
 

Durante sua passagem pela região para entrega de um trecho de 25 quilômetros já concluídos da Estrada Boiadeira, o 
governador Ratinho Júnior destacou as potencialidades de Umuarama e classificou a cidade como a “grande locomotiva do 
Noroeste do Paraná”. Citou obras importantes do Estado, como o Restaurante Popular, a PR-323 e o entroncamento com a 
PR-468, além do avanço na implantação da Zona de Processamento de Exportações em parceria com a Prefeitura. 
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Polícia Civil identifica dois autores  
do assalto à empresa Click Móveis
A Polícia Civil de Umuarama identificou e pediu a prisão dos envolvidos 
no roubo, seguido de tentativa de homicídio, na empresa Click Móveis, 
localizada às margens da rodovia PR-323, saída para Guaíra. A ação 
criminosa aconteceu no final da tarde de 9 de junho, ocasião em que 

um dos bandidos efetuou disparos de arma de fogo para o alto e tam-
bém em direção aos funcionários da fábrica. Um dos trabalhadores foi 
ferido gravemente. Um dos autores já trabalhou na empresa e possui 
antecedentes por vários crimes l 6

Longão com 300 atletas l 7

ASSESSORIA/SECOM

Julho Dourado
será de reflexão
sobre a saúde
dos animais

l 2

TSE vai
recalcular
divisão do

Fundão 2022
l 3

Meninas do futsal
se garantem na
vice liderança
do paranaense

l 7

l 8

Já está tramitando na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná o projeto de 
lei que proíbe a aplica-
ção foliar do princípio 
ativo fipronil em todo 
o Estado. O fipronil é 
apontado como uma 
das principais causas 
da mortandade de 
abelhas e da redução 
de outros agentes poli-
nizadores. l 4

Proibição do fipronil

Locomotiva do NoroesteProdutores rurais
cadastrados no
Cras receberão
cestas básicas

l 9

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Umuarama

Fases da lua
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Julho Dourado será de eventos e
de reflexão sobre a saúde animal

HAVERÁ uma ampla campanha estadual nas emissoras de rádio e TVs; o envio de ofício a 
todas as prefeituras, câmaras, organismos ligados aos animais

Julho Dourado foi instituído 
no Paraná como o mês de 
reflexão e promoção de even-
tos sobre a saúde de animais, 
em especial cães e gatos, além 
de alertar para a importância 
da prevenção de zoonoses. 
Uma proposição foi aprovada 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná e que deu origem à lei 
19472/2018. A data consta no 
Calendário Oficial de Eventos 
do Estado, e no período 
podem ser realizadas pales-
tras e ações que garantam 
qualidade de vida a animais 
de rua ou de estimação.

“Neste mês a população 
será motivada a refletir sobre o 
bem-estar dos animais de rua 
e animais domésticos de esti-
mação (pets). Os animais não 
têm quem os defenda, não têm 
noção da maldade humana, 
por isso, a responsabilidade de 
cuidar, proteger e garantir que 
tenham seus direitos cumpri-
dos, é das autoridades públi-
cas. Ser abandonado e viver 
nas ruas não é uma escolha 
deles. Eles são vítimas”, consta 
no texto do projeto.

Entre as ações do Julho 
Dourado, estão previstos uma 
ampla campanha em nível 
estadual nas emissoras de 
rádio e TVs; o envio de ofício 
a todas as prefeituras, câma-
ras municipais, organismos 
públicos e privados ligados 

Curitiba
Neste mês, beneficiários do Programa Armazém da Família e 

Protetores de animais de Curitiba poderão agendar avaliações 
clínicas e vacinação gratuitas para os seus cães. O programa da 

Rede de Proteção Animal, em parceria com a Medicina Veterinária 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR) prevê a realização de 

exames clínicos básicos, vacinação antirrábica e polivalente, além 
da administração de vermífugos, antipulgas e sarnicidas conforme 
a disponibilidade. As equipes fazem também orientações sobre o 
Programa Municipal de Castração Gratuita da Prefeitura de Curiti-

ba, já que as avaliações são uma etapa prévia às castrações.

aos animais solicitando ações 
sobre o tema; e o pedido que 
os prédios públicos muni-
cipais, estaduais e federais 
sejam iluminados na cor dou-
rada à noite.

Denúncias
O Centro Integrado de 

Denúncias 181 do Paraná 
recebeu 52.409 denúncias 
ao longo de 2021, segundo 
balanço da secretaria estadual 

da Segurança Pública. O docu-
mento indicou que a partici-
pação da população foi mais 
intensa contra o tráfico de dro-
gas e maus-tratos a animais 
domésticos, que, juntos, soma-
ram 28.213 denúncias, ou seja, 
53,82%. Os casos de maus-tra-
tos a animais domésticos fica-
ram em segundo lugar no ran-
king. Foram 10.921 denúncias 
recebidas, o que representa 
20,8% do total em 2021.
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Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,47 - 4,78 11,73
IGP-M (FGV) 0,52 0,59 8,16 10,70
IGP-DI (FGV) 0,69 - 7,17 10,56

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

Ações % R$
Petrobras PN +2,14% 29,14 
Vale ON -0,57% 74,67 
ItauUnibanco PN -0,96% 22,63 
Bradesco PN -1,06% 17,13 
Magazine Luiza ON -3,18% 2,13 
Hapvida ON +7,47% 6,04

IBOVESPA: -0,35% 98.608pontos

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

Iene 135,72
Libra est. 0,83
Euro 0,96
Peso arg. 126,00

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 5,3250 5,3260 +1,7%
PTAX  (BC) -0,2% 5,3032 5,3038 +1,3%
PARALELO 0,0% 5,2100 5,6500 +1,3%
TURISMO 0,0% 5,2100 5,6300 +1,3%
EURO 0,0% 5,5286 5,5313 +0,9%

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

DÓLAR 04/07

Iene R$ 0,0391
Libra est. R$ 6,42
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.290,49 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/07

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 04/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 186,00 1,1% 0,5%
SOJAParanaguá 198,00 3,1% 3,4%
MILHOCascavel 86,00 0,0% 1,2%

SOJA 1.626,00 -49,00 -3,8%
FARELO 459,70 -10,20 11,4%
MILHO 754,50 10,75 3,2%
*Ontem (04/07) foi feriado nos EUA

SOJA 175,41 -0,6% -0,5%
MILHO 77,84 -0,9% -1,0%
TRIGO 110,80 -0,1% 7,3%
BOI GORDO 300,48 0,0% 2,5%
SUINO 6,02 1,9% 19,2%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/07 PR DIA 30d.

Em *01/07 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Combustíveis: PR reduz 
ICMS de 29% para 18%
“Estamos acompanhando a Lei Federal, que foi votada 
pelo Congresso Nacional. Mesmo com a redução da arre-
cadação 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 enfrentar esse problema”. A afirmação é 
do governador Ratinho Junior que assinou decreto de 
redução do ICMS da gasolina, operações com energia 
elétrica e serviço de comunicações de 29% para 18%. 
Para a gasolina, os valores, na prática, terão uma queda 
estimada de R$ 0,50 a R$ 0,60 por litro.

l Pág. 2

l Geral 4

Nas ruas Salgado Filho e Rio de Janeiro, no centro de Cascavel, a Sesop (Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos) realiza trabalho intenso para recuperar trechos destas vias que estavam em péssimas 
condições. Mas, por toda cidade há problemas na pavimentação que é antiga e precisa de manutenção pesada. 
E, por conta disso, a Prefeitura de Cascavel vai abrir licitação para comprar uma nova usina de asfalto e 
equipamentos mais modernos, como detalhou à reportagem do O Paraná o secretário da Sesop, Sandro Rancy, 
que é engenheiro e servidor de carreira.

l Política 3

‘DECISÃO’

Tcheco quer 
surpreender o

São Luiz e trazer
3 pontos de Ijuí

DIVULGAÇÃO

Usina e novos 
equipamentos 
para tapar  e 
‘evitar’ buracos

   Loterias
Megasena

02 03 06 07 09 10 11 14 
16 17 20 21 22 24 25Maringá

Londrina
PREVISÃO DO TEMPO

Terça 5/7/2022
concurso: 2497Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

03 07 04 08 00 04 01

Super Sete concurso: 264C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2333Lotomania

86.645
15.188
54.084
68.273
74.020

07 28 31 41 50 59 66
MOTO CLUB /MA

07 30 48 57 72

FEVEREIRO

08 20 21 22 27 29 31

concurso: 5887

05 14 23 46 48 52

Sol

CRESCENTE
06/07 - 23h14

CHEIA
13/07 - 15h38

MINGUANTE
20/07 - 11h19

NOVA
28/06- 23h53

Paranaguá
max 27
min 16

max 29
min 16

Cascavel
max 25
min 17

Foz do Iguaçu
max 25
min 17

max 26
min 11

Curitiba
max 23
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 6/7/2022

Sol
Quinta 7/7/2022

Sol

01 07 08 09 14 16 18 22 25 27
31 47 51 54 59 70 72 76 86 96

Lotofácil concurso: 2562

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

BRASILEIRÃO
Furacão ‘misto’
tenta segurar 
o embalado
Palmeiras

FUTSAL
Serpente defende

liderança em 
clássico contra o

Guarapuava 
l Esportes 13

l Bandeirada 15

VICTOR LARA
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TSE vai recalcular
divisão do Fundo
Eleitoral para 2022

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) vai recalcular 
e atualizar a tabela de divisão 
dos R$ 4,9 bilhões do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), o Fundo 
Eleitoral, destinados aos par-
tidos políticos para as Eleições 
Gerais de 2022, com base no 
artigo 17, parágrafo 6º, da 
Constituição Federal, incluído 
pela Emenda Constitucional 
pela nº 111/2021.

O novo cálculo implica a 
redistribuição de aproxima-
damente R$ 65 milhões – o 
equivalente a 1,3% do total 
do FEFC. Sete partidos (PL, 
PP, Pros, PSD, Republicanos, 
Solidariedade e União) sofre-
rão redução de valores. De 
outro lado, seis legendas (Agir, 
DC, Patriota, PCdoB, PMN e 
Podemos) terão os valores 
aumentados pela incidência 
da regra constitucional.

A decisão, unânime, foi 
tomada em julgamento de 
petição ajuizada pelo partido 
Democracia Cristã (DC), que 
requereu a atualização do cál-
culo dos valores provenientes 
do FEFC a serem distribuídos 
aos diretórios nacionais das 
agremiações partidárias.

O referido dispositivo 

Distribuição
Do total de recursos do Fundo Eleitoral, 2% são distribuídos igua-
litariamente entre os partidos. A partir daí o restante é repassado 

conforme a representação da legenda no Congresso Nacional: 35% 
são destinados às agremiações que elegeram pelo menos um de-
putado federal, na proporção dos votos obtidos na última eleição 

geral; 48% são distribuídos proporcionalmente à representação de 
cada legenda na Câmara dos Deputados; e os 15% restantes são di-
vididos entre os partidos com base na proporção da representação 

no Senado Federal, conforme definidos na legislação eleitoral.

dispõe que “os deputados 
federais, os deputados esta-
duais, os deputados distri-
tais e os vereadores que se 
desligarem do partido pelo 
qual tenham sido eleitos per-
derão o mandato, salvo nos 
casos de anuência do par-
tido ou de outras hipóteses 
de justa causa estabelecidas 
em lei, não computada, em 
qualquer caso, a migração 
de partido para fins de distri-
buição de recursos do Fundo 
Partidário ou de outros fun-
dos públicos e de acesso gra-
tuito ao rádio e à televisão”.

REGRA
Acompanhando o voto do 

relator, ministro Edson Fachin, 
o Colegiado determinou que 
o recálculo da fração do FEFC, 
prevista no artigo 16-D, inciso 
3º, da Lei nº 9.504/1997, seja 

integralmente refeito sobre o 
critério do dispositivo constitu-
cional, abarcando todos os par-
tidos políticos que recebem essa 
especifica verba pública. A regra 
prevê que 48% do Fundo devem 
ser divididos entre os partidos, 
na proporção do número de 
representantes na Câmara dos 
Deputados, consideradas as 
legendas dos titulares.

Segundo o relator, ao aco-
lher a incidência da norma 
constitucional pelos crité-
rios temporal e hierárquico, o 
Plenário do TSE reitera a força 
normativa da Constituição e 
sua aplicabilidade imediata 
na Justiça Eleitoral. “Isso sig-
nifica, portanto, que se man-
tenham os recursos na agre-
miação de origem e não na 
agremiação de destino, em 
caso de desfiliação partidária”, 
ressaltou Fachin.

Nova presidenta

A economista Daniella Marques Consentino teve o nome 
aprovado na sexta (1º) pelo Comitê de Elegibilidade da 
Caixa Econômica Federal e assinou o termo de posse. 
Ela assumirá oficialmente o cargo hoje (5), no Palácio 
do Planalto. Ex-secretária especial de Produtividade e 
Competitividade do Ministério da Economia, Daniella 
Consentino substituirá Pedro Guimarães, que pediu 

demissão na última quarta-feira (29), após denúncias 
de assédio sexual que estão sendo investigadas pelo 

Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do 
Trabalho. Ele negou as acusações na carta de renúncia.

Multas de trânsito
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados aprovou projeto de lei que invalida 
as multas de trânsito que não forem enviadas ao 
proprietário do veículo por meio eletrônico. Órgãos de 
trânsito que ainda não oferecem a opção de notificação 
por meio eletrônico, na forma definida pelo Contran, 
terão o prazo de 90 dias para aderir a esse sistema. 
O Detran deve disponibilizar, em meio eletrônico, o 
acesso ao resultado de julgamentos e da identificação 
do condutor infrator. Além de campo destinado à 
apresentação de defesa prévia, para a interposição de 
recursos e de indicação do condutor infrator. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e será analisada pela 
Constituição e Justiça e de Cidadania.

Proibições
Desde o último sábado 
(2) estão proibidas aos 
agentes púbicos diversas 
ações. O objetivo é 
evitar o uso da máquina 
estatal em benefício de 
determinados candidatos 
e assim garantir o 
equilíbrio da disputa. Fica 
proibida a veiculação de 
publicidade institucional 
de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos 
órgãos públicos, salvo em 
caso de grave e urgente 
necessidade reconhecida 
pela Justiça Eleitoral. 
Estão fora da regra as 
propagandas de produtos 
e serviços estatais que 
tenham concorrência no 
mercado, as quais podem 
ser mantidas.

Justificativa
Agentes públicos não 
podem comparecer a 
inaugurações de obras 
públicas ou contratar 
shows artísticos pagos 
com verba do erário. 
Cabe ao MP fiscalizar o 
cumprimento das normas. 
Outra data importante de 
julho é o dia 18, quando o 
eleitor com deficiência ou 
mobilidade reduzida terá 
um mês para pedir à Justiça 
Eleitoral para votar em 
outra seção ou em local de 
votação diferente da sua 
circunscrição. A partir do 
dia 20, os membros do MP 
que acumulam a atuação 
em matéria eleitoral com 
outras atribuições devem 
priorizar as demandas 
relacionadas às eleições.
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Irregularidade na cota de gênero 
pode cassar chapa do PSL na Alep

Uma decisão do plenário 
do Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR) divulgada 
ontem (4), cassou a chapa com-
pleta de deputados estaduais 
do PSL nas eleições de 2018. 
Alegação é suposta fraude na 
cota de gênero por parte de 
membros da coligação.

Os mandatos dos depu-
tados Luiz Fernando Guerra 
(União),  Ricardo Arruda 
(PL),  Delegado Fernando 
(Republicanos) e Coronel 
Lee (PSD), eleitos pelo PSL 
em 2018, so são cassados 
se o processo foi transitado 
em julgado, mas a assesso-
ria do Deputado Fernando 
Martins já adiantou que vai 
recorrer da decisão.

Trata-se de uma ação do 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE-PR) que apontou a irre-
gularidade no preenchimento 
das cotas de gênero pela coli-
gação PDL/PTC/Patriota.

O processo tramita em 
segredo de Justiça.

Os outros quatro deputa-
dos eleitos pelo PSL já per-
deram o mandato. A situa-
ção aconteceu depois que o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) cassou o mandato de 
Fernando Francischini (União) 
e determinou a reconta-
gem dos votos. Desta forma, 
Emerson Bacil, Do Carmo e 
Cassiano Caron também per-
deram seus cargos.

S e  a  d e c i s ã o  f o r 

concretizada após transitada 
em julgado, todos 603 mil 
votos recebidos pela coligação 
em 2018 deverão ser conside-
rados nulos e o quociente elei-
toral deverá ser recalculado 
para definir quais deputados 
devem assumir mandato.

Como o TSE precisa con-
firmar a decisão, os parla-
mentares continuam nos 
seus respectivos mandatos e, 
de acordo com a assessoria, 
não existe processo de inele-
gibilidade para nenhum dos 
parlamentares.

A assessoria do deputado 
Delegado Fernando Martins afir-
mou também que são grandes as 
chances de reversão da decisão 
no Tribunal Superior Eleitoral.
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Projeto restringe o
uso do fipronil para
preservar abelhas

Manutenção da Sanepar pode afetar 
o abastecimento de água na quinta

A Sanepar informa que 
será feita manutenção em 
um dos reservatórios de 
água no Jardim Colorado, em 
Umuarama, na quinta-feira 
(7). Segundo a companhia, os 
trabalhos têm início previsto 
às 9h30 e devem se estender 
até as 11h30.

Para essa manutenção, 
ficarão fechados os setores 
de distribuição de água das 
regiões dos bairros Conjunto 
Residencial Arco Íris, jar-
dins Alvorada, dos Viveiros, 
Ipanema, Kennedy,  San 
Fernando, São Rafael, União, 
parques Caiuá, Daniele, 

Industrial II, San Remo I, 
Tarumã, Artur R Ramires, 
R e s i d e n c i a l  I n d u s t r i a l , 
Conjunto Residencial Ouro 
Branco, jardins Jaborandy, 
Monte Carlo, Ouro Branco 
I, Universitário, Tropical, 
San Martin, Parque Novo 
Horizonte, Zona 7, jardins San 
Lourenço, Tupi, Alto da Glória, 
Parque Ouro Branco, jardins 
San Martin II, Vitória Régia, 
Aeroporto III, Novo Milênio, 
Parque Irani, jardins Bela 
Vista, Topázio, Oriente, Ipê, 
Acácia, Pimentel, Império do 
Sol I e II, Bela Casa II, Parque 
Residencial Belo Monte, 

Residencial Belo Horizonte, 
Conjunto Residencial Sonho 
Meu, Gleba 14 Figueira, 
Gleba 12 Jaborandy, Parque 
Residencial Itália II e III, 
Parque Colina Verde, Parque 
Residencial Bela Casa e 
Residencial Japão.

A previsão é a de que o 
abastecimento volte à norma-
lidade a partir das 13h e será 
de forma gradativa. Os traba-
lhos podem ser cancelados em 
caso de mau tempo.

O Serviço de Atendimento 
ao Cliente Sanepar é feito pelo 
telefone 0800 200 0115, que 
funciona 24 horas.

O FIPRONIL é apontado por pesquisadores como uma das principais causas da mortan-
dade de abelhas e da redução de outros agentes polinizadores

Já está tramitando na 
A s s e m b l e i a  L e g i s l a t i va 
do Paraná o projeto de lei 
288/2022 que pretende proi-
bir a aplicação foliar (direto 
na planta) do princípio ativo 
fipronil no Estado do Paraná. O 
fipronil é apontado por pesqui-
sadores como uma das princi-
pais causas da mortandade 
de abelhas e da redução de 
outros agentes polinizadores.

“A intoxicação de abelhas 
decorrente do uso indiscrimi-
nado dos agrotóxicos é uma 
realidade na região de Paraíso 
do Norte, Irati, Prudentópolis, 
dentre outros municípios no 
Paraná. A aplicação do ‘inse-
ticida’ fipronil no cultivo de 
cana de açúcar, mandioca, 
soja, e no controle de formi-
gas cortadeiras em geral é que 
vem causando mortandade de 
abelhas na região”, consta na 
justificativa do Projeto de Lei.

O estado de Santa Catarina, 
depois de uma discussão que 
levou dois anos, proibiu esse 
tipo de aplicação do produto.

Assembleias Legislativas 
de vários estados, a exemplo 
do Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo, Goiás e Mato Grosso 
também discutem projetos 
semelhantes.

O Paraná ainda não esta-
beleceu regramento próprio 
para o uso da substância, por-
tanto a sua utilização segue as 
regras da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa).

APLICAÇÃO FOLIAR
Considera-se aplicação 

foliar a pulverização, o des-
pejo, o arremesso, o bombea-
mento, a injeção do composto 
ou qualquer outra técnica de 
exposição total ou parcial da 
superfície externa dos cultivos 
ao fipronil.

Especialistas apontam que 
o uso foliar do produto é pre-
judicial às abelhas, devido ao 
contato delas com o pólen das 
plantas tratadas e ao contato 
direto dos polinizadores com 
os produtos. Este resíduo é 
levado para a colmeia, conta-
minando outras abelhas e afe-
tando toda a colmeia.

Manejo
Conforme o professor da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS) e coordenador do Grupo de Pesquisa CNPq GEAMS 
(Grupo de Estudos em Apicultura e Meliponicultura Sustentável de 
Mato Grosso do Sul), Rodrigo Zaluski, “os resultados apresentados 
no presente estudo demonstram os riscos da utilização do fipro-
nil para Apis melífera, comprovando a ocorrência de alterações 

comportamentais e locomotoras. Além disso, o desenvolvimento 
e manutenção de colônias expostas à dose subletal do fipronil foi 

comprometido, culminando no colapso e abandono dos enxa-
mes. Diante dos resultados apresentados, sugere-se a revisão da 

autorização do uso do fipronil em países onde é autorizado”. Países 
com a França, Itália, Alemanha, Eslovênia e Uruguai já proibiram a 

utilização do fipronil devido a sua alta toxicidade.
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VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro;
Agente de recrutamento e 
seleção;
Ajudante de açougueiro;
Ajudante de carga e descarga;
Ajudante de cozinha;
Ajudante de eletricista;

Auxiliar de almoxarifado;
Auxiliar de armazenamento;
Auxiliar de confeitaria;
Auxiliar de linha de produção;
Auxiliar de marceneiro;
Auxiliar operacional de logística;
Cabeleireiro;

VAGAS DISPONÍVEIS NA 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 

Chapista de veículos;
Comprador;
Conferente de logística;
Impressor digital;
Instalador de som e acessórios;
Marceneiro;
Mecânico.

Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400

MAIS DE 12,5 MIL VAGAS DE TRABALHO

Queda no preço
O Paraná foi o estado que registrou a maior queda no preço 
médio da gasolina com a redução na alíquota do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

(ICMS) por parte do Governo do Estado. O litro do combustível 
passou de R$ 7,41 para R$ 6,84, um recuo de R$ 0,56, de 

acordo com a mais recente pesquisa semanal elaborada pela 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). A fatia do ICMS incidente sobre a gasolina, que era de 
29%, foi reduzida para 18% no Paraná. A medida começou a 

valer no dia 1º de julho.

Seguro rural
O impacto causado pelo 
frio e tempo seco afe-
tou a produção de soja 
e milho na Região Sul, a 
perda da produção levou 
ao aumento expressivo 
da procura por seguro 
rural, principalmente, no 
Paraná. De acordo com a 
FenSeg (Federação Nacio-
nal de Seguros Gerais), a 
procura por seguro rural no 
estado arrecadou R$ 874 
milhões de janeiro a abril de 
2022, em uma expansão 
de 41,4% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. A participa-
ção do Paraná no mercado 
de seguro rural representa 
atualmente 60,3% da 
Região Sul e 30% do total 
nacional.

Na subchefia
O pastor Daniel Vilas Boas 
assumiu a subchefia da 
Casa Civil, comandada pelo 
secretário-chefe João Carlos 
Ortega. Vilas Boas foi por 
três anos chefe de gabinete 
do governador Ratinho Júnior 
(PSD). Natural de Londrina, 
mas criado em Santo Antô-
nio da Platina, Daniel acom-
panha o governador desde 
a sua primeira candidatura, 
aos 21 anos, ao cargo de 
deputado estadual, em 
2002. Na nova função, ele 
será um elo de aproximação 
com os prefeitos, bem como 
do Poder Legislativo, Poder 
Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, etc.

Rede inteligente
A Copel lançou a rede elé-
trica inteligente, com ela, por 
meio de uma nova funcionali-
dade no aplicativo, é possí-
vel consultar a quantidade 
de quilowatt-hora (kWh) con-
sumida a cada dia e estimar 
o total de consumo do mês, 
antes do fechamento da 
fatura. A nova funcionalidade 

é um dos passos fundamen-
tais para a consolidação da 
rede elétrica inteligente no 
Paraná. De acordo com o 
superintendente de Smart 
Grid da Copel, Julio Shigeaki 
Omori. Até o momento, 
a Copel instalou 370 mil 
medidores inteligentes em 
73 cidades das regiões 
Centro-Sul, Sudoeste e Oeste 
do Paraná.

Encontro mundial
O 18º Encontro Nacional 
de Plantio Direto na Palha  
– ENPDP e o 1º Encontro 
Mundial de Plantio Direto na 
Palha acontecerá no período 
de  05 a 08 de julho de 
2022 , em Foz do Iguaçu. 
Este grande evento, promo-
vido bienalmente pela Fede-
ração Brasileira do Sistema 
Plantio Direto – FEBRAPDP, 
celebrará em 2022, os 50 
anos do  Sistema Plantio 
Direto (SPD) na América 
Latina e os  30 anos de 
existência da FEBRAPDP. 
São esperados mais de 800 
participantes nesta edição 
Nacional e 1ª Mundial.

Universidade 
dos prefeitos
A Assembleia Legislativa 
do Paraná vai auxiliar no 
treinamento e capacitação 
de vereadores e prefeitos 
do Estado para ampliar as 
políticas públicas relaciona-
das à Agenda 2030 e aos 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
O projeto batizado de “Uni-
versidade dos Prefeitos” 
foi firmado em cerimônia 
na Embaixada brasileira em 
Genebra, na Suíça. A Assem-
bleia Legislativa vai disponi-
bilizar os canais de comuni-
cação, a TV Assembleia e a 
Escola do Legislativo para 
promover os treinamentos 
desenvolvidos pela Unitar 
para os prefeitos brasileiros. 

Sesi-PR abre chamada 
com aporte de R$ 20 mi;
inscrições estão abertas
Curitiba - Com foco em pro-
por soluções de melhoria ou 
novos produtos para saúde 
e segurança dos trabalhado-
res da indústria, o Sesi Paraná 
abriu o Edital Sesi Tech. A ini-
ciativa, que tem aporte de R$ 20 
milhões do Sesi Paraná, apoiará 
o desenvolvimento de projetos 
de cooperação entre Institutos 
Senai de Tecnologia e Inovação 
do Paraná e indústrias para-
naenses, por meio de recur-
sos não reembolsáveis, para 
o desenvolvimento de novas 
soluções com foco em saúde e 
segurança na indústria.

Somente em 2020, mais de 
700 mil dias de trabalho foram 
perdidos devido à acidentes 
laborais com auxílio-doença. 
Além disso, foram identificadas 
33,2 mil notificações no mesmo 
período por acidentes de traba-
lho no estado. Os dados são do 
Observatório Digital de Saúde 
e Segurança do Trabalho, que 
mostra como a segurança e 
saúde dos trabalhadores é 

importante tanto para o bem-
-estar dos colaboradores 
quanto para a competitividade 
dos negócios. 

Os projetos poderão ser sub-
metidos ao longo do ano em 
três ciclos de avaliação con-
tínuos, de acordo com a dis-
ponibilidade do recurso, em 
três categorias pelo porte da 
Indústria. O aporte do recurso 
estará divido de acordo com 
cada categoria, podendo che-
gar até 400 mil reais por projeto 
(categoria Grande Indústria) e 
as empresas deverão apresen-
tar contrapartidas financeiras 
de 10%, 20% ou 30% para com-
plementar o desenvolvimento 
do projeto. 

“O Sesi Tech é um grande 
incentivo financeiro do Sesi 
Paraná para apoiar a indús-
tria paranaense no desenvolvi-
mento de novas soluções com 
foco na segurança e saúde dos 
seus trabalhadores, oportuni-
zando a aplicação de tecnologia 
e inovação em seus processos”, 

esclarece Robson Gravena, 
gerente executivo de Segurança 
e Saúde do Sistema Fiep.

O Sesi Paraná considera ino-
vação em segurança e saúde 
para a indústria o desenvol-
vimento de produtos, servi-
ços e soluções aplicadas que 
tenham potencial de escala e 
gerem impactos mensuráveis 
para a produtividade. As insti-
tuições podem inscrever proje-
tos e soluções com potenciais 
impactos e benefícios para 
saúde e segurança do traba-
lhador, maturidade tecnoló-
gica compatível com os níveis 
do TRL (3 a 7), viabilidade téc-
nica, orçamentária e de tempo 
de execução e ter grau de dife-
renciação em relação a outras 
soluções no mercado. O prazo 
de execução dos projetos é de 
até 18 meses, podendo, em 
casos excepcionais, ser prorro-
gado por mais seis meses.

Para inscrever seu projeto, 
acesse o site http://www.sesipr.
com.br/sesitech. 

As Agências do Trabalhador do Paraná 
iniciaram a semana com 12.509 vagas de 
emprego com carteira assinada disponí-
veis. Na Região Metropolitana de Curitiba, 
ontem (4) eram 2.288 postos de trabalho. 
No Interior, a regional de Toledo tinha 
1.562 vagas ao todo. As principais eram 
Auxiliar de Linha de Produção (389), Ser-
vente de Obras (114) e Abatedor de Aves 
(76). Na regional de Umuarama tem 1.228 
vagas de emprego disponíveis, com maior 
oferta para Auxiliar de Linha de Produ-
ção (389). Há oportunidades, ainda, para 
Safrista (101) e Trabalhador da Cultura de 
Laranja e Outros Cítricos (80). Em Cascavel, 
a semana começou com 1.191 postos de 
emprego. As principais vagas eram para 
Auxiliar de Linha de Produção (316), Aba-
tedor de Aves (100) e Magarefe (80). Em 
Londrina e Maringá são 745 e 909 vagas, 
respectivamente. Em Ponta Grossa, 197.
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‘Absolvido’ na Câmara, 
vereador Ronaldo Cruz 
é denunciado pelo MP

Com a an uê n c i a  dos 
colegas Clebão dos Pneus, 
Cris das Frutas, Fernando 
Galmassi, Newton Soares e 
Antonio ‘Pé Duro’, o verea-
dor Ronaldo Cruz Cardoso se 
livrou do processo de cassa-
ção na Câmara de Vereadores, 
na segunda-feira (27).

Um dia depois, na terça-
-feira (28), o Ministério Público 
do Paraná (MPPR) apresentou 
denúncia no Judiciário acu-
sando Ronaldo e o diretor exo-
nerado da Prefeitura, Valdecir 
Pascoal Mulato, o ‘Pai Herói’, 
pelo crime de corrupção pas-
siva, que em caso de condena-
ção, tem pena de detenção de 
três meses a um ano, ou multa.

Na peça processual o pro-
motor Fábio Hideki Nakanishi, 
afirma que Ronaldo e Pai Herói 
elaboraram um plano com o 
objetivo de exigir propina do 
empresário Victor Hugo Gaiari 
Rojas, que também é enge-
nheiro e está ingressando no 
mercado imobiliário.

Ele depende da aprovação 
de um projeto de lei comple-
mentar na Câmara para lotear 
um imóvel de sua propriedade, 
na saída para Xambrê.

Na denúncia, Nakanishi 
revela trechos do depoimento 
do empresário sobre conver-
sas mantidas com Pai Herói 
e Ronaldo. No dia 28 de abril 
último, o ex-diretor teria cha-
mado Victor Hugo no bar 
Senadinho. Lá, teria avisado 

o empresário que Ronaldo 
estava em frente à Prefeitura, 
esperando por ele.

Antes, porém, Pai Herói fez 
apontamentos bombásticos 
sobre o funcionamento do 
eventual esquema criminoso 
dentro da Câmara, tudo gra-
vado por Victor Hugo.

O empresário disse que foi 
ao local comunicado, entrou 
no carro de Ronaldo e os 
dois se deslocaram ao futuro 
loteamento. A conversa no tre-
cho também foi gravada pelo 
empresário. Victor fala bas-
tante e Ronaldo se mostra reti-
cente, sempre com respostas 
curtas, quase monossilábicas.

O empresário relatou que 
assim que chegou no terreno, 
Ronaldo pediu para que ele 
deixasse o celular dentro do 
carro. Foi nesse momento, de 
acordo com Victor Hugo, que o 
vereador pediu dois terrenos e 
R$ 30 mil em efetivo para pas-
sar o projeto de lei em trami-
tação na Câmara. Detalhe: o 
dinheiro deveria ser transfe-
rido por PIX em contas de ter-
ceiros (laranjas).

Victor Hugo, por sua vez, 
relatou ter oferecido em con-
trapartida um terreno (ava-
liado em R$ 200 mil) e R$ 15 mil 
em dinheiro, ao que Ronaldo 
teria respondido: “Vou ver o 
que a gente faz. Vou falar com 
o pessoal, pois somos em oito 
vereadores e tem que dividir 
com todo mundo”.

NEGATIVA
Em depoimento no MP, 

Ronaldo negou que tenha 
ido, com seu próprio veículo, 
ao imóvel de Victor Hugo, em 
sua companhia. A gravação, 
porém, desmente o vereador.

A denúncia ao Ministério 
Público contra Ronaldo foi 
apresentada pelos vereadores 
João Paulo Rodrigues Maciel 
de Oliveira, o ‘Sorrisal’, Ana 
Novais e Edinei do Esporte. Os 
três, juntamente com Mateus 
Barreto, votaram pela conti-
nuidade do processo de cas-
sação de Ronaldo, mas foram 
vencidos pela maioria.

EXONERAÇÃO
Antes de ser exonerado 

do quadro de servidores da 
Prefeitura, Pai Herói ocupava o 
cargo de diretor municipal de 
Articulação e Mobilização da 
Comunidade e tinha influência 
sobre e análise de projetos a 
serem enviados para a Câmara.

Ronaldo é o atual presi-
dente da Comissão de Justiça 
e Redação no Legislativo. Um 
projeto de lei só vai a plenário 
depois de ser apreciado por 
Ronaldo. A comissão também 
é composta pelos vereadores 
Clebão dos Pneus e Cris das 
Frutas, que não constam na 
denúncia do promotor.

O Judiciário ainda não se 
manifestou se vai ou não receber 
a denúncia contra Ronaldo e Pai 
Herói. (Colaboração – Obemdito)

Saúde confirma novos 35 casos
de Covid no final de semana

O Boletim Covid divulgado 
ontem (4) trouxe a informação 
de que 35 novos casos foram 
confirmados, sendo 22 mulhe-
res, 13 homens e nenhuma 
criança, destacando que os 
dados são acumulados no 
final de semana. Novamente 
nenhuma morte pela doença 
foi oficialmente registrada – já 
há 132 dias – e o total de óbitos 
segue em 339.

Um homem de Umuarama 
está internado na UTI do hos-
pital Uopeccan – ele tem 63 
anos e tomou quatro doses da 
vacina. O número de casos sus-
peitos é de 33 e total de casos 
ativos é de 202, indicando que 
235 pessoas estão em isola-
mento domiciliar.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2022, 38.540 
pessoas foram diagnosticadas 

com covid-19 e deste total 
37.999 se recuperaram. Em 
185 dias (de janeiro até agora), 
18.082 pessoas receberam 
diagnóstico positivo para covid 
(9.229 mulheres, 6.768 homens 
e 2.093 crianças). Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa 
de positividade com o índice 
de internamentos classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.
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Cascavel – Mais um radar de 
fiscalização eletrônica passou 
a multar os motoristas que 
desrespeitam as leis de trân-
sito em Cascavel, ontem (4). 
Entrou em operação o radar 
instalado no cruzamento da 
Avenida Brasil com Avenida 
Rocha Pombo, com sinaliza-
ção horizontal e vertical. O 
equipamento fará controle de 
velocidade de até 60 km por 
hora, avanço de sinal vermelho 
e parada sobre a faixa, conver-
são à esquerda e circulação na 
faixa de ônibus.

Este é o sétimo equipamento 
em funcionamento já que outros 
seis iniciaram a fiscalização na 
sexta-feira (1º). Os outros pontos 
em que os radares já estão em 
funcionamentos são: Avenida 
Brasil com a Rua Erechim, Ave-
nida das Pombas e Rua Jorge 
Lacerda com controlador de 
velocidade e outros três pon-
tos, Rua Itália, Rua Adolfo Gar-
cia e Avenida Papagaios com 
lombada eletrônica. 

A cidade estava sem fisca-
lização eletrônica de radares 
desde o dia 2 de dezembro. 
Ao todo, serão implantados 48 
radares e assim que a empresa 
for instalando e eles forem 
ficando prontos, a Transitar 
vai divulgando os novos que 
começam a multar, todos 
integrados ao Centro de Con-
trole Operacional, o qual pos-
sibilitará a gradativa funcio-
nalidade, na medida em que 

Sete radares já estão de 
“olho” nos motoristas 
infratores em Cascavel
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os pontos forem aferidos e 
sinalizados.

No total, 22 serão de avanço 
de sinal com as novas tecno-
logias, somados aos 11 pon-
tos que controlarão excesso 
de velocidade e outros 15 que 
terão as lombadas eletrôni-
cas, as quais serão instaladas 
em vias de velocidade máxima 
permitida de 40km/h, totali-
zando 120 faixas de rolamento 
que serão fiscalizadas. 

Os novos radares de fis-
calização são muito mais 
avançados e tecnológicos do 
que os antigos, já que terão 
a possibilidade de identificar 
outras infrações de trânsito 
que antes não eram percebi-
das e multadas e estão sendo 
instalados pelo Consórcio 
Cascavel Segura (Fiscal Tec-
nologia e Automação Ltda e 
Sigma Engenharia Indústria e 
Comércio Ltda), vencedor da 
licitação que está prestando 
o serviço técnico de locação, 

implantação, remanejamento 
e manutenção de equipamen-
tos de fiscalização eletrônica 
na cidade, para um período 
de 48 meses, pelo valor de R$ 
17.650 milhões. 

SEGURANÇA
Outra novidade é que 

quando estiver totalmente ins-
talado, o sistema possibilitará 
a integração de um sistema 
de segurança pública capaz 
de identificar veículos com 
indícios de ilícitos, que contri-
buirá para o repasse em tempo 
real de informação aos demais 
órgãos de segurança. Por meio 
deste sistema, será possível a 
utilização dos equipamentos 
de radar para contribuir não 
só para a segurança viária, mas 
para a segurança pública, com 
softwares especializados que 
rapidamente identificam a cir-
culação de veículos suspeitos 
de ilícitos, como furtos, placas 
clonadas, entre outros. 

‘Sequestro’ 
de espaço
Os estudantes da UFRJ 
– entre outras universi-
dades públicas – desde 
a última sexta-feira não 
têm mais acesso nos 
servidores à memória 
gratuita do Google, 
cedida por anos pela 
gigante da internet. A 
UFRJ, só para citar um 
caso, terá que desem-
bolsar cerca de R$ 800 mil por ano para o serviço. O baque 
é tamanho que a turma de Engenharia da Politecnica está 
com arquivos congelado, pelos quais trocam informações 
com docentes e colegas, com material que sempre superou 
em muito os 15 GB gratuitos que a Google fornece a usuá-
rios. Há risco ainda de perderem as pesquisas sem o acesso 
antes cedido ao ‘drive’. Caso que se repete em outras disci-
plinas. O Ministério da Educação lava as mãos. Sondada, a 
pasta não respondeu a demanda sobre se há um plano finan-
ceiro para solução. A Google Brasil também não deu sinal de 
que pode recuar da decisão. A gigante teria informado ano 
passado da previsão da suspensão dos serviços. 

PDT x STF & Ficha
O PDT não se dá por 
vencido e resolveu peitar 
o Supremo Tribunal 
Federal e uma questão 
já decidida pela Corte 
anteriormente sobre a Fica 
Limpa. O caso surpreendeu 
a turma da Corte. Em 
março, o Supremo não 
reconheceu Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (6630) 
em que o PDT questioava 
a inelegibilidade de oito 
anos após cumprimento de 
uma pena. Agora, quatro 
advogados contratados 
pelo partido protocolaram 
no STF Embargos de 
Declaração para questionar 
os ministros... 

Fogueira julhina!
Um estagiário recebeu ordem 
de triturar vários documentos 
da área contábil no Senac 
DF há dias. Muitos originais. 
Funcionários denunciam o 
que seria queima de arquivo 
de provas de possíveis irre-
gularidades da atual gestão. 
Isso aconteceu depois de a 
Coluna citar que a Câmara 
dos Deputados pretende 
investigar o Senac-DF, 
comandado por Karine 
Câmara. Funcionários foram 
chamados em reuniões 
fechadas e ameaçados a 
não contarem o que sabem. 
Já o Senac-DF informa que 
tem “procedimento padrão 
de descarte de materiais 
que não demandam arqui-
vamento”, e “sem validade 
fiscal”. Hum... E a CNC, de 
olho em tudo, não quer colar 
nisso: crava que cada 
regional tem sua autonomia 
para gestão.

Assefaz cresce
A Fundação Assistencial dos 
Servidores do Ministério da 
Fazenda (Assefaz) se rein-
ventou aos 41 anos e está 
de olho em, pelo menos, 25 
mil novos associados até o 
final deste ano. O Ministério 
da Economia assinou o Con-
vênio Único. Antes, somente 
os servidores da pasta e 
alguns outros poucos órgãos 
podiam aderir ao plano de 
saúde. Agora, a Assefaz está 
aberta a qualquer servidor 
público federal. Atualmente, 
são quase 2 milhões de ser-
vidores federais dispostos a 
pagar planos.  

Capitalização sobe
O mercado de capitalização 
segue atraindo os brasileiros 
que querem guardar dinheiro, 
sem abrir mão da chance de 
ganhar prêmios em sorteios. 
De janeiro a maio deste ano, 
a Brasilcap, empresa de 
capitalização da BB Seguros, 
distribuiu R$ 24,5 milhões em 
prêmios, contemplando 7.132 
títulos. O resultado equivale 
a uma média diária de R$ 
163,7 mil pagos.

ANPD rumo à sede
A Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) foi 
transformada em autarquia de 
natureza especial após o pre-
sidente Jair Bolsonaro assinar 
a Medida Provisória nº 1.124 
dia 14 de junho. Caso a MP 
seja aprovada pelo Congresso 
Nacional, a ANPD passará 
para autarquia especial, além 
de ser dotada de autonomia 
técnica e decisória. E deve 
contar com sede própria e 
foro no Distrito Federal.
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FAB intercepta aeronave
com 663 quilos de cocaína

DROGA estava neste avião que foi interceptado em espaço aéreo brasileiro sem plano de 
voo pela Força Aérea Brasileira

A Força Aérea Brasileira 
(FAB) interceptou, por volta 
das 12h36 do domingo (3), 
no Estado do Mato Grosso 
do Sul, uma aeronave de 
pequeno porte que entrou 
no espaço aéreo brasileiro 
sem autorização.

Duas aeronaves de defesa 
aérea A-29 Super Tucano foram 
empregadas para monitorar e 
interceptar o avião. Os pilotos 
de defesa aérea seguiram o 
protocolo das medidas de poli-
ciamento do espaço aéreo bra-
sileiro, interrogando o piloto 
da aeronave, mas não obtive-
ram resposta.

Naquele momento, a aero-
nave foi classificada como sus-
peita, conforme previsto no 
Decreto 5.144, de 16 de julho 
de 2004.

Na sequência, os pilotos da 
FAB ordenaram a mudança de 
rota e o pouso obrigatório em 
aeródromo específico. Porém, 
o piloto do avião interceptado 
não obedeceu. Foi necessá-
rio, então, que a defesa aérea 
comandasse o tiro de aviso. 
Ainda sem retorno, a aeronave 
foi considera hostil, sendo rea-
lizados os procedimentos de 
tiro de detenção.

Após a execução, a aeronave, 
que não tinha plano de voo e 
entrou no espaço aéreo do Brasil 
pela fronteira do Mato Grosso do 
Sul, fez pouso forçado no Estado 
de São Paulo, entre as cidades 

de Jales e Pontalinda.
A partir de então, a Polícia 

Federal assumiu as Medidas de 
Controle de Solo (MCS). Duas 
pessoas se evadiram antes 
da chegada dos policiais e 
na aeronave foram encontra-
dos em torno de 663 quilos de 
pasta base de cocaína.  

De acordo com o Comando 
de Operações Aeroespaciais 
( C O M A E ) ,  o s  r a d a r e s 

identificaram a aeronave 
entrando no espaço aéreo bra-
sileiro. O avião, sem contato 
com o controle, descumpriu 
todas as medidas de policia-
mento realizadas, mostran-
do-se hostil.

A ação faz parte da Operação 
Ostium, para coibir ilícitos trans-
fronteiriços, na qual atuam em 
conjunto a Força Aérea Brasileira 
e a Polícia Federal.

Moradores do Parque Bonfim, 
em Umuarama, procuraram 
a Guarda Municipal no 
domingo (3) pela manhã 
para relatar a existência de um 
caminhão carregado com torsa 
de madeira, que já estava 
abandonado e bloqueando o 

cruzamento das Ruas França e San Marino. Os guardas municipais sina-
lizaram o local e providenciou a remoção do caminhão, que apresentava 
problemas mecânicos. O proprietário também foi identificado.

Facada na cabeça
Uma briga entre um casal por pouco não terminou em 

tragédia na cidade de Cianorte (município localizado a 
85 quilômetros de Umuarama). De acordo com as infor-
mações repassadas pela Polícia Militar, uma pessoa teria 
ficado ferida após a briga, registrada por volta das 21h50 
do domingo (3). O caso aconteceu na Rua Durval Marques 
Leão e a vítima, foi um homem de 31 anos de idade que 
sofreu ferimentos no crânio. A esposa, de 33 anos, foi quem 
desferiu um golpe de faca que atingiu a cabeça do marido. 
Após a confusão, a agressora deixou o local na companhia 
de amigas. O homem foi levado para atendimento médico.

Carregado com cigarros
Um condutor de 43 anos e seu passageiro de 41 anos 

foram presos ontem (4), após serem flagrados pela 
Polícia Rodoviária Estadual transportando 10 caixas de 
cigarros da marca Eight – de origem paraguaia – que 
totalizam cerca de 500 pacotes. A mercadoria estava 
no porta-malas de um Del Rey que seguia pela rodovia 
PR-486, nos limites do município de Alto Piquiri. A ação 
faz parte da operação Narco Brasil, que visava inter-
ceptar o fluxo de mercadorias ilegais nas rodovias. O 
condutor relatou que adquiriu os cigarros no distrito de 
São Camilo, em Palotina, e que levariam o produto até 
Altônia. A dupla foi presa e levada junto com a mercado-
ria e o carro, à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
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A  P o l í c i a  C i v i l  d e 
Umuarama identificou e pediu 
a prisão de homens envolvi-
dos em um roubo, seguido 
de tentativa de latrocínio, na 
empresa Click Moveis, locali-
zada às margens da rodovia 
PR-323, saída para Guaíra.

A ação criminosa aconteceu 
no final da tarde de 9 de junho, 
ocasião em que um dos auto-
res efetuou disparos de arma 
de fogo para o alto e também 
em direção aos funcionários 
da fábrica. Vhandriel Junior 
Zamaquizomares foi atingindo 

Polícia Civil identifica autores de 
assalto à empresa Click Móveis

por duas vezes e teve que ser 
socorrido e hospitalizado, após 
ter sofrido ferimentos graves. 
Felizmente ele foi liberado do 
hospital alguns dias depois.

As investigações levaram 
à identificação de Carlos 
Daniel de Souza Reis e de 
João Victor Bernardes. O 
delegado adjunto da 7ª 
Subdivisão Policial (SDP) 
Gabriel Menezes, pleiteou à 
Justiça, pela prisão preventiva 
de Carlos Daniel e pela prisão 
temporária de João Victor.

Meneses lembra que a 

dupla é considerada foragida 
e a Policia Civil já deu início ás 
diligências em busca da loca-
lização dos acusados.

O delegado reforça que 
Carlos Daniel é ex-empre-
gado da empresa roubada e 
possui antecedentes crimi-
nais por envolvimento nos 
crimes de lesão corporal, 
receptação e tráfico de dro-
gas. João Victor teve pas-
sagens por roubo e já havia 
contra ele um mandado de 
prisão por rompimento de 
tornozeleira eletrônica.

Pela primeira vez no ano, 
o maior número de ocorrên-
cias registradas pela central 
de atendimento da Guarda 
Municipal refere-se a denún-
cias, queixas e reclamações a 
respeito de ‘pessoas em situa-
ção de rua’ – embriagados, 
andarilhos, drogaditos, men-
dicância e indígenas: foram 
38 chamados durante o mês 
junho de 2022.

Segundo o relatório mensal 
de atendimentos, divulgado no 
início da tarde desta segunda-
-feira (4), foram 242 chamados, 
com destaque para a apreen-
são de dois veículos (um por 
adulteração e outro por débi-
tos) e três encaminhamentos 
para a 7ª Subdivisão da Polícia 

Denúncias contra moradores 
de rua lideram chamados à GM

Civil (um por de entorpecentes, 
um por tráfico de drogas e um 
por violência contra mulher – 
Lei Maria da Penha).

“Vale destacar ainda que 
realizamos a apreensão de 25 
quilos de maconha”, aponta 
o inspetor Valdiney Roberto 
Rissato, comandante da GMU.

O levantamento de aten-
dimentos de junho informa 
que em segundo lugar estão 
as denúncias de trânsito, geral-
mente veículos estacionados de 
forma irregular, com 33 ligações. 
Tem terceiro lugar vêm as denún-
cias de pessoas em atitude sus-
peita próximas a residências ou 
a estabelecimentos comerciais 
e a perturbação do sossego, com 
16 chamados cada.
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Afsu faz homenagem 
às vítimas de acidente

Meninas de Umuarama garantem a 
vice liderança no Futsal paranaense

TIME feminino de futsal de Umuarama fatura mais uma rodada, desta vez em cima do 
Guarapuava na casa das adversárias

Em Guarapuava, fora de 
casa, no último sábado, as 
meninas da Afsu retomaram a 
vice-liderança do Campeonato 
Paranaense – Série Prata com a 
vitória contra as donas da casa 
por um placar de 3 a 2.

O time feminino de futsal 
profissional de Umuarama 
saiu na frente com um gol raro 
no futsal. De cabeça, a capitã, 
Thai, abriu o placar. Jhully 
ampliou ainda no primeiro 
tempo após uma linda rou-
bada de bola e um ‘petardo’ 
rasteiro sem chance de defesa 
para a goleira adversária.

Já no segundo tempo, o 
time de Guarapuava dimi-
nuiu depois de uma jogada 
de escanteio, mas novamente 
Jhully entrou em cena. Numa 
pancada de falta, ampliou para 
o Umuarama. Guarapuava 

ainda diminuiu e tentou uma 
pressão, mas assim terminou 
a partida.

Os 3 pontos recolocam 
as meninas de Umuarama 
de volta na vice-liderança e 
amplia a invencibilidade para 
7 jogos consecutivos.

Fantástico é o adjetivo uti-
lizado pelo técnico Henrich 
Hyordan para denominar o 
momento de suas coman-
dadas na Série Prata do 
Campeonato Parananese 2022. 
E não é exagerada a colocação 
ou mera vaidade do jovem trei-
nador, é fato, demonstrado em 
dados estatísticos e nas vitó-
rias, que o Umuarama Futsal 
Feminino realiza um ótimo 
campeonato. E a campanha 
ganha mais destaque e mui-
tas pitadas de superação do 
elenco e da comissão técnica 

quando o assunto é transpor 
as barreiras enfrentadas pelo 
esporte brasileiro.

É comum as atenções da 
mídia se voltarem para histó-
rias de esportistas brasileiros 
que conquistaram seu espaço 
superando grandes empeci-
lhos, entre os principais, a falta 
de investimentos, de patroci-
nadores e de um plano espor-
tivo nacional que prestigie a 
formação de atletas de alto 
rendimento já nas entidades 
educacionais, como escolas, 
colégios e faculdades. E, infe-
lizmente, a falta de investimen-
tos é potencializada quando 
o assunto são modalidades 
femininas.

Com um treino sema-
nal e apenas outro aos fins 
de semana, antes ou após 
os jogos, em razão de uma 

jornada dupla, dividida entre 
profissões diversas ou os 
estudos, o elenco conseguiu 
se entrosar, se unir e tirar a 
derrota do currículo há sete 
rodadas. O último revés foi 
contra o Irati no dia 7 de maio. 

No momento, o time umuara-
mense ocupa a terceira posi-
ção da tabela de classificação 
com dezenove pontos e a três 
rodadas do fim da primeira 
fase, é mínima a chance de 
ficar fora da fora da próxima.
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Na próxima sexta-feira 
(8), o acidente com o ônibus 
da Associação de Futsal de 
Umuarama (Afsu) completa um 
ano. E na quinta-feira (7), será 
realizada uma homenagem para 
Paulo Vitor Gonzales Debia, o 
Vitinho, de 30 anos, e Osvaldo da 
Silva, de 73 anos, que morreram 
no acidente. O primeiro era coor-
denador das categorias de base e 
outro motorista do ônibus.

O acidente com o ônibus 
da AFSU que levava o time 
de futsal de Umuarama ocor-
reu na manhã, na BR-376, em 
Guaratuba (PR). A equipe se 
encaminhava para Jaraguá do 
Sul, onde enfrentaria o time 
local pela Taça Brasil. O ôni-
bus tombou em uma curva, 
matando o motorista e o coor-
denador das categorias de base 
e ainda feriu 10 pessoas, entre 
jogadores e comissão técnica.

O fato deixou o futsal brasileiro 
e os moradores de Umuarama em 

Longão da Smel reuniu quase
300 participantes no domingo

A PROVA foi realizada na Estrada Pioneiro (a estrada velha para Lovat), com largada às 
6h30 da manhã em frente ao colégio estadual do distrito

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer realizou no 
último domingo, 3, mais uma 
etapa do Longão da Smel, 
uma corrida pedestre pelas 
estradas rurais do município 
onde mais importante do que 
chegar na frente é completar 
o percurso.

Dessa vez a prova foi rea-
lizada na Estrada Pioneiro (a 
estrada velha para Lovat), com 
largada às 6h30 da manhã em 
frente ao colégio estadual do 
distrito. “Tivemos a participa-
ção de 259 pessoas, que se ins-
creveram para o evento. Com 
pessoas ativas, Umuarama 
será uma cidade cada vez mais 
saudável”, festejou o secretá-
rio de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira.

O Longão é fruto de uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Umuarama, por meio da Smel, 
e o Serviço Social do Comércio 
(Sesc/Umuarama), com apoio 
dos Amigos que Correm, 
Viva + Assessoria Esportiva, 
Outliers Assessoria, Furious 
Fit Academia, Esquadrão da 
Corrida, Martinha Assessoria 
Esportiva e Bola Running.

“Nos próximos dias divulga-
remos a data da corrida de rua 
mais esperada do ano, a prova 
noturna Night Run Umuarama, 
que este ano promete ser a 
melhor de todas já realizadas. 

Aguardem”, antecipou o secre-
tário Jefinho.

Esta foi a terceira etapa 
do Longão da Smel, uma cor-
rida com percursos variados 
promovida para movimentar 
a população. As distâncias 
variam entre 5 km, 8 km e 
14 km e a meta não é chegar 

em primeiro lugar. “O grande 
sentido é mobilizar a comuni-
dade para praticar atividade 
física. Todos que participa-
rem e conseguirem concluir 
o trajeto serão considerados 
vencedores e receberão uma 
medalha especial”, completou 
o secretário.
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luto. Já nas primeiras horas após 
a tragédia, nas redes sociais, a 
hashtag #ForçaUmuarama reu-
niu diversas mensagens de pesar 
e solidariedade ao time para-
naense, vindas de atletas, clubes 
e entidades.

A homenagem na próxima 
quinta acontece minutos antes 
da partida contra o São José, 
que está marcada para começar 
às 20h no Ginásio de Esportes 
Professor Amário Vieira da Costa, 
em Umuarama. O jogo é válido 
pela décima quinta rodada da 
Liga Nacional de Futsal (LNF).

VITÓRIA
Também pela competi-

ção, no último domingo (3), 
o Umuarama Futsal venceu o 
Santo André fora de casa por 
4 a 2 – gols de Felipinho (3) e 
Giovani para os umuaramense. 
Em décimo quarto na tabela, 
o Umuarama está na zona de 
classificação para os play-offs.
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Governador Ratinho Júnior afirma que 
Umuarama é a ‘locomotiva’ do Noroeste

UMUARAMA foi contemplada com a Zona de Processamento de Exportações devido aos 
esforços da administração municipal, desde o início do processo

Durante sua passagem pela 
região na última sexta-feira (1), 
para entrega de um trecho de 
25 quilômetros já concluídos 
da Estrada Boiadeira (rodovia 
BR-487), o governador Ratinho 
Júnior destacou as potencia-
lidades de Umuarama – que 
classificou como “grande 
locomotiva do Noroeste do 
Paraná”. Citou obras importan-
tes do Estado na cidade, como 
o Restaurante Popular, a dupli-
cação do trecho da PR-323 
entre o trevo do Gauchão e o 
entroncamento com a PR-468 
e o avanço na implantação da 
ZPE (Zona de Processamento 
de Exportações), em parceria 
com a Prefeitura.

De acordo com o gover-
nador, que foi recebido pelo 
prefeito Hermes Pimentel no 
distrito de Santa Eliza, outras 
regiões do Estado também 
pleitearam a ZPE, mas a pre-
ferência foi por Umuarama 

devido aos esforços da admi-
nistração municipal, desde o 
início do processo, e principal-
mente devido ao potencial de 
desenvolvimento da cidade e 
a região. Ele disse que a pro-
posta da ZPE ‘casa’ com a apti-
dão para o crescimento que 
Umuarama vem apresentando 
nos últimos anos.

“A Zona de Processamento 
de Exportações vai acelerar 
esse desenvolvimento, gerar 
empregos melhores e contri-
buir para mais qualidade de 
vida a toda a região liderada 
por Umuarama”, ressaltou 
Ratinho. O prefeito Pimentel 
destacou as grandes obras rea-
lizadas pelo Estado na cidade 
e região, enalteceu a pavimen-
tação da Estrada Boiadeira – 
“um sonho que finalmente se 
torna realidade” – e disse que 
a ZPE vai ocupar uma área 
de 80 alqueires às margens 
da PR-482 (que liga a Maria 

Helena).
Pimentel lembrou que a lici-

tação já foi homologada e que 
várias empresas já demonstra-
ram interesse em se instalar na 
ZPE, de olho no mercado exte-
rior. “Nossa equipe trabalhou 
bastante para chegarmos a 
esse momento. Foram muitas 
horas de pesquisa, discussões 
e elaboração de documentos 
e editais. Agora, após a licita-
ção, contamos com o apoio do 
Estado, da União e dos nossos 
deputados para os próximos 
passos. O processo não pode 
parar, pois vai trazer uma nova 
perspectiva para o futuro de 
Umuarama”, avaliou.

Ratinho também falou da 
PR-323, um dos maiores eixos 
rodoviários do Paraná, onde 
o governo realiza obras para 
ampliar a sua capacidade de 
tráfego e trazer mais segurança 
aos motoristas e moradores. 
“Estamos investindo muito em 

Umuarama e no Noroeste. A 
revitalização da PR-323, o Voe 
Paraná e a Boiadeira são uma 
grande transformação na logís-
tica da região”, complementou.

A duplicação de 4,4 quilô-
metros da PR-323 no perímetro 
urbano da cidade conta com 

dois novos viadutos, substi-
tuindo os trevos do Gauchão e 
o acesso a Mariluz e ligando as 
pontas do município com mais 
segurança. O investimento do 
Estado é de R$ 66,1 milhões e 
a construção tem término pre-
visto para novembro.
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Prefeitura recebe novos servidores 
públicos com palestra e orientações

O DIRETOR de RH, Alexandre Faker, repassou orientações gerais, como estágio probató-
rio, deveres e atribuições dos servidores

Um grupo de servidores 
contratados no último con-
curso público realizado pelo 
município tiveram uma pales-
tra na manhã de ontem (segun-
da-feira, 4), no anfiteatro da 
Prefeitura. O prefeito Hermes 
Pimentel teve um momento 
com os novos funcionários 
públicos, que vão atuar como 
motoristas e serventes gerais 
no pátio rodoviário municipal.

Além de dar as boas-vindas, 
o prefeito destacou o compro-
metimento que o cargo exige 
para se prestar um serviço 
público de qualidade, à altura 
das expectativas da popula-
ção. “Ser funcionário público 
é uma missão importante, 
onde a população deposita 
muita expectativa. É impor-
tante gostar do que faz e fazer 
bem-feito, porque o povo vai 
cobrar. O servidor é a imagem 
da administração pública e 
seus serviços são de grande 
relevância para a qualidade 
de vida da população”.

O controlador interno da 
Prefeitura, Daniel Dutra de 
Souza, falou sobre as res-
ponsabilidades do servidor e 
também sobre a ‘fiscalização’ 

imposta pela sociedade, sem-
pre atenta aos serviços pres-
tados. O diretor de Recursos 
Humanos, Alexandre Faker 
Ribeiro, também repassou 
orientações gerais, como está-
gio probatório, deveres e atri-
buições dos servidores, proibi-
ções, progressão de carreira, 
sindicância e processos admi-
nistrativos que podem resultar 
em punições.

A palestra teve ainda a par-
ticipação da assistente admi-
nistrativo Leandra Cristina 
Moreira e da assessora especial 

Kamila Lesse, da Diretoria de 
Recursos Humanos, que abor-
daram adicional de tempo 
de serviço, promoções por 
conhecimento, licença prê-
mio, salário-família, prorroga-
ção e auxílio-natalidade, férias, 
atestados e vale-transporte. 
“O servidor municipal tem um 
plano de carreira que prevê 
diversos avanços, desde sejam 
cumpridos todos os passos. O 
município acolhe os novos ser-
vidores e lhes deseja sucesso”, 
finalizou o diretor de Recursos 
Humanos.
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Boas práticas na mani-
pulação de alimentos

OS detalhes foram definidos em reunião entre a nutricionista Fernanda Bertelis Merlini, 
Agência do Trabalhador, Divisão de Empreendedorismo e Vigilância em Saúde

A Resolução de Diretoria 
Colegiada (RDC) 216/2004, da 
Anvisa, exige que trabalhado-
res envolvidos na preparação 
de gêneros alimentícios para 
venda ao consumidor tenham 
conhecimentos comprovados 
sobre boas práticas na mani-
pulação de alimentos. Em fis-
calizações realizadas rotineira-
mente, o serviço de Vigilância 
Sanitária do município tem 
encontrado muitos profissio-
nais atuando sem formação 
comprovada ou desatualiza-
dos quanto às medidas e cui-
dados necessários.

Para facilitar o cumpri-
mento das normas estabele-
cidas pela RDC da Anvisa, a 
Secretaria de Saúde, a Agência 
do Trabalhador e a Casa do 
Empreendedor se uniram para 
oferecer um curso gratuito de 

boas práticas para os respon-
sáveis pelas atividades de 
manipulação dos alimentos 
(proprietário ou funcionário 
designado), abordando temas 
como contaminantes alimen-
tares, doenças transmitidas 
por alimentos e manipula-
ção higiênica dos alimentos. 
Os detalhes foram definidos 
durante reunião ontem (4) 
pela manhã.

O  c u rs o  fa z  pa r te  d o 
Programa Alimento Mais 
Seguro,  que considera a 
necessidade de aperfei-
çoamento das  ações  de 
controle sanitário, visando 
a proteção à saúde, a har-
m o n i za çã o  d a  i n s p e çã o 
sanitária e a necessidade 
de requisitos higiênico-sa-
nitários aplicáveis em todo 
território nacional.
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Palavras cruzadas

No trabalho, confie na sua experiência para con-
quistar os objetivos que tem em mente. Mercúrio 
na Casa 2 pode trazer ideias incríveis para você 
aumentar seus ganhos. À noite, a Lua chega ao seu 
paraíso astral, realça seu charme e anima a paquera. 
Boa fase para iniciar um namoro ou esquentar o ro-
mance. Realize suas fantasias no sexo.

Procure manter seus planos em segredo e só revele 
suas intenções a quem realmente puder ajudar. Mar-
te desperta o lado mais ambicioso do seu signo e 
avisa que, nas próximas semanas, você não vai me-
dir esforços para alcançar seus objetivos. No amor, 
você saberá bem o que quer e só vai investir em ro-
mance se sentir que vai valer mesmo a pena. 

Ainda que você seja uma pessoa racional e reserva-
da, Marte revelará em você um inesperado espírito 
aventureiro. Você vai querer viajar, estudar e viver as 
mais diferentes experiências nesta fase. Não perca 
uma oportunidade de fazer uma excursão ou um 
passeio diferente com amigos. No amor, você pode 
conhecer alguém e se apaixonar à primeira vista. 

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os co-
legas será muito produtivo para você. Marte na 
Casa 5 desperta seu lado mais competitivo e en-
tusiasmado. Com a Lua na Casa 9, você terá boa 
memória e muita facilidade para aprender. Com 
Marte no paraíso astral, você pode contar com 
fortes emoções na conquista e no romance.

Os astros deixarão você mais extrovertida e falante. 
Por um lado, isso deve ajudá-la a vencer a timidez e 
expor mais as suas ideias e opiniões. Porém, por ou-
tro, você pode ficar um tanto agressiva e autoritária. 
No romance, união e companheirismo falarão mais 
alto. Declare seu amor, mas fuja de discussões.

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 20/3Solução anterior

Os astros aumentam a sua curiosidade e sua von-
tade de aprender. Você vai se interessar por tudo 
que possa trazer novidades ou abrir portas para a 
sua vida. Mercúrio estimula os estudos: busque 
cursos, melhore seu currículo e invista no seu 
crescimento. Marte na Casa 7 deixa você mais 
intensa em suas relações e parcerias. 

Mercúrio em Câncer intensifica bastante a sua 
criatividade e seu poder de comunicação. Ao 
mesmo tempo, Marte incentiva as amizades e par-
cerias, além de revelar em você um espírito de li-
derança, inclusive no trabalho. A paixão vai rondar 
suas amizades e vai ser difícil resistir. Quem na-
mora também pode querer falar em compromisso. 

Determina e persistente, você vai contar com garra e 
coragem em dobro nas próximas semanas para ba-
talhar pelo que deseja. Também terá ótimas ideias e 
uma habilidade enorme para negociar e convencer 
as pessoas. Além de esbanjar charme, você vai se 
mostrar mais ousada nas paqueras e no romance. 

Marte chega à Casa 2 do seu horóscopo e anuncia 
um período muito promissor para as suas finanças. 
Uma boa forma de lucrar é com coisas que possa 
fazer em casa nas horas vagas. Pode pintar um clima 
de paquera com alguém conhecido. A Lua ingressa 
na Casa do Casamento à noite e traz bons estímulos 
para o amor. Não deixe a família interferir demais.

Carreira e sucesso estarão no centro das suas aten-
ções e, se você não anda muito satisfeita com o que 
faz, pode sentir uma vontade irresistível de dar uma 
guinada na sua vida. No campo sentimental, Marte 
na Casa da Sensualidade deixa você ainda mais atra-
ente e sedutora. Vai envolver quem quiser com seu 
charme, seja na conquista ou no romance. 

Você vai encarar o trabalho com muita energia e 
determinação. Seu empenho será notado e pode 
até render uma grana extra no fim do dia. Dê aten-
ção à sua saúde e mude hábitos que possam afe-
tar o seu bem-estar. Pode pintar uma forte atração 
por colega ou amigo(a) e vai ser difícil resistir. 

Os nascidos no dia 5 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Sagitário. São 
inteligentes e capazes, mas às vezes se mostram acomodados, na esperança de que alguém 
faça por eles o que eles mesmos podem fazer. Seu número principal, é o 9, número de Marte, 
que lhe infunde coragem, determinação, confiança em si, esperteza, intuição, espírito atirado 
e audacioso. Amam a aventura, gostam do imprevisível e de correrem riscos.

Horóscopo nascido em 5 de julho
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posterior
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Santa
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em inglês
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Um dos sintomas da 
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cerebral
(Med.)

Verão, em
francês

Equídeo
diminuto

Fenômeno climático
do Pacífico

Estilo de
escrita
manual 

Girassol,
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remoto es-
perado na Califórnia Medida de

energia 
Habitantes
do Olimpo
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Um dos
quatro
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nacionais 
brasileiros

Parva;
idiota
A letra
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Cruéis; de-
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Papagaio 
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Sol, em
inglês
Pescar

com arpão

Dirigir-se; 
encami-
nhar-se

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

Que está
"em dia"

com as o-
brigações 
financeiras

Aí está!

Fósforo
(símbolo)

Tecido de
jaquetas
Forma do
bambolê

Autores
(abrev.)

Diz-se do 
poder 

exercido 
por 

delegação
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R F A P
P O T E N C I A L

A R T E R I A P A
I E A T S A C

E V I L C E R A
A R O T I M A S
T O C A I A T T

D I O R N D O C E

Z R P A J E M T
F A I N A S O C I O

Ç G Z S R U N
O Ã I P I R A I
D O N A R O T C

A Q U I A L I A
P O L O N A I S E S

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.

Toledo - As crianças de Toledo terão 
mais um programa para contribuir 
com a sua formação cidadã. Na segun-
da-feira (4), durante a reunião ordinária 
do prefeito com os vereadores e verea-
dores do município, foi sancionada a 
Lei Nº 2.459/2022 instituindo o Agente 
Mirim em Toledo. A intenção do pro-
grama é conscientizar os alunos da rede 
pública e privada, por meio de ativida-
des complementares como ações infor-
mativas, educativas, palestras, rodas de 
conversa, oficinas, atividades lúdicas, 

gincanas, entre outras, sobre a impor-
tância do combate à Dengue. 

“Estamos trabalhando fortemente 
junto à Educação, com projetos e 
programas importantes, como o 
Aluno Conectado, Teia dos Saberes, 
Professor Pesquisador, entre outras 
ações, e também temos nos dedicado 
muito a melhorar as condições dos 
agentes de combate às endemias e 
dos agentes comunitários de saúde, 
como a adequação ao piso nacional. 
Toledo sai na frente da maioria dos 

Você pode ganhar uma grana inesperada ou pode 
passar por uma mudança que vai beneficiar as 
suas finanças. No trabalho, Mercúrio aumenta sua 
criatividade e seu poder de comunicação. Evite 
discussões em família. Atraente e sedutora, vai 
ser fácil envolver quem deseja na conquista ou 
na vida a dois. A paixão promete pegar fogo entre 
quatro paredes.

municípios brasileiros”, disse o prefeito 
Beto Lunitti.

A lei é de autoria do vereador Dudu 
Barbosa e pretende fomentar medi-
das de prevenção ao mosquito Aedes 
aegypti, bem como os locais de sua pro-
criação. Com foco na prevenção, a nova 
regulamentação é encarada com cari-
nho pela secretária de Saúde, Gabriela 
Kucharski. “Quando a gente previne 
não precisa remediar depois”. Investir 
em ações que impeçam as pessoas de 
ficarem doentes, conforme Gabriela, 
evita salas de emergências lotadas, 

algo que sempre acontece nos períodos 
em que os casos de Dengue crescem. 

As ações do Agente Mirim serão 
desenvolvidas pelas Secretarias Muni-
cipal da Educação (Smed) e da Saúde 
e integrarão o calendário oficial esco-
lar e a agenda de eventos do municí-
pio. “Vamos organizar atividades do 
Programa nas escolas mensalmente, 
na última sexta-feira de cada mês, e 
anualmente, durante toda a semana 
que antecede o Dia Nacional de Com-
bate ao Dengue”, disse a secretária da 
Educação, Marli Gonçalves Costa 

Agente Mirim de Toledo agora é lei municipal

A pior estiagem dos últi-
mos 30 anos que se abateu 
na região Sul do Brasil, entre 
setembro e dezembro de 
2021, gerou um prejuízo de 
cerca de R$ 120 milhões só 
em Umuarama. Tanto que 
o prefeito Hermes Pimentel 
decretou situação de emer-
gência baseado em estudos 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura. E a resposta ao 
pedido de socorro acaba de 
chegar à cidade: o Governo 
Federal autorizou o envio 
de 4.500 cestas básicas, que 
serão distribuídas em três 
meses a pequenos produtores 
rurais e famílias cadastradas 
nos Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras).

Produtores cadastrados no Cras receberão cestas básicas
O secretário de Agricultura, 

Cleverson Alvarenga, fez ques-
tão de iniciar a distribuição 
pessoalmente. “Na última sex-
ta-feira (1º) levamos as cestas 
a 280 famílias, em proprieda-
des rurais situadas tanto nos 
distritos quanto nas estradas 
municipais. O recebimento das 
cestas é de grande importância 
para as famílias, pois a estia-
gem graças a Deus passou, 
mas os prejuízos foram tan-
tos que esse apoio que chega 
agora seguramente é algo real-
mente importante”, comenta.

Ele observa que o muni-
cípio foi contemplado com o 
recurso para a aquisição de 
cestas básicas graças ao tra-
balho em conjunto feito entre 

a administração municipal, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura, em parceria com 
a Defesa Civil Municipal e ao 
Decreto 007/2022, que regis-
trou as perdas ocasionadas 
pela estiagem em Umuarama. 
“As famílias que estão rece-
bendo essas cestas são famí-
lias que foram impactadas 
pela estiagem e que estão em 
situação de vulnerabilidade”, 
destacou.

O secretário observa que 
o decreto tinha exatamente o 
objetivo de oferecer apoio aos 
produtores rurais, que regis-
traram grandes perdas. “Além 
do milho, as culturas mais afe-
tadas foram as de forrageiras, 
com perdas de 85%, soja, com 

60%, café e hortaliças, com 
40%, cana-de-açúcar, com 
35%, e mandioca, com 25%. 
Além disso, ainda contabili-
zamos danos e prejuízos na 
pecuária leiteira e de corte”, 
pontua Alvarenga.

Linete Alves Salomé da 
Silva, produtora rural na 
Estrada Dias, foi uma das 
que receberam a cesta básica 
das mãos do secretário de 
Agricultura. “Foi um período 
de grande angústia para todos 
nós, que vivemos e trabalha-
mos no campo. Todo apoio que 
vamos receber agora também 
chega em boa hora. Agradeço 
a dedicação do prefeito e de 
todos da secretaria”, disse.

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

s e c r e t á r i o ,  8 4 0  c e s t a s 
serão entregues aos pro-
dutores com o CadÚnico 
devidamente cadastrado 
e atualizado. Já as outras 
3.660 unidades serão dis-
tribuídas pela Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, por meio dos Cras. 
“ O s  a l i m e n t o s  f o r a m 
adquiridos com recursos 
específicos liberados pelo 
Ministério da Integração 
Regional às famílias ins-
critas no Cadastro Único, 
tendo como prioridade as 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social e risco 
alimentar”, detalha Adnetra 
Vieira Santana, secretária 
de Assistência Social.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

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

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

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

Ícone atemporal, Fiat 500 completa 65 anos
FOTOS: DIVULGAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVO 500E NO BRASIL
O Fiat 500 chegou radical-

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

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

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

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



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

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

CRUZE LTZ TURBO 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 112.900,00

CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00

CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00

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

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

RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00

RENEGADE SPORT AT 21/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 103.900,00

S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00

S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 216.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00

TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00

TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 142.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

Tapejara declarou luto oficial pela
morte de família na rodovia PR-323
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS 
DE COLORADO.                  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são con-
feridas convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas e do Material Plástico e das Indústrias de Produtos de Higiene Pes-
soal, Cosméticos e Perfumaria”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato acima 
citado, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 
14/07/2022 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
na Rua Augusto Giacomini nº10 na  cidade  de  Colorado Estado  do  Paraná , onde 
serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

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

                                                                                                                Colorado, 05 de Julho 2.022.

PAULO VICENTE DA SILVA 
Presidente 

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

O prefeito de Tapejara, 
Rodrigo de Oliveira Souza 
Koike, decretou luto oficial de 
três dias no município, pelo 
falecimento das cinco pessoas 

da mesma família na rodovia 
PR-323, a 53 quilômetros de 
Umuarama. O acidente acon-
teceu no último domingo (3).

B e n e d i t o  A p a r e c i d o 

C â n d i d o ,  N e u za  R i b a s 
Brandão, Vilma Brandão, 
Lorrayne Brandão e Wellington 
Cristian Brandão, membros 
da mesma família, ocupa-
vam o Volkswagen Santana, 
quando bateu de frente contra 
um caminhão baú. O carro foi 
arrastado por vários metros, 
fora da pista.

As cinco pessoas morreram 
no local do acidente, quatro 
delas imediatamente com a 
colisão e a quinta dentro da 
ambulância do Samu (Serviço 

de Atendimento Móvel de 
Urgência).

Em nota, o prefeito consi-
dera a família Brandão como 
“ilustres moradores” e afirma 
que o período de luto é uma 
forma de demonstrar o “pro-
fundo pesar e respeito” pelo 
falecimento das vítimas.

O velório aconteceu na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 4), no Salão Paroquial do 
Município, e o sepultamento 
aconteceu à tarde.

O motorista do caminhão 

relatou que trafegava a sua 
frente, um veículo GM Celta, 
que reduziu a velocidade para 
entrar em uma estrada vicinal 
à beira da pista. O caminho-
neiro não conseguiu reduzir 
a velocidade em tempo hábil 
para desviar e colidiu contra o 
Celta, invadindo a pista con-
trária, atingindo o Santana 
ocupado pela família. Ele 
permaneceu no local aguar-
dando socorro e, bem como o 
motorista do Celta, não sofreu 
ferimentos.

CARRO ocupado pela família ficou completamente destruído depois da colisão frontal 
contra o caminhão

O
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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"O gerente pergunta ‘como’ e ‘quando’; o líder 
pergunta ‘o quê’ e ‘por que’."

Warren Bennis

BREAKFAST
Para comemorar o Dia do  Comerciante, o Senac recebe convidados, líderes e os comerciantes para um Café da 
Manhã nesta terça, às 8h. Uma justa homenagem.

 Wanderlei Priori e Sueli Priori, Silvia e Carlos Vendrame -, e Neli e Gerson Bortoli

Presença i lustre do casal  Fátima e Luis Guilherme Turchiari, 
Governado do Distrito LD 6

POSSE
O CL Carlos Vendrame e 
DM Silvia Vendrame to-

maram posse no sábado 
(2)  gestão 2022/2023 do 
Lions Club de Umuarama. 
Presença ilustre do  Gover-
nador do Distrito LD 6 o DG 
Luis Guilherme Turchiari e 
DM Patricia Rodrigues Tur-
chiari, e demais convida-

dos. O  lema 'SuperAção no 
Servir' baliza os trabalhos 

do clube na gestão. 

 

DOAR
Um homem condenado à morte 

pediu o adiamento de sua execução 
por uma causa nobre. Ele tem um tipo 

sanguíneo raro e a equipe de trans-
plantes da Universidade do Texas o 

considerou um “excelente candidato” 
para transplantar seu rim a alguém 
com dificuldades em encontrar um 
doador compatível. Apesar de seus 
advogados terem solicitado a mu-
dança de sua pena em um outro 

pedido ao governador do Texas, o 
republicano Greg Abbott, pedidos de 

adiamento de sentenças de morte 
para doação de órgãos são raros nos 

Estados Unidos. (g1)

 

ROUANET
Poucos dispositivos legais no Brasil 

são alvo de tanta polêmica por parte 
de gente que não o conhece, como a 
Lei Rouanet. Criada em dezembro de 
1991, ela permite que instituições pri-
vadas patrocinem projetos culturais 

que tenham sido autorizados a captar 
recursos pela Secretaria Nacional de 

Cultura. As empresas podem financiar 
os projetos por doação ou patrocínio 
e abater até 100% do valor do Impos-

to de Renda. (g1)


