na sua praia a partir de terça-feira. 

Pelo que vejo aqui você entra nessa semana com o maior 
pique. Com muitos planos em mente e mil contatinhos, vai 
esbanjar disposição para colocar seus projetos em prática. 
Mas sem querer jogar areia, também digo que as instabili-
dades vão rondar a partir de terça-feira e será preciso ir mais 
devagar para não trocar os pés pelas mãos. 

Esperando um dinheiro prometido cair na sua mão? Seu 
regente Saturno avisa que pode chegar já no comecinho da 
semana e você vai conseguir colocar as contas em ordem 
antes da virada do mês. Também pode fazer andar várias 
coisas que estavam paradas e precisam ser resolvidas. Tá 
tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas é melhor abrir o 
olhão nas relações pessoais porque você pode se deparar 
com brigas inesperadas. 

A virada de mês será das mais movimentadas e sua ansiedade 
fica no modo turbo! Energia e determinação não vão faltar para 
alcançar metas e propósitos no trabalho. A parte financeira tam-
bém traz promessas positivas e há sinal de bons ganhos com 
compras, vendas, trocas e transações comerciais. 

Horóscopo nascido em 2 de julho

Horóscopo nascido em 3 de julho

Horóscopo nascido em 4 de julho

Os nascidos no dia 3 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Libra. São sentimentais e 
românticos, intuitivos e gostam de tudo o que seja esteticamente Belo e de bom gosto. Eles vão bem com 
o comércio e nas atividades onde possam mostrar seus talentos, vender, promover, divulgar, em festas e 
diversões, turismo e eventos de todo tipo. Seu número principal é o 7, número de Netuno, que destaca a 
intuição e os dons para normais. Promove a música e todas as Artes em geral. Mas em sua face negativa 
pode fazer a pessoa misteriosa.

Os nascidos no dia 2 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Virgem. Variam de humor e 
de comportamento, de um momento para o outro. Fazem muitas amizades, mas também se envolvem com 
gente leviana, de maus costumes e de mau caráter. Seu número principal é o 6, número símbolo de Vênus, 
o astro da beleza, das Artes e de todas as coisas amenas da vida.

Os nascidos no dia 4 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Escorpião. São altamente 
emotivos, intuitivos e sentimentais. São envolventes, sedutores e apaixonados, exaltados e ciumentos tam-
bém. Sua inteligência extraordinária pode guiá-los na vida, de forma sábia e correta. Seu número principal é 
o 8, número de Saturno, que é símbolo da terra e da Matéria, do dinheiro, da riqueza, das heranças e legados.

Junho termina agitado para o seu lado, e você pode esperar 
notícias boas para o seu bolso logo no começo da semana. 
Um Pix consagrado ou recurso que aguarda há um tempo 
pode chegar e salvar à lavoura. Mas já adianto que esse 
cenário benéfico pode mudar bastante se você não controlar 
a vontade de gastar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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RFAP
POTENCIAL

ARTERIAPA
IEATSAC

EVILCERA
AROTIMAS
TOCAIATT

DIORNDOCE

ZRPAJEMT
FAINASOCIO

ÇGZSRUN
OÃIPIRAI
DONAROTC

AQUIALIA
POLONAISES

Pessoa 
competen-
te em seu

ofício

Canal de-
sobstruído
na angio-

plastia

Ser
teorizado

pela
Ufologia

Série de
suspense
com Mike

Colter
"(?) Gran-
de", obra
de Jorge
Amado

Rivais dos 
republi-

canos nos
EUA

Rio afeta-
do pelo de-
sastre da
Samarco

Criado do
cavaleiro
medieval

Linfócito
(?), célula
de defesa
do corpo

País em
guerra

civil des-
de 2011

Tipo de
pizza

comum na
Argentina

Zack
Snyder,
cineasta
dos EUA

Brinquedo
que gira
por um
cordel

Fêmea do
elefante

Blocos da crosta ter-
restre responsáveis

pelos terremotos 
Luxo; pompa

Uma das categorias de
premiação do Oscar
Processo de venda

de estatais

Capaci-
dade de

realização

Museu de (?), 
atração londrina

Catinga
Código for-
necido pela
Previdência

Serviço de
indústrias
Companhia 

(abrev.)

Ferramenta
do coveiro
Preposição
de exclusão

Excelen-
tes (fem.)
Saudação
esotérica

Estilista
francês

Zé Rama-
lho, cantor

Hiato de
"zoar"

A banheira
do ofurô

Harmonia
interior

Parceiro 
no negócio

Correr,
em inglês

Mentira,
em inglês

Desejo de
vingança
Ainda, em
espanhol

(?) Bora,
região 
monta-

nhosa do 
Afeganis-

tão

Composição típica da
obra de Chopin (pl.)

Título
espanhol

Advérbio
de lugar

3/aún — lie — nit — run. 4/evil. 5/fainá. 10/polonaises.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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RFAP
POTENCIAL

ARTERIAPA
IEATSAC

EVILCERA
AROTIMAS
TOCAIATT

DIORNDOCE

ZRPAJEMT
FAINASOCIO

ÇGZSRUN
OÃIPIRAI
DONAROTC

AQUIALIA
POLONAISES

Pessoa 
competen-
te em seu

ofício

Canal de-
sobstruído
na angio-

plastia

Ser
teorizado

pela
Ufologia

Série de
suspense
com Mike

Colter
"(?) Gran-
de", obra
de Jorge
Amado

Rivais dos 
republi-

canos nos
EUA

Rio afeta-
do pelo de-
sastre da
Samarco

Criado do
cavaleiro
medieval

Linfócito
(?), célula
de defesa
do corpo

País em
guerra

civil des-
de 2011

Tipo de
pizza

comum na
Argentina

Zack
Snyder,
cineasta
dos EUA

Brinquedo
que gira
por um
cordel

Fêmea do
elefante

Blocos da crosta ter-
restre responsáveis

pelos terremotos 
Luxo; pompa

Uma das categorias de
premiação do Oscar
Processo de venda

de estatais

Capaci-
dade de

realização

Museu de (?), 
atração londrina

Catinga
Código for-
necido pela
Previdência

Serviço de
indústrias
Companhia 

(abrev.)

Ferramenta
do coveiro
Preposição
de exclusão

Excelen-
tes (fem.)
Saudação
esotérica

Estilista
francês

Zé Rama-
lho, cantor

Hiato de
"zoar"

A banheira
do ofurô

Harmonia
interior

Parceiro 
no negócio

Correr,
em inglês

Mentira,
em inglês

Desejo de
vingança
Ainda, em
espanhol

(?) Bora,
região 
monta-

nhosa do 
Afeganis-

tão

Composição típica da
obra de Chopin (pl.)

Título
espanhol

Advérbio
de lugar

3/aún — lie — nit — run. 4/evil. 5/fainá. 10/polonaises.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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S G L
A R R A N H Ã O
B A P A E U
O S N A R I T U
R A N A T B
E C O H R A R
S E D A T I V O

A D I A D O E
E T O E R E
B O A B R I M
A S A R G B

O L E V D U O
A N G A R I A R
S F I G U R A

R

B

PR

Menta e
cereja

Dinheiro
(gíria)

Captu-
rado;
preso

(?) Leão,
cantora
da MPB

Deus (?)
pague: 

agradeci-
mento

O mês do
Dia das
Crianças

Ferimento
produzido

pelas
unhas

Associação
de apoio a
excepcio-

nais (sigla)

Rua
estreita e

curta

Inves-
tigar;

indagar 

Indicação
exata do

dia, mês e
ano (pl.)

Ir (?): 
ir para

outro lugar

A menor
flexão
verbal

(Gram.) 

(?) bar,
festa com
bebidas

liberadas

Tecido
utilizado
no jeans

(?)-noite,
saudação
noturna

Equipe de
futebol
catari-
nense

Contra-
ceptivo
de uso
uterino

Gilberto
Freyre,

sociólogo
brasileiro

Brado
comum

nas
touradas

Arrecadar
em even-
tos benefi-

centes

Principal
atrativo de

livros
infantis

Remédio
calmante

Transferido
(de data)

Anatomia
(abrev.)
Passei

por filtro
Extensão

de arquivo 
compactado
(Inform.)

Complexo
vitamínico
Ganir co-
mo o cão 

Campeão
três vezes

(red.)

Urânio
(símbolo)
A Cidade 

dos Exageros

Criança, 
no Can-
domblé

Função do
barbeador

Canto a
duas vozes

3/diu — erê — rar. 4/apae — avaí — open. 8/angariar.

Panfletagem divulga cuidados com golpes virtuais aos idosos
A campanha “Golpes Virtuais: Proteja 

o Idoso” teve mais uma ação ontem (1). 
Pela manhã, servidores da Secretaria 
Municipal da Assistência Social e tam-
bém membros do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso (CMDI) distribuíram 
panfletos de orientação na frente de ban-
cos e lotéricas da região central.

Já foram encaminhados mate-
riais para todas as unidades básicas 
de saúde (UBS) do município e na 
próxima semana serão fixados carta-
zes em empresas do comércio, além 

de panfletagem na avenida Paraná – 
entre o camelódromo e a Praça Santos 
Dumont. Estão previstas ainda a insta-
lação de outdoors e intensificação de 
divulgação por redes sociais.

“O esforço começou com o evento 
realizado no último dia 23, que lotou o 
teatro do Centro Cultural. O objetivo é 
chamar a atenção da população para as 
várias agressões praticadas contra os ido-
sos, uma triste realidade que infelizmente 
vem se tornando mais comum a cada 
dia. E um novo tipo de violência que tem 

aumentado são os golpes pelos meios 
virtuais, pelo telefone a internet”, aler-
tou a secretária municipal da Assistência 
Social, Adnetra Vieira Santana.

As ações foram motivadas pelo 
Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa (15 de 
junho) e fez parte das atividades do 
67º aniversário de Umuarama, lem-
brou o diretor de Assistência Social, 
Fábio Barzon. A panfletagem desta 
sexta foi realizada nas agências do 
Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, e também nas loté-
ricas Paraná, Galo de Ouro, JM, Aspen 
e Umuarama.

“As ações têm dado bons resultados. 
Toda iniciativa é válida para divulgar os 
cuidados e medidas de segurança que 
dificultam a aplicação dos golpes. O pan-
fleto é bem educativo e todos nós, como 
filhos ou netos de pessoas idosas, temos 
a obrigação de orientá-las sobre os peri-
gosos do meio virtual”, completou a chefe 
da Divisão de Proteção Social Básica, 
Dayanne Paola de Oliveira Demozzi.
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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

Prepare seu carro para enfrentar o inverno
O inverno chegou, e lidar 

com as baixas temperaturas 
desta estação envolve tam-
bém o seu veículo. Afinal, é 
comum que os carros apre-
sentem alguns problemas 
nesse período, como trincar 
os vidros, demorar para pegar 
ou a bateria arriar com mais 
facilidade. Pensando nisso, 
Caio Lucena, especialista da 
Zapay, listou alguns pontos 
sobre manutenção preventiva, 
o que pode acontecer com o 
carro no período de tempera-
turas mais baixas e deu dicas 
de como preparar o veículo 
para o inverno. 

O que é manutenção pre-
ventiva e quando ela deve ser 
feita? 

A manutenção preventiva 
é basicamente uma forma de 
cuidar do seu carro antes que 
ele quebre, mantendo assim 
o veículo em boas condições 
de funcionamento. Ela pode e 
deve ser aplicada em todos os 
tipos de veículo. 

“Fazer a manutenção pre-
ventiva e garantir que tudo 
está em ordem. Certamente é 
bem melhor do que ser pego 
de surpresa quando alguma 
coisa parou de funcionar. 
Estando com o carro em ordem 
conseguimos evitar gastos sur-
presas, o que ajuda muito na 
economia não só de tempo, 
mas de dinheiro tambem”, 
explica Caio Lucena, especia-
lista da Zapay.

O ideal é que ela seja feita 
sempre de acordo com as ins-
truções do manual de cada 
veículo, dessa forma, o con-
dutor consegue saber espe-
cificidades do seu veículo e a 
periodicidade recomendada 
para a manutenção preventiva. 
Quando o carro é zero KM, por 
exemplo, o condutor já é infor-
mado pela própria concessio-
nária sobre as revisões. 

O especialista da Zapay 
informa que é importante 
ficar atento a essas revisões 
obrigatórias. Elas são sim-
ples, rápidas e o valor vale a 
pena, já que você garantirá 
não apenas a sua segurança, 
mas também a valorização do 
próprio veículo. 

“De uma forma geral, orien-
ta-se que as manutenções 
sejam feitas a cada seis meses, 
ou dez mil quilômetros roda-
dos, mas isso depende muito 
das condições a que o veí-
culo seja exposto e dos hábi-
tos do condutor”, destaca. A 
manutenção preventiva tam-
bém ajuda na valorização do 

automóvel. Na hora de trocar 
ou vender, o carro que está 
com a manutenção em dia 
vale mais. 

É bom manter a manuten-
ção do veículo sempre em dia, 
pois, além de todos os pontos 
já mencionados, caso o veículo 
pare em uma via pública por 
falta de manutenção, o condu-
tor pode ser multado. 

“Se o condutor for parado 
em uma fiscalização, e o 
agente de trânsito atestar que 
seus pneus estão carecas, a 
infração passa a ser grave, com 
multa de R$195,23 e mais 5 
pontos. Se o carro parar em via 
pública, dependendo do caso, 
o condutor pode ser multado. 
A via pública não deve ser uti-
lizada como local de reparo 
de veículos, exceto quando 
não for possível retirar o veí-
culo do local. Isso tudo está 
de acordo com o ART 179 do 
Código de Trânsito Brasileiro”, 

afirma. “Já dirigir com faróis 
queimados ou pane no sis-
tema elétrico, por exemplo, 
é considerado uma infração 
média, garantindo multa de 
R$130,16, além de 4 pontos 
na CNH. Vale ressaltar que o 
proprietário do veículo pode 
ser punido mesmo que outra 
pessoa esteja realizando o con-
serto”, completa

COMO 
PREPARAR O VEÍCULO

No inverno os carros cos-
tumam ter mais problemas, e 
a manutenção preventiva se 
torna ainda mais importante. 
Os motoristas que preferem 
abastecer com etanol podem 
encontrar dificuldades na hora 
de fazer o carro funcionar. Um 
carro no frio, abastecido com 
este combustível, demora 
mais para pegar. Isso porque 
nas baixas temperaturas, o 
etanol não produz os vapores 

em quantidade suficiente para 
fazer o carro pegar de primeira. 
A insistência em ligar o carro 
nessas condições também 
pode trazer problemas nas 
velas, cabos e bobinas, sem 
contar a descarga da bateria. 

Para minimizar esse pro-
blema, o especialista reco-
menda que nos dias mais 
frios o condutor abasteça o 
carro com gasolina premium, 
que tem durabilidade maior: 
até seis meses. No inverno, 
a bateria também pode arriar 
com muito mais facilidade. Isso 
porque há uma exigência maior 
do funcionado da bateria. A dica 
é ficar atento e evitar deixar fun-
cionando a central multimídia, 
o som, luzes, lanternas e faróis 
com o carro desligado. 

Outro problema do inverno 
para os automóveis são as 
rachaduras nos vidros, que 
acontecem com mais frequên-
cia. “Se o carro estiver muito 

tempo parado no frio, e o con-
dutor logo for utilizar o ar-con-
dicionado no modo quente, isso 
pode trincar o vidro. Pode pare-
cer besteira, até porque muitas 
são microfissuras que não se 
vê com facilidade, mas trafe-
gar com o vidro trincado pode 
afetar a segurança dos pas-
sageiros, é considerado uma 
infração grave, render multa 
para o condutor, além de cinco 
pontos na carteira e apreensão 
do veículo até que o problema 
seja resolvido”, afirma. 

No frio o condutor também 
deve ficar atento às palhetas 
dos limpadores do para-brisa, 
pois as baixas temperaturas 
podem ressecar a borracha e 
reduzir sua eficiência. “O prazo 
para troca das palhetas geral-
mente é de um ano, mas isso 
vai depender da região em 
que você mora, se for um lugar 
muito frio, é melhor trocar 
antes disso”, orienta Lucena. 

A manutenção preventiva dos autos é importante no inverno para evitar acidentes, gastos não previstos e problemas com o veículo. As palhetas rececam 

DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00
CRUZE 1.8 LT 14/14 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 69.900,00 
CRUZE LT TURBO 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00 
CRUZE LTZ TURBO 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 112.900,00
CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
ECOSPORT 2.0AT TITANIUM 14/15 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00
ONIX JOY BLACK 21/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 21/22 PRETO COMPLETO R$ 79.900,00
RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00
RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00
RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 216.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

ZONA I

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

VENDAVENDA

SOBRADO RESIDENCIAL PARA VENDA

      EXTRAVIO DE ALVARÁ
S. M. DE L. SOUZA CONFECÇÕES, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ 
16.615.790/0001-50, esta-
belecido na Rua Heon Soares 
de Oliveira, 2600, Conjunto R. 
Porto Belo, CEP 87506-260, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
30.854. Com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.   

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
CLÍNICA FONOAUDIOLOGICA 
SONORA PV LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 19.091.748/0001-
75 ,  estabelecido na Rua 
Jussara,3683, Zona I, CEP 87501-
010, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio 
de seu alvará nº 31.917/2013. 
Com esta publicação o mesmo 
torna-se sem valor legal e 
comercial.   

Parceria Prefeitura/UEM para
desenvolver hortas comunitárias

Por meio da Secretaria de 
Agricultura, a Prefeitura firmou 
parceria com a Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) 
para a implantação do Projeto 
Horta Urbana em três bairros da 
cidade – Parque Jabuticabeiras, 
Conjunto Residencial Córrego 
Longe e Jardim São Cristóvão, 
onde o processo está mais adian-
tado. A assinatura do contrato 
ocorreu ontem (1), no gabinete 
do prefeito Hermes Pimentel.

A Empresa Júnior de 
Agronomia da UEM (CAJ) vai 
prestar serviço de assistên-
cia técnica e orientações aos 
moradores desses bairros que 
decidirem participar do pro-
jeto, tornando-se pequenos 
produtores de hortaliças.

“A Prefeitura disponibilizará 
cavaco de madeira, calcário e 
maquinário para o preparo do 
solo e também as mudas. Já 
a UEM vai orientar e acompa-
nhar os produtores, que terão 
canteiros individuais. A pro-
dução será destinada ao con-
sumo familiar e os excedentes 
poderão ser vendidos, para 
gerar renda”, explicou o secre-
tário Cleverson Alvarenga.

O diretor de Agricultura, 
Murilo Teixeira, acrescentou 

que a horta do São Cristóvão 
já foi implantada em parce-
ria com a Copel, embaixo das 
linhas de transmissão que cor-
tam o bairro.

O convênio, de R$ 16 mil, 
prevê que cada aluno cumpra 
20h de assistência técnica por 
mês, sob a supervisão de profes-
sores. “Essa orientação vai ser 
muito importante para as famí-
lias que fazem parte da Horta 
Comunitária. A Prefeitura entra 
com a parte estrutural, os alu-
nos e professores da UEM darão 
as orientações e a família vai 
apenas ter de cuidar da horta. 
Vamos monitorar os resultados 
deste projeto e futuramente 
devemos estendê-lo a outros 
bairros. Tenho certeza que será 
muito produtivo para todos os 
envolvidos”, apontou o prefeito 
Hermes Pimentel.

EM reunião foi decidido que a Empresa Júnior de Agronomia da UEM prestará serviço de assistência técnica aos moradores que participa-
rem do projeto 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
FU

TU
RO

“Não confies nos confiantes, nem 
nos desconfiados confies, por 

confiar é o leão vencido”
Texto Budista

DRIVE-THRU
Neste  sábado (2) o Drive Thru começa das 10h às 17h na 14ª edição da Campanha do Agasalho Sesc, Senac e parceiros. 
Podem ser doados itens de vestuário, calçados e cobertores novos ou usados. As doações encerram-se no dia 12 de agosto 
com arrecadação na unidade do Sesc local.

POSSE (1) 
Em noite de festa, Carlos Vendrame e 
Silvia Cristina Vendrame retornam à 

presidência do Lions Clube de Umuara-
ma, no Ano Leonístico 2022/2023. A 
posse oficial acontece neste  sábado,  
2 de julho, na Toca do Leão. Às 20h.

POSSE (2)
O Rotary Club Umuarama também 

tem posse festiva neste sábado, 2 de 
julho, na Casa da Amizade, às 20h. 
O rotariano  Aldo Radomski Hoelzer 
assume o clube de serviço na gestão 

2022 / 2023.

GM ANUNCIA SÉRIE DE CARROS ELÉTRICOS 
CHEVROLET PARA A AMÉRICA DO SUL!

A General Motors tem o compromisso de liderar a eletrificação da mobi-
lidade na América do Sul, com a mais completa linha de veículos zero 

emissão, que virá para complementar o atual portfólio da marca Chevro-
let. A empresa decidiu iniciar a revelação de seus futuros veículos elétri-
cos pelos SUVs, segmento que mais cresce no mercado regional. Entre as 
novidades estão o Bolt EUV, o Blazer EV e o Equinox EV. Apesar de todos 
serem produtos tecnologicamente inovadores, com design atraente e alta 
performance; cada qual terá proposta e características próprias para 
atender diferentes perfis de consumidores. O anúncio foi feito por 
Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul com detalhes 
sobre o cronograma de lançamento desses futuros produtos e enfa-
tizaram a ofensiva que a empresa irá promover em relação a eletri-
ficação, iniciada em 2019 na América do Sul com a comercialização 
do Bolt EV exclusivamente no Brasil. Um novo lote do produto, que 
passou por atualizações visuais e de acabamento recentemente, será 
disponibilizado em breve no país. “O próximo modelo a chegar na re-
gião será o Bolt EUV, que estreia na Colômbia já no segundo semestre 
deste ano e em outros mercados a partir de 2023. Depois planejamos 
ofertar outros modelos globais da marca, como o Blazer EV e o Equi-
nox EV, que ainda estão em fase de desenvolvimento nos EUA”, conta 
Chamorro. Esses veículos elétricos zero emissão da Chevrolet passam 
a ser identificados de forma diferenciada em comunicações da marca, 

com as letras EV do logotipo destacadas em azul.

UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

ASSESSORIA GM / MERAMENTE ILUSTRATIVA

FUTURO 100% 
ELÉTRICO

Com a visão de futuro 
com “Zero acidente, Zero 
emissão e Zero conges-

tionamento”, a GM tem o 
compromisso de se tornar 

neutra em carbono até 
2040. Como parte deste 
plano global, a empresa 

está investindo USD 35 bi-
lhões no desenvolvimento 
de 30 veículos elétricos e 
autônomos até 2025. “Es-
tamos avançando global-

mente neste sentido. Parte 
importante deste processo 
é tornar cada vez mais sus-
tentáveis nossos veículos a 
combustão até a migração 
total do mercado para os 
carros 100% elétricos, os 
únicos que não emitem 
qualquer gás poluente”.
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