
O encontro entre as avenidas Ipiranga e Parigot de Souza é um dos pontos de maior movimento de veículos em Umua-
rama. E, mesmo tendo sinalização reforçada, muitos motoristas ainda cometem infrações e têm dificuldade de transitar 
pelo local. Por isso, a Umutrans decidiu fazer novas adequações naquele trecho. O canteiro central será demolido em 
um trecho de mais de 150 metros. 
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Procon encontra queda no preço
do tomate e alta no valor do leite
O preço da cesta básica teve uma redução de 1,5% em comparação 
entre julho e junho de 2022, conforme demonstra pesquisa realizada 
pelo Procon em Umuarama. O produto que teve maior alta no último 

mês foi o leite integral, com 29%. Já o produto que registrou a maior 
queda foi o tomate, com -37%. Outras maiores altas foram o queijo 
mussarela, a banana, o papel higiênico e a salsicha. l 8
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revitalizaram por completo 
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do Conjunto Arco-Íris, 
imediações do Aeroporto 
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Umuarama

Fases da lua
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MOTO CLUB/MA
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concurso: 5890

09 12 26 29 46 47

Muitas nuvens Muitas nuvens Céu claro

Semana da Luz terá conscientização 
sobre a utilização da energia elétrica

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 0,62 7,84 11,12

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 +2,93% 28,48 
Vale ON +2,91% 77,18 
ItauUnibanco PN +1,42% 22,90 
Bradesco PN +2,06% 17,38 
Magazine Luiza ON +2,40% 2,56 
Yduqs ON +10,51% 15,25

IBOVESPA: +2,04% 100.729

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

Iene 136,01
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 126,57

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,4% 5,3440 5,3450 +2,1%
PTAX  (BC) -1,3% 5,3634 5,3640 +2,4%
PARALELO -1,4% 5,2200 5,6700 +1,6%
TURISMO -1,4% 5,2200 5,6500 +1,6%
EURO -1,4% 5,4471 5,4498 -0,6%

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 07/07

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 6,43
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.279,26 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/07

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 07/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 184,00 -2,1% -1,6%
SOJAParanaguá 194,00 -1,0% 0,0%
MILHOCascavel 85,00 -1,2% 0,0%

SOJA 1.591,25 11,00 -7,9%
FARELO 470,00 7,40 12,6%
MILHO 747,00 2,75 -1,3%
TRIGO 824,50 32,25 -23,1%

SOJA 175,79 1,9% 0,8%
MILHO 76,90 0,0% -2,2%
TRIGO 110,25 -0,3% 4,8%
BOI GORDO 304,21 0,4% 3,7%
SUINO 6,17 1,6% 18,9%

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

Em 07/07 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)

A INTENÇÃO é criar reflexão sobre o consumo e produção de energia elétrica racional e 
responsável; incentivar a produção e a utilização de energias renováveis

F o i  p r o t o c o l a d o  n a 
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 
312/2022 que cria a Semana 
da Luz no estado do Paraná. 
Segundo a justificativa da 
matéria, o objetivo principal 
é a conscientização sobre o 
uso eficiente da energia elé-
trica para a melhoria da qua-
lidade de vida da população 
e será realizada anualmente 
na semana que integra o dia 
05 de junho (Dia Mundial 
do Meio Ambiente) e será 
incluída no Calendário Oficial 
do Estado do Paraná.

Entre os objetos, estão: 
ampla reflexão sobre o con-
sumo e produção de energia 
elétrica racional e responsá-
vel; incentivar a produção e 
a utilização de energias reno-
váveis; conscientização sobre 
a boa produção e utilização 
da energia elétrica, buscando 
sempre o desenvolvimento 
sustentável; proteção do meio 
ambiente; promoção de pales-
tras, seminários, workshops, 
campanhas, mobilizações e 
outras atividades, que permi-
tam estimular a reflexão sobre 
uso eficiente e consciente da 
energia elétrica, com o intuito 
de conscientizar a população 
em geral e os demais setores 

da economia, para a consecu-
ção dos objetivos desta lei.

O Paraná é um dos maio-
res polos de matriz energé-
tica hidráulica do Brasil e do 
mundo por meio também da 
hidrelétrica de Itaipu, em Foz 
do Iguaçu. A matriz energé-
tica paranaense é responsável 
por boa parte da energia elé-
trica utilizada nas regiões Sul 
e Sudeste do Brasil, detendo 
um grandioso potencial e com 
expressivo aproveitamento 
hidrelétrico. Cerca de 93% do 
sistema energético paranaense 
provêm de fontes renováveis. 
Todo esse potencial energético 
do Paraná corre riscos caso 

não haja a utilização cons-
ciente da energia elétrica.

N o  a n o  d e  2 0 2 1 ,  n o 
Paraná, o consumo de ener-
gia elétrica cresceu 12% em 
janeiro  comparado com 
o mesmo mês de 2020 de 
acordo com a Câmara de 
Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE). E, no decor-
rer  dos tempos até a 1ª 
quinzena de junho de 2022, 
o consumo só aumentou, 
conforme pesquisa feita 
pelo mesmo Instituto.

A proposta segue para 
a n á l i s e  d a s  C o m i s s õ e s 
Permanentes antes de ser 
votado em plenário.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

@tribunahojenewsumuarama



3Sexta-feira, 08 de julho de 2022  POLÍTICA

Comissão especial na  
Câmara aprova PEC do 
Estado de Emergência

Deputados aprovam criação  
da Lei Geral do Esporte

A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto que refor-
mula a legislação esportiva, 
instituindo direitos para os 
atletas em formação e reu-
nindo várias leis em um único 
diploma legal.

A proposta teve origem no 
Senado e retornará para nova 
votação dos senadores. De 
acordo com o texto, haverá 
mudanças também na distri-
buição da arrecadação de lote-
rias de prognósticos (Mega-
Sena, Quina e semelhantes). 
Do total que cabe ao órgão res-
ponsável pelo Esporte (atual-
mente a Secretaria Especial 
do Esporte do Ministério da 
Cidadania), o texto retira 1,13 
ponto percentual para dire-
cionar recursos às secretarias 

estaduais de Esporte, pro-
porcionalmente às apostas 
feitas em seu território, para 
aplicação em modalidades 
olímpicas e paralímpicas de 
jogos escolares.

As secretarias ficarão com 
1 ponto percentual a mais. O 
restante será dividido entre o 
Comitê Brasileiro do Esporte 
Master (CBEM), a Confederação 
B ra s i l e i ra  d o  D e s p o r to 
Universitário (CBDU) e a União 
dos Esportes Brasileiros.

Na loteria por quota fixa, 
na qual os jogadores fazem 
apostas em resultados especí-
ficos de partidas, o texto retira 
1 ponto percentual do lucro 
bruto das operadoras e des-
tina o dinheiro às entidades do 
ciclo olímpico (Comitê Olímpico 

Brasileiro – COB e Comitê 
Paralímpico Brasileiro – CPB) 
e às entidades agregadoras de 
clubes (Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC, Comitê Brasileiro 
de Clubes Paralímpicos – CBCP, 
Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar – CBDE e 
Confederação Brasileira do 
Desporto Universitário – CBDU).

Dos clubes que cedem os 
direitos de uso de suas mar-
cas e símbolos, o texto retira 
0,1 ponto percentual para divi-
dir os recursos entre os árbi-
tros de futebol e a Federação 
das Associações de Atletas 
Profissionais (Faap).

Além disso, as operadoras 
das loterias por quota fixa sem 
sede no Brasil não poderão 
mais fazer publicidade no País.

Um decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL), publicado 
na edição de ontem (quinta-feira, 7) no Diário Oficial da 

União (DOU), obriga os postos de combustíveis a expor os 
preços dos produtos cobrados antes e depois da entrada 
em vigor da lei do teto do ICMS. A lei começou a vigorar 
no dia 23 de junho. De acordo com o decreto, os postos 
devem exibir, como o preço anterior ao teto do ICMS, 
o valor cobrado na véspera da entrada em vigor da lei, 

ou seja, 22 de junho. O decreto vale apenas pelo ano de 
2022, mas não prevê penalidade para quem não cumprir 
as suas determinações. Até a noite da última quarta-feira 
(6), 23 unidades federativas já haviam reduzido a alíquota 

do ICMS sobre os combustíveis.

Preço à mostra

Novo julgamento
A Câmara de Curitiba 
anunciou que fará 
uma nova sessão em 
agosto, após o recesso 
parlamentar de julho, 
para julgar o processo 
contra o vereador Renato 
Freitas (PT) por quebra 
de decoro parlamentar 
pela participação em um 
protesto contra o racismo 
na Igreja do Rosário, no dia 
5 de fevereiro. A decisão 
foi anunciada um dia após 
a desembargadora Maria 
Aparecida Blanco de Lima, 
da 4ª Câmara Cível do TJ-
PR, suspender os efeitos 
das sessões realizada no 
último dia 22, que aprovou 
a cassação do mandato do 
parlamentar.

Reassumiu o cargo
Na segunda (4), foi 
empossada a suplente, 
Ana Júlia Ribeiro (PT) em 
substituição a Freitas. Ao 
conceder a liminar pedida 
pela defesa do parlamentar, 
a desembargadora 
suspendeu os efeitos dos 
dois atos da Câmara, e, 
assim, Freitas reassume o 
mandato no Legislativo. 
A magistrada acatou os 
argumentos dos advogados 
do vereador de que 
a sessão do dia 22 foi 
marcada sem respeitar os 
prazos regimentais, mas 
destacou a possibilidade 
de convocação de nova 
sessão de julgamento para 
submeter novamente ao 
plenário a deliberação.

Securitização
O Senado aprovou o projeto de Lei de Conversão, 

originário da MP que estabelece um marco regulatório 
das companhias securitizadoras e cria a Letra de Risco 

de Seguro (LRS), um título de crédito, transferível 
e de livre negociação. A matéria segue agora para 

sanção presidencial. A securitização é um processo 
que permite a transformação de dívidas em títulos 

de créditos negociáveis. Até a edição da MP, as regras 
estavam dispersas em várias leis. Os negócios são feitos 

por meio das securitizadoras, que são empresas não 
financeiras especializadas em colocar no mercado títulos 

representativos de direitos de créditos a receber.
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Por 36 votos a 1, os depu-
tados aprovaram ontem (quin-
ta-feira, 7), na comissão espe-
cial, o parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição que 
institui estado de emergência 
até o final do ano. O texto gera 
R$ 41,25 bilhões de despesas 
excepcionais até 31 de dezem-
bro, divididos entre benefícios 
sociais e econômicos.

O parecer, que ontem rece-
beu uma complementação de 
voto, será analisado a partir 
daí, no Plenário, em dois tur-
nos de votação.

Pelo texto aprovado, o estado 
de emergência é criado sob o 
argumento de que a disparada 
do preço dos combustíveis, nos 
mercados externos e interno, 
provoca a deterioração do poder 
de compra da população e pena-
liza os mais vulneráveis.

O reconhecimento de 
estado de emergência serve 
para que os gastos não violem 
a legislação eleitoral. Pela Lei 
das Eleições, não pode haver 
concessão de novos benefí-
cios ou distribuição de valo-
res em ano eleitoral. A não ser 
em casos excepcionais, como 
estado de emergência.

A despesas excepcionais 
não estarão sujeitas às prin-
cipais regras fiscais vigentes, 
como o regime de teto de gas-
tos, a regra de ouro e a meta de 
resultado primário.

BIOCOMBUSTÍVEIS
A PEC 1/22 é oriunda do 

Senado. O parecer incorpora 
outra proposta de emenda 
à Constituição, também do 
Senado, sobre estímulos tri-
butários aos biocombustíveis, 
que tramita em conjunto. O 
texto do relator é um substi-
tutivo que consolida as duas 
PECs sem alterar o mérito já 
aprovado pelos senadores.

Em relação aos biocom-
bustíveis, o texto aprovado 
determina ao poder público 
a criação de um regime fiscal 
favorecido para beneficiar o 
consumidor final, a ser ins-
tituído por lei complemen-
tar. O regime deve assegurar 
aos combustíveis renováveis 
(como o etanol) tributação 
inferior à dos combustíveis fós-
seis (como gasolina e diesel).

A intenção é reduzir o 
impacto de medidas recen-
tes aprovadas pelo Congresso 
Nacional que reduziram a tri-
butação da gasolina e diesel, 
tornando o etanol menos van-
tajoso para o consumidor.

O RECONHECIMENTO de estado de emergência serve para que os gastos não violem 
a legislação eleitoral
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Prorrogado o prazo
de inscrições para
PSS da Educação

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

Cobrança pelo transporte aéreo de 
bagagem é vetada pelo presidente

A Câmara dos Deputados 
aprovou a Medida Provisória 
(MP) 1089/21, que reformulava 
a legislação sobre aviação civil 
e, entre outros pontos, proibia 
a cobrança por bagagem des-
pachada em voos.

Os deputados confirma-
ram as mudanças aprovadas 
pelo Senado e a MP foi à san-
ção presidencial.

O Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) 
teve participação fundamental, 
na proibição de as companhias 
aéreas cobrassem qualquer 
tipo de taxa, em voos nacionais, 
pelo despacho de bagagens de 
até 23 quilos; e em voos inter-
nacionais, pelo despacho de 
bagagens de até 30 quilos.

Foi a Agência Nacional da 
Aviação Civil (Anac) que auto-
rizou a cobrança pelo despa-
cho de bagagens, independen-
temente do seu peso, em 2017.

Em 2019, o Congresso 
havia tentado reverter o fim 
da gratuidade em uma outra 
MP que liberou capital estran-
geiro em companhias aéreas 
(MP 863/18), mas ao sancionar 
a MP, o presidente Bolsonaro 
retirou do texto essa isenção, 
mantendo em vigor a permis-
são da cobrança.

A recente MP aprovada pelo 
Senado no dia 15 de junho de 
2022, liberou a gratuidade do 
despacho das bagagens, con-
tudo, o presidente Bolsonaro 
novamente a vetou, pois 

segundo ele seria contrária ao 
interesse público e aumentaria 
os custos dos serviços aéreos. 
Estes foram os mesmos argu-
mentos das empresas aéreas.

Dispositivo da MP proibia 
cobrar uma primeira baga-
gem de até 23 quilos em voos 
domésticos e 30 quilos em 
voos internacionais.

Desde 2017, com foi libe-
rada a cobrança pelo governo 
Michel Temer, as empre-
sas aéreas faturaram R$ 3 
bilhões, com a promessa de 
baratear o preço das passa-
gens, fato que não ocorreu.

Agora o Congresso Nacional 
tem 30 dias para apreciar o veto, 
e enquanto isso, o consumidor 
paga pelas suas bagagens.

Seleção
A seleção dos profissionais será composta por provas objetiva, de 

títulos, prática e de tempo de serviço. As vagas são de até 40 horas 
semanais para professor e de 20 horas ou 40 horas semanais para 

professor pedagogo. Neste ano a prova prática terá duas etapas e o 
resultado final do PSS será divulgado em novembro.

A DATA da prova objetiva também foi adiada e, agora, acontecerá no dia 25 de setembro

O prazo para encerra-
mento das inscrições para 
o PSS (Processo Seletivo 
Simplificado) de professores 
e pedagogos da rede estadual 
de ensino foi prorrogado para 
as 16 horas do dia 22 de julho. 
A data final era, inicialmente, 
ontem (7), quando mais de 65 
mil pessoas já se inscreveram.

A data da prova obje-
tiva também foi adiada e, 
agora, acontecerá no dia 25 
de setembro. Ela será apli-
cada simultaneamente nos 
municípios-sede de cada um 
dos 32 Núcleos Regionais de 
Educação. A consulta dos 
locais de prova estará disponí-
vel a partir de 19 de setembro.

A taxa é de R$ 40 para o can-
didato que optar por uma ins-
crição e de R$ 60 para duas. O 
pagamento pode ser feito até 
as 20 horas do dia 23 de julho.

Acadêmicos de áreas 
como Informática, Análise 
de Sistemas, Ciências da 
Computação, Sistemas de 
Informação, Tecnologia da 
Informação, Engenharia da 
Computação, entre outros, 
podem se inscrever para dar 
aulas de programação. Ao con-
trário das demais disciplinas, 

para esta não é necessária 
licenciatura para lecionar, mas 
é preciso ter concluído pelo 
menos 25% da graduação.

VAGAS
Por meio do PSS, aconte-

cerá a contratação de pro-
fessores e pedagogos tem-
porários para trabalhar em 
escolas da rede estadual, 
em todo o Paraná, no ano 

letivo de 2023. Os contratos 
poderão ser renovados por 
mais um ano. Há vagas na 
Educação Básica, para todas 
as disciplinas da BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), 
e  também na Educação 
Profissional, com áreas de 
atuação, desde agroindústria 
até programação, passando 
por enfermagem, administra-
ção, nutrição, logística.
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Potencial turístico
Rubens Bueno, que é autor 
do projeto que reconhece 
os Caminhos de Peabiru 
como Manifestação da 
Cultura Nacional, destacou 
o enorme potencial 
turístico dessa rota 
histórica. “É um roteiro 
ecológico, que não provoca 
qualquer tipo de poluição 
ambiental. Além de ser um 
turismo histórico, pois todo 
esse caminho ainda está 
muito ativo na memória da 
população, mas é pouco 
explorado e incentivado 
para que se torne mais um 
atrativo para a geração de 
emprego e renda”.

Perdas
As 19 prefeituras da 
Associação dos Municípios 
dos Campos Gerais devem 
perder mais de R$ 1 bilhão 
em três anos de receitas 
com as novas alíquotas 
do ICMS. As 55 cidades 
da Amop estimam perdas 
de R$ 439.174 milhões no 
período. No Norte Pioneiro, 
serão menos de R$ 135,6 
milhões nos caixas das 
prefeituras. Os dados são 
da Confederação Nacional 
dos Municípios que espera 
reverter o prejuízo que 
deve retirar R$ 5,6 bilhões 
das receitas do Paraná e R$ 
1,8 bilhão dos municípios 
paranaenses. Nas contas da 
CNM, as perdas de estados 
e municípios chegam a R$ 
115 bilhões anuais.

Tecnologia 5G
Com a estreia do sinal 
de 5G, Ponta Grossa se 
destaca entre as cidades 
aptas a receber ainda 
neste ano a próxima 
geração da internet móvel. 
A cidade já tem aprovado 
desde abril um projeto 
de lei que dispõe sobre 
o procedimento para a 
instalação de infraestrutura 
de suporte para a 
estação transmissora, 
autorizada pela Anatel 
(Agência Nacional de 
Telecomunicações).

Caminhos de Peabiru
O governador Ratinho Júnior (PSD) enviou à Assembleia 

Legislativa projeto de lei que institui os Caminhos de 
Peabiru como rota turística do Paraná. A proposta 
complementa lei de autoria do deputado estadual 

Marcio Nunes (PSD), que declara o trecho paranaense 
dos Caminhos de Peabiru como Patrimônio da Natureza 

Cultural e Imaterial Paranaense.

Na frente
Curitiba vai começar 
a receber o sinal da 
quinta geração de redes 
móveis (5G) em agosto, 
segundo o Ministério 
das Comunicações. A 
estimativa é que com o 5G 
a velocidade de navegação 
na internet seja 100 
vezes mais rápida do que 
a oferecida atualmente 
pelas bandas 4G, além de 
comunicações sem atrasos 
e novos serviços de cidades 
inteligentes. Desde 2019, 
a capital paranaense saiu 
na frente em relação às 
demais cidades do Brasil 
ao modernizar as leis que 
regulamentam a instalação 
de antenas de telefonia 
celular na cidade.

Nominata
O Novo é o primeiro 
partido a fechar sua 
nominata no Paraná para 
as próximas eleições. 
Serão 30 candidatos a 
deputado estadual e 18 que 
vão concorrer à Câmara 
dos Deputados. Todos 
os candidatos passaram 
por um processo seletivo 
e terão seus nomes 
confirmados na convenção 
do partido em julho.

Ideal
O salário mínimo ideal 
para uma família de quatro 
pessoas conseguir viver 
no Brasil deveria ser de R$ 
6.527,67 em junho, avaliou 
o Dieese na mais recente 
análise sobre o preço dos 
itens da cesta básica.

Continua proibido
A Anvisa manteve a 
proibição de importação, 
propaganda e venda 
de cigarros eletrônicos 
no Brasil. A restrição 
começou em 2009, mas a 
comercialização continua 
ocorrendo de forma 
ilegal no país. A decisão 
foi tomada durante a 
10ª reunião da diretoria 
colegiada do órgão. Por 
unanimidade, a diretoria 
seguiu voto proferido pela 
diretora Cristiane Rose 
Jourdan.
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Prêmio de R$ 1 milhão 
do Nota Paraná foi 
para um cascavelense

Manutenção da Sanepar pode afetar 
o abastecimento no São Cristóvão

A Sanepar informa que será 
feita manutenção na rede de dis-
tribuição de água na região do 
reservatório de água no Jardim 
São Cristóvão, em Umuarama. 
Os trabalhos serão iniciados na 
próxima terça-feira (12), das 8h 
e seguem até às 14h. Por esta 
razão, pode faltar água tem-
porariamente nas regiões do 
Jardim São Cristóvão. O abas-
tecimento deve voltar à nor-
malidade a partir das 16h e 
será de forma gradativa.

O  s e r v i ç o  p o d e  s e r 

cancelado apenas em caso de 
mau tempo, impossibilidade 
de execução com segurança, 
fatores externos que impeçam 
a realização dos serviços no 
prazo programado, problemas 
operacionais que impactem 
de forma crítica o sistema de 
abastecimento ou força maior. 

Só f icarão sem água 
durante este período os clien-
tes que não têm caixa-d’água 
no imóvel, conforme recomen-
dação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

A Sanepar sugere que cada 
imóvel tenha uma caixa-
-d’água de pelo menos 500 
litros. Assim, é possível ter 
água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar des-
perdícios. A Sanepar conta 
com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento 
ao Cliente Sanepar é feito 
pelo telefone 0800 200 0115, 
que funciona 24 horas. Ao 
ligar, tenha em mãos a conta 
de água ou o número de sua 
matrícula.

O PROGRAMA do Governo do Estado devolve ao contribuinte, parte do ICMS pago no 
comércio varejista e distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados

Créditos
A Secretaria da Fazenda libera nesta sexta-feira (8) os créditos do 
programa para mais de 7,5 milhões de consumidores que solici-

taram o CPF nas compras do mês de abril. Para acumular créditos 
basta exigir, nos estabelecimentos comerciais, o documento fiscal 

no ato da compra, informando seu CPF ou CNPJ. Após o cálculo 
e liberação dos créditos, efetuado pela Secretaria de Fazenda, o 
consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos 

créditos disponíveis no sistema.  

O ganhador do principal 
prêmio do programa Nota 
Paraná do mês de julho é de 
Cascavel, região Oeste do 
Estado (167 quilômetros de 
Umuarama). O bilhete pre-
miado foi de número 8646678. 
O ganhador concorreu com 27 
bilhetes gerados de 34 notas 
fiscais emitidas e ganhou R$ 1 
milhão. O segundo maior prê-
mio, de R$ 200 mil, foi para um 
morador de Cruzeiro do Iguaçu 
(Sudoeste). O bilhete contem-
plado foi de número 15514923 
e o sorteado concorreu com 36 
cupons eletrônicos de apenas 
uma nota fiscal gerada.

Ainda esta semana os ven-
cedores do sorteio serão noti-
ficados pela equipe do Nota 
Paraná. O consumidor pode 
também ficar atento ao site e 
aplicativo do programa para 
conferir seus bilhetes.

Programa do Governo 
do Estado, coordenado pela 
Secretaria da Fazenda, o Nota 
Paraná devolve ao contri-
buinte, parte do ICMS pago nas 
compras no comércio varejista 
e distribui prêmios mensais 
aos contribuintes cadastrados.

Quando o consumidor é 
contemplado com os prê-
mios maiores a coordenação 
do programa entra em con-
tato por ligação através do 
número disponível no cadas-
tro do programa. Para verificar 
se possui bilhetes premiados, 
o consumidor deve acessar 

seu cadastro no aplicativo 
ou no site do Nota Paraná e 
inserir o CPF e senha. Não é 
encaminhada mensagem por 
WhatsApp ou outro aplicativo.  

MAIS GANHADORES
Além dos prêmios maiores, 

40 consumidores foram con-
templados com prêmios de R$ 
10 mil. Outras 40 mil pessoas 
receberão prêmios de R$ 10. As 
entidades sem fins lucrativos 

concorreram a valores de R$ 
100 e R$ 20 mil.  

O Paraná Pay também rea-
lizou sorteios mensais para 
uso exclusivo nos estabeleci-
mentos da área do turismo, 
credenciados no programa. 
Foram distribuídos 8 mil prê-
mios de R$ 100, totalizando 
R$ 800 mil. Os contribuin-
tes que fizeram o aceite do 
Paraná Pay concorrem em 
ambos os programas.

AEN
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina Frei-
tas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

PDT insiste

Os ministros do Supremo 
Tribunal Federal estão pas-
mos com decisão da direção 
do PDT em protocolar ação 
de embargos de declaração 
sobre questão já decidia em 
Turma – e peitando a Lei da 
Ficha Limpa. O partido, ven-
cido recentemente na Corte, 
não aceita a inelegibilidade 
de oito anos após cumpri-
mento de pena. Pegou mal 
nos gabinetes. Advogados do 
partido estão tentando visitar 
os ministros.

Lula e a Igreja 2
Na primeira reunião do PT, 
sindicalistas da aliada CUT 
e líderes da Igreja Católica 
no DF, para reaproximar Lula 
da Silva dos religiosos, o 
grupo convidou lideranças 
de cidades satélites como 
Águas Claras e Taguatinga, 
grandes colégios eleitorais. 
Alguns catequistas apenas 
compareceram. “O objetivo é 
organizar um grande Ato para 
agosto e com a presença 
do Lula e lideranças leigas 
e eclesiásticas”, diz um dos 
organizadores.

Do campo 1
Os agricultores que produ-
zem e utilizam bioinsumos 
comemoram o avanço na 
Câmara dos Deputados do 
PL nº 658/2021, de autoria 
do deputado Zé Vitor (PL/
MG), que dispõe sobre a 
classificação, tratamento e 
produção do produto com 
manejo biológico OnFarm. 

Fator Arruda
A reviravolta inesperada da elegibilidade do ex-governador 
José Roberto Arruda (PL), numa canetada em liminar con-

cedida pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, 
mudou não só o cenário eleitoral do Distrito Federal como 
mexeu com os maiores partidos em Brasília. O dono do 

PL, Valdemar da Costa Neto – que apadrinhou a esposa de 
Arruda, Flávia, como ministra palaciana – tenta convencê-lo 
a se candidatar a deputado federal. Arruda é simpático ao 

projeto. Com a esperada expressiva votação, ele ainda pode 
eleger na esteira mais dois federais da legenda. E leva junto 

maior cota do fundo partidário. Ao passo que Arruda não 
descarta se lançar ao Senado no lugar da esposa, ou mesmo 
a governador. A despeito da operação Caixa de Pandora que o 
apeou do cargo em 2007, Arruda tem uma legião de eleitores 

fiéis há anos, e todas as negociações das últimas campa-
nhas desde então passaram pela sua sala de casa.

A Comissão de Finanças e 
Tributação aprovou o PL, que 
seguiu para a CCJ. A pro-
posta tem requerimento para 
ser levada direta e plenário. 

Recado à petroleira
A ANP deu duro recado à 
Petrobras: o seu diesel copro-
cessado R5 não é biocom-
bustível. A petroleira queria 
autorização para misturar o 
R5 ao diesel fóssil, como 
acontece com o biodiesel 
(10% dele é misturado ao 
diesel). Na justificativa aos 
deputados, o Superinten-
dente de Biocombustíveis e 
Qualidade de Produtos da 
ANP, Carlos Orlando, cravou 
que o R5 contém 95% de 
fóssil e só 5% de material 
renovável.

Junina$
Depois de dois anos de 
interrupção, as festas juninas 
reaqueceram a fogueira na 
praça, em MG. Dados do 
Prospera – programa de 
microcrédito do Santander – 
mostram crescimento entre 
os meses de abril e maio. A 
demanda por empréstimos 
subiu 16%, em especial para 
alimentação e vestuário. As 
festas tiveram recorde de 
desembolso em todo o Bra-
sil, chegando em R$ 338,1 
milhões, 11% a mais se com-
parado ao mês de abril. 

ESPLANADEIRA
# Wine Just patrocina cor-
rida Wine Brasília Run, em 
setembroa. # Supermercados 
Mundial atingem marca de 
1 milhão de cadastrados no 
novo programa de ofertas. 
# Marcelo Del Rio e banda 
Os Empenhados apresentam 
hoje espetáculo musical “Rei 
da Cocada Preta”, em SP. # 
Roberto Paz lança livro “A 
Reunião dos Professores 
Ernst Pappenheim”. # Encon-
tro Mulheres na Política, orga-
nizado pela cientista política 
Juliana Fratini, será realizado 
amanhã em SP. 
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Contrabandista que matou mulher em 
acidente na rodovia PR-180 foi preso

PRISÃO aconteceu na residência em que morava o acusado, no Parque das Jabuticabeiras

Um homem de 26 anos 
foi preso, na noite da última 
quarta-feira (6), no Parque 
Jabuticabeiras, durante uma 
ação conjunta que envolveu 
policiais militares do grupo 
Rotam do 25º Batalhão da 
Polícia Militar (BPM) e agentes 
da Polícia Federal de Guaíra. 
Foi cumprido um mandado de 
prisão expedido pela Justiça 
Federal de Umuarama.

O detido, é acusado pelo 
crime de homicídio, cometido 
no dia 15 de janeiro, ocasião 
em que conduzia um veículo 
em alta velocidade, lotado 

com cigarros do Paraguai, 
e provocou um acidente na 
rodovia PR-182, em Xambrê, 
que deixou três vítimas. Um 
homem de 44 anos que sofreu 
múltiplos ferimentos, a mulher 
de 43 anos que teve duas fra-
turas expostas nas pernas, e 
outra mulher de 30 anos que 
morreu no local – deixando 
uma filha de 6 anos.

Na data da colisão, o autor 
se evadiu do local com auxílio 
de um comparsa, que seguia 
logo atrás em outro carro.

Após buscas realizadas em 
residências, ainda em janeiro, 

os agentes da Polícia Federal 
identificaram o motorista do 
carro envolvido no acidente 
e, através de exames de DNA 
feitos após coleta de material 
pela perícia criminal, foi possí-
vel confirmar que se tratava do 
autor dos crimes.

O homem preso, já havia 
sido preso em outras ocasiões 
pelo crime de contrabando, 
sempre com o mesmo padrão 
de conduta imprudente e vio-
lenta. A Polícia Federal consi-
dera que seu perfil não leva em 
consideração o respeito pela 
vida alheia.

Após a operação, o homem 
foi detido e encaminhado para 
a Delegacia da Polícia Federal 

de Guaíra. As investigações 
seguem para tentar identificar 
os demais envolvidos.

Veículos carregados com 
cigarros são abandonados 
após fuga da polícia

Mulher é presa depois de assaltar 
chácara e manter vítimas reféns

Uma mulher, de 31 anos, 
foi detida por policiais milita-
res na noite da quarta-feira (6) 
em Umuarama, depois de inva-
dir uma propriedade rural na 
cidade de Perobal. Junto com 
um comparsa, manteve os 
moradores como reféns.  

A  d u p l a ,  q u e  e s ta va 
armada com uma réplica de 
fuzil e um revólver de cali-
bre 22, rendeu uma famí-
lia, amarrando as vítimas e 
levando vários objetos, além 
de um veículo Fiat Strada.

A Polícia Militar de Perobal 
foi comunicada sobre o caso 

que aconteceu na chácara 
localizada na Estrada da 
Anta. As vítimas informaram 
aos policiais que uma mulher 
e um homem invadiram a 
casa por volta das 19h30 
dando voz de assalto.

Com as informações, os 
policiais emitiram um alerta 
na rede e por volta das 21h20, 
em Umuarama, uma equipe 
policial que realizava patrulha-
mento pelo parque Bomfim, 
localizou o veículo roubado.

Foi iniciada uma persegui-
ção até que a passageira se 
jogou do carro em movimento 

e foi detida. O automóvel só 
parou quando colidiu contra 
um muro de uma residência 
na rua Estados Unidos.

O motorista conseguiu 
fugir. Dentro do utilitário foram 
encontrados os objetos rouba-
dos, além de uma réplica de 
fuzil e o revólver municiado 
com três cartuchos intactos.

A  c a m i n h o n e t e  e  a 
m u l h e r  d e t i d a  f o r a m 
e n t reg u e s  n a  D e l ega c i a 
de Polícia de Umuarama. 
Investigadores iniciaram 
ainda durante aquela noite, 
as buscas pelo comparsa.

UM dos veículos apreendidos no decorrer da ação policial carregava 20 caixas de cigarros 
paraguaios

Duas perseguições policiais 
marcaram a noite deda quarta 
(6) nos municípios de Cidade 
Gaúcha e Nova Olímpia. A 
polícia interceptou dois veícu-
los – um deles equipado com 
rádio comunicador – que car-
regavam cigarros contraban-
deados do Paraguai.

Na primeira ocorrência, por 
volta das 20h50, os policiais de 
Nova Olímpia se deslocavam 
para o município de Tapira, 
quando na rodovia PR-482 avista-
ram um automóvel Volkswagen 
Voyage que saiu em alta veloci-
dade de uma estrada rural.

Desconfiados, os policiais 
iniciaram uma perseguição 
que seguiu por cerca de 13 qui-
lômetros, até o momento em 
que o condutor abandonou o 
veículo e fugiu por um canavial 
e não foi mais visto.

No carro, estavam 20 

caixas de cigarros contraban-
deadas do Paraguai, além do 
rádio comunicador.

Na segunda ocorrência, 
na mesma rodovia, policiais 
de Cidade Gaúcha foram 
acionados para dar apoio 
à outra equipe quando, na 
mesma pista, avistaram um 
Volkswagen Santana que ace-
lerou bruscamente ao ver a 
viatura policial.

Novamente, as equipes 
seguiram em acompanha-
mento tático até o momento 
em que o condutor aban-
donou o carro e conseguiu 
fugir da abordagem. Dentro 
do segundo veículo, estavam 
outras 20 caixas de cigarros 
contrabandeadas.

Os dois carros foram 
apreendidos e depois entre-
gues com o contrabando à 
Receita Federal em Guaíra.

Divulgação
Divulgação
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Bayern de Munique não quer
nem saber de Cristiano Ronaldo

@tribunahojenewsumuarama

HÁ poucas opções disponíveis para Ronaldo que parece abandonar o último ano de seu 
contrato em Manchester

Cristiano Ronaldo pode estar 
pressionando para se afastar 
do Manchester United, mas o 
Bayern de Munique está fora da 
disputa pelo atacante, já que 
Oliver Kahn, CEO do clube ale-
mão, diz que o craque português 
não se encaixa na “filosofia” de 
recrutamento na Allianz Arena.

Os atuais campeões da 
Bundesliga foram cogitados 
para o cinco vezes vencedor 
da Bola de Ouro, enquanto ele 
tenta abrir caminho para sua 
saída em Old Trafford.

O Bayern se beneficiou da 
presença de um experiente 

líder, Robert Lewandowski, 
nos últimos tempos, que 
agora deseja sair da equipe, 
mas Kahn procurou distanciar 
o Bayern de qualquer aborda-
gem para Ronaldo, de 37 anos.

Kahn disse ao Kicker: “Por 
mais que eu avalie Cristiano 
Ronaldo como um dos melho-
res, uma transferência não se 
encaixaria na nossa filosofia”.

Há poucas opções disponí-
veis para Ronaldo que parece 
abandonar o último ano de seu 
contrato em Manchester.

Ele foi ligado à Roma e ao 
Napoli na Itália, mas eles não 

garantem a entrega dos troféus 
que ele deseja.

Diz-se que o Chelsea está 
expressando interesse de den-
tro da Premier League, com 
Ronaldo ainda não retornando 
aos treinamentos de pré-
-temporada no United, e eles 
podem conseguir um acordo.

O Paris Saint-Germain tam-
bém foi creditado com poten-
cial interesse, já que são feitas 
perguntas sobre o futuro de 
Neymar no Parc des Princes, 
e qualquer mudança para a 
França faria com que Ronaldo 
se ligasse a Lionel Messi.

Perez confirma briga pelo 
título com Verstappen

Sergio Perez se declarou 
pronto para desafiar o com-
panheiro de equipe, Max 
Verstappen, pelo título este 
ano. Perez ficou a 34 pontos 
do holandês no domingo, 
depois  de terminar  em 
segundo no GP da Inglaterra, 
enquanto o rival chegou ape-
nas em sétimo devido a danos 
no assoalho de seu RB18.

O mexicano, que venceu 
o GP de Mônaco e terminou 
em segundo quatro vezes nas 
dez primeiras corridas, confir-
mou que o chefe da equipe, 
Christian Horner, liberou os 

dois pilotos para lutarem entre 
si. “Estamos livres para correr”, 
disse Checo. “Queremos fazer 
o melhor possível para cada 
um de nós, é assim que é”.

Questionado se isso pode-
ria levar a uma colisão, ele res-
pondeu: “Eles não querem que 
nós batamos e nós não que-
remos bater. Temos um nível 
muito bom de respeito um 
pelo outro e não consigo nos 
ver colidindo um com o outro. 
Eu quero vencer Max, isso não 
é segredo. Mas também quero 
que toda a equipe Red Bull se 
saia bem”.

RICARDO Goulart e Lucas Barbosa falham nas penalidades máximas

O Santos se despediu da 
Copa Sul-Americana ao ser 
derrotado, na noite da quar-
ta-feira (6) em plena Vila 
Belmiro, por 4 a 2 na disputa 
de pênaltis pelo Deportivo 
Táchira (Venezuela).

Agora o Peixe se concentra 
no Brasileiro, competição na 
qual recebe o Atlético-GO no 
próximo domingo (10).

A classificação para as 
quartas de final da competi-
ção teve que ser definida nas 

penalidades máximas porque 
nos 90 minutos o resultado 
foi um novo empate de 1 a 1, 
desta vez com gols de Marcos 
Leonardo para o Peixe e de 
Uribe para os venezuelanos.

Na disputa de pênaltis, os 
jogadores do Deportivo Táchira 
não desperdiçaram nenhuma 
das oportunidades que tive-
ram. Já pelo Santos, Ricardo 
Goulart e Lucas Barbosa falha-
ram, enquanto Sandry e Carlos 
Sánchez marcaram.

O presidente do Barcelona, Joan 
Laporta, confirmou que o clube fez 
uma oferta ao Bayern pela contra-
tação do atacante Lewandowski. 
O artilheiro já manifestou o desejo 
de deixar o clube alemão, mas a 
situação está indefinida.
“Como vocês já sabem, fizemos 
uma oferta por Lewandowski e 
esperamos por uma resposta do 
Bayern e que ela seja positiva. 
Agradecemos também ao jogador 
pelas manifestações e por querer vir 
jogar aqui”, disse Laporta. Recente-
mente, especulou-se que o Bayern 
tenha colocado vários empecilhos 
para a saída de Lewandowski, o 
que foi negado pelo presidente do 
Barcelona.“Não acredito nesses 
requisitos. Veio de uma conversa 
e foi brincadeira. Isso não vem do 
Bayern”, completou o dirigente.

Derrota muda o foco do 
Santos para o Brasileirão
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Pesquisa do Procon aponta queda no 
valor do tomate e alta no preço do leite

@tribunahojenewsumuarama

O preço da cesta básica 
teve uma redução de 1,5% 
e m  c o m p a r a ç ã o  e n t r e 
julho e junho de 2022, con-
forme demonstra pesquisa 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – 
Procon Umuarama divulgada 
na tarde de ontem (quinta-
-feira, 7). O produto que teve 
maior alta no último mês foi 
o leite (29%) integral e o que 
registrou a maior queda foi o 
tomate (-37%).

Outras maiores altas (além 
do leite) foram o queijo mus-
sarela (22%), a banana (21%), 
o papel higiênico (18%) e a 
salsicha (16%). Já os produtos 
que registraram maior queda 

nos preços (além do tomate) 
foram a batata (-31%), a cebola 
(-22%), o sabão em pó (-19%) 
e o sabonete (-12%). “Vale des-
tacar que são feitas duas pes-
quisas da cesta básica todos os 
meses: uma com os produtos 
de marcas mais baratas e outra 
com as marcas líderes de mer-
cado. Nesta avaliação estamos 
considerando a com os produ-
tos mais populares”, registra 
Deybson Bitencourt, secretário 
do Procon Umuarama.

Ele chama a atenção para 
a diferença de preços encon-
trada entre produtos de mar-
cas similares, que ultrapassa 
140% entre um supermercado 
e outro. “É o caso do absor-
vente higiênico aderente, 

encontrado tanto a R$ 1,99 
quanto a R$ 4,78 – uma dife-
rença de 140,2%. Em segundo 
lugar vem a salsicha, que tanto 
pode custar R$ 7,99 em um 
estabelecimento e R$ 17,60 
em outro – uma diferença 
de 120,3%. Por isso sempre 
repetimos: para quem busca 
economizar, é fundamental 
pesquisar antes de comprar”, 
aponta o advogado.

VARIAÇÕES
Outros produtos que têm 

grande diferença de preços 
entre um mercado e outro 
foram a cebola, que custa 
entre R$ 2,98 e R$ 6,19 (ou seja, 
uma diferença de 107,7%), o 
tomate, encontrado a R$ 3,39 e 

Gás de cozinha
O Procon Umuarama também divulgou ontem (7) uma pesqui-
sa referente aos preços praticados em 15 revendedoras de gás 

liquefeito de petróleo (GLP), o popular gás de cozinha. O botijão 
padrão, com 13 quilos, mais barato é encontrado a R$ 110 e o 
mais caro a R$ 120, uma diferença de 9,1% – o que revela um 

preço médio de R$ 118.

a R$ 6,99 (diferença de 106,2%) 
e o sabonete, que pode custar 
R$ 1,09 em um lugar e R$ 2,19 
em outro (diferença de 101%). 
“A cesta básica com produ-
tos mais em conta custava R$ 
820,94 em junho e agora custa 
R$ 808,65 – uma queda de 
1,5%. Já a cesta básica com 
marcas líderes custava R$ 
1.063,95 no mês passado 
e agora custa R$ 1.041,18, 

uma redução de 2,14%)”, 
comenta Bitencourt.

Ele acrescenta que as pes-
quisas das cestas básicas 
foram feitas entre os dias 5 e 
6 de julho, em seis supermer-
cados de Umuarama, levando 
em conta 34 itens, sendo 25 
gerais, quatro produtos de 
limpeza e cinco produtos de 
higiene, baseado em uma 
família de quatro pessoas.

Prefeito vistoria reperfilamento 
em execução no Jardim Araxá

Mais execuções
Há pouco tempo a equipe da Secretaria de Obras executou recape-
amento asfáltico na avenida Paraná, entre a praça Miguel Rossafa e 
as proximidades do terminal rodoviário e do shopping, bem como 
na avenida Junqueira Freire, no Conjunto Habitacional Sonho Meu 
(sentido av. Ivo Sooma), e em um trecho da rua Bandeirantes (na 
Zona V). Várias ruas e a avenida Vitória, ainda na Zona V, recebe-

ram recapeamento asfáltico, calçamento e plantio de grama recen-
temente. Por orientação do prefeito Hermes Pimentel, a Secretaria 

de Obras tem priorizado o serviço de reperfilamento em vez de 
manutenção com tapa-buraco.

FORAM 400 metros de reperfilamento nas ruas Antônio Geraldo e Maria Célia Olmedo

Com equipe própria, a 
Secretaria Municipal de Obras 
está aplicando reperfilamento 
asfáltico em duas ruas do 
Jardim Araxá, perto da subes-
tação da Copel na avenida 
Goiânia. O prefeito Hermes 
Pimentel e o secretário-chefe 
de Gabinete, André Rodrigues, 
acompanharam a execução do 
serviço na tarde de ontem (7).

Além do reperfilamento das 
ruas Antônio Geraldo e Maria 
Célia Olmedo, numa extensão 
aproximada de 400 metros, a 
equipe pavimentou um tre-
cho de via pública para facili-
tar o acesso a um condomínio 
de apartamentos que está em 
fase adiantada de construção 
no bairro.

“Futuramente teremos 

mais 84 famílias vivendo nesta 
região, portanto é necessá-
rio garantir um bom acesso 
e melhorar as condições de 
tráfego para os moradores 
em geral. A revitalização do 
asfalto está acontecendo em 
praticamente todas as regiões 
da cidade, porque uma boa 
infraestrutura é importante 
para o conforto e a segurança 

da população, além de favore-
cer o desenvolvimento”, disse 
o prefeito Pimentel.

O secretário de Obras, 
Gleison Alves de Andrade, 
destaca a qualidade dos ser-
viços realizados com equipe 
da Prefeitura e a economia de 
recursos, em comparação com 
serviços contratados junto a 
terceiros.

José A
. Sabino/Secom

A Agência do Trabalhador, da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio de Umuarama, será uma das insti-
tuições presentes no evento Sest/Senat Portas Abertas, 
previsto para o próximo dia 23, na unidade local. A ação 
visa atrair a comunidade para conhecer os atendimentos 
prestados e a estrutura das unidades, bem como divul-
gar a programação de cursos e serviços ofertados. A par-
ceria foi firmada em reunião na manhã de ontem (7). A 
ação Portas Abertas vai comemorar o Dia do Motorista. 
Os visitantes terão acesso a uma série de serviços e atra-
ções gratuitas, que incluem cabine fotográfica 360º, dis-
tribuição de brindes, orientação odontológica, recreação 
infantil, spa dos pés e mãos e vacinação. O atendimento 
será prestado das 8h30 às 11h30 do dia 23 (sábado), na 
sede do Sest/ Senat, que fica na avenida Ângelo Moreira da 
Fonseca, 791, em frente ao Pronto Atendimento 24h (PA).
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Prefeitura vai aumentar uma faixa na Parigot de Souza
@tribunahojenewsumuarama

O encontro entre as ave-
nidas Ipiranga e Parigot de 
Souza é um dos pontos de 
maior movimento de auto-
móveis em Umuarama. E 
mesmo tendo sinalização 
reforçada, muitos motoris-
tas ainda cometem infrações 
e têm dificuldade de transi-
tar pelo local. Analisando 
essa situação, a Umutrans 
(Diretoria de Trânsito) fará 
readequações importantes 
naquele trecho.

Segundo Dianês Piffer, 

diretora da Umutrans, a pre-
feitura vai demolir parte do 
canteiro central da Parigot, 
em um trecho de mais de 150 
metros, iniciando no final 
da avenida 19 de Dezembro, 
passando pela rua do Bosque 
(que fica nos fundos do Bosque 
dos Xetá). “A obra resultará na 
inclusão de uma pista a mais 
naquele intervalo, o que segu-
ramente fará o trânsito fluir 
melhor nas duas faixas para o 
sentido à avenida Presidente 
Castelo Branco”, comenta.

Regina Duarte Gomes, 
c h e f e  d a  D i v i s ã o  d e 
Engenharia de Trânsito, 
esclarece que a obra é uma 
fa i xa  pa ra  co n ve rs ã o  à 
esquerda – e não um retorno 
para a Parigot. “O projeto 
foi pensado para que, com o 
alargamento da via, abrigue 
uma quantidade maior de 
veículos parados na aproxi-
mação do semáforo, que fica 
na rua do Bosque”, detalha.

A obra é uma realização da 
Sestram (Secretaria Municipal 

de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana) em par-
ceria com as secretarias de 
Obras e de Meio Ambiente. 
“Sob coordenação e supervi-
são do Meio Ambiente, foram 
retiradas as sibipirunas e flam-
boyants e preservadas as pal-
meiras imperiais. Vale desta-
car que, para compensação 
pela retirada, serão planta-
das mudas em outras áreas 
da cidade”, observa Fernanda 
Periard Mantovani, chefe da 
divisão de Controle Ambiental.

O secretário de Obras, 
Gleison Alves de Andrade, 
adianta que a pista de rolagem 
ficará com 11,2 metros. “A nova 
pista, especial para quem quer 
virar para a esquerda e entrar 
na avenida Ipiranga (sentido 
rodoviária velha), terá cinco 
metros. Vamos executar a relo-
cação de bocas de lobo, das 
colunas semafóricas e executar 
nova pavimentação, moderni-
zando o local e contribuindo 
para a fluidez e a segurança 
do trânsito”, pontuou.8 VARIEDADES  Sexta-feira 8 de julho de 2022 @oparana hojenews

Palavras cruzadas

Este deve ser um dia de muito trabalho e você vai 
contar com toda a inspiração da Lua em Escorpião 
para arregaçar as mangas e dar conta do recado. 
Com Mercúrio na Casa das Finanças, criatividade 
para descolar novas formas de lucrar não vai fal-
tar. No amor, Marte na Casa 12 deve aumentar sua 
atração por paixões proibidas. 

Marte no ponto mais alto do seu Horóscopo acen-
tua toda ambição do seu signo e estimula você 
a lutar com unhas e dentes pelo sucesso. Ao 
mesmo tempo, a Lua na Casa 4 fortalece a sua 
estabilidade no emprego e dá confiança extra para 
você mostrar a sua experiência. No amor, você vai 
querer segurança e será bem exigente. 

A Lua na Casa da Comunicação deixa você mais 
extrovertida e comunicativa. Você vai se sentir 
mais à vontade para dizer o que pensa e defender 
suas opiniões no trabalho. Aceite convites e apro-
veite para conhecer gente nova. Pode se apaixonar 
por alguém de fora. Na união, sintonia deliciosa. 

Os astros indicam que você vai lutar com muita 
paixão e para colocar em prática seus projetos 
para o futuro. A Lua ocupa a Casa das Associa-
ções e indica que você pode encontrar aliados 
importantes para atingir suas metas. No campo 
sentimental, seu charme será irresistível e você 
vai atrair admiradores até sem querer.

Tudo indica que você vai concentrar toda sua ener-
gia no trabalho e nas oportunidades de sucesso. A 
família pode se opor aos seus planos ou pode cobrar 
atenção para outros setores, que não o seu trabalho. 
Procure ter jogo de cintura para evitar discussões. Na 
união, envolva o par em seus planos. Deixe a paixão e 
desejos pegarem fogo entre quatro paredes. 

Lua e Marte vão deixar você um tanto inquieta nesta 
sexta-feira. Você estará curiosa, vai mostrar mais in-
teresse no trabalho e vai trocar ideias com todos que 
puderem ensinar alguma coisa diferente para você. 
Quem está livre pode conhecer alguém e se encantar 
na primeira conversa. Declare seu amor. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 8 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Peixes. Eles são 
influenciados pelo elemento água, que os fazem vulneráveis e inconstantes. Isto poderá levá-los às 
más companhias e a seguir maus exemplos. São dados à Boemia, ao romantismo exagerado, assim 
como ao envolvimento com pessoas de maus costumes e de mau caráter. Seu número principal é 
o 12, mas que formam juntos o 3, de Júpiter, astro harmonioso, generoso, bom e de influência po-
sitiva, construtiva e elevada. Mas que confere duplicidade amorosa ou conjugal, em muitos casos.

Horóscopo nascido em 8 de julho

A Lua acentua todos os pontos fortes do seu signo 
e garante ainda mais confiança para você batalhar 
pelo que quer. No trabalho, você terá facilidade 
para reunir e liderar os colegas em torno de ob-
jetivos em comum. O fim de tarde será perfeito 
para quem planeja viajar. Na paquera, procure ir a 
lugares diferentes para conhecer gente nova. 

Com a Lua no paraíso astral, você vai esbanjar 
simpatia e vai se relacionar bem com todos à sua 
volta. Invista no trabalho em equipe e lidere os co-
legas para transformar ideais em realidade. Uma 
amizade tem grandes chances de se transformar 
em paixão e render um namoro. Na vida a dois, 
fase de muito romantismo e sedução. 

A Lua na Casa 7 incentiva você a buscar boas 
companhias. No trabalho, procure se unir aos co-
legas e lutem juntos para cumprir as tarefas e as 
metas do dia. Quem está livre vai querer compro-
misso e dificilmente se contentará com aventuras. 
Quem já encontrou sua metade entrará numa fase 
de forte companheirismo e união.

A Lua na Casa 8 deixa suas emoções mais intensas, 
além de realçar bastante a sua intuição. Confie nos 
seus instintos, especialmente ao enfrentar desafios. 
À tarde, pode aproveitar um tempinho livre para me-
xer em seus guardados e desapegar de coisas que 
não usa mais. Aproveite, também, para se livrar de 
mágoas e ressentimentos que só fazem mal. 

A Lua ilumina o seu setor das finanças e incenti-
va você a batalhar mais pelo dinheiro e pela sua 
segurança material. O astro se opõe a Marte na 
Casa 9 e avisa que você deve ter cuidado para 
não desperdiçar dinheiro nem arriscar suas eco-
nomias em apostas ou investimentos incertos. No 
amor, você estará certa do que quer e não vai se 
contentar com pouco. 

Seu trabalho vai render mais se você puder se iso-
lar num canto tranquilo e cumprir as tarefas sozinha, 
sem distrações ou interferências. Marte na Casa 6 
garante disposição, iniciativa e determinação em 
dobro para você investir nos seus objetivos. À tarde, 
você pode ganhar uma grana e quitar uma dívida ou 
resolver um problema que anda tirando o seu sono.
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AGC
PRAZEROSO
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SAIRPRA
IACEITEG
DINAMISMO

PISADASET
ACAPANE
RAMCAQUI
IABRIUR

ROLRSECA
IRISNO

MONUMENTAL
BEMUTERO

(?)
Esteves,

atriz
carioca

Cair
(orvalho
gelado)

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

Chegar
perto de
(marca,
limite)

Buraco no
telhado

por onde
cai água

Ausentar-
se do

recinto

Cardápio
de restau-

rantes

Quali-
dade do

empreen-
dedor

A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

Tecido
utilizado
no jeans

(?) de
bens: lista
do inven-

tário

Fazer
passar

em filtro
(café)

Bebida
popular
cubana

Pão de (?),
bolo fofo
e macio

"Meu (?)
Querer'', 

sucesso de 
Djavan

Órgão da
gestação
(Anat.)

Recurso que alivia
cólicas menstruais 

Concorde
com 

É usada
no anzol

Para 
(contração)

Ave do
cerrado

Retirou
o lacre 
On-(?):

na internet

Defeito
Fruto

vermelho
e doce

Estúdio de
filmagem
O nosso é 
o Brasil

Tipo de
laço

Consoantes
de "nato"

Estiagem
Forma po-
pular de
"senhor"

Enorme;
grandioso

Olavo Bi-
lac, poeta

Arco-(?): tem sete
cores (Meteor.)

Pegada;
rastro

Lavatório 
da cozinha
Histeris-
mo (pop.)

Peça do 
"tailleur"

Sufixo de
"gasosa"

Local de disputa do
futebol de praia

Qualquer detento 
Que é

feito com
satisfação

(?) Hot
Chili

Peppers,
banda
de rock

Espíritos

Recur-
vada

Acre
(sigla)

Memória
alterável 
de micros

3/red. 4/line. 6/beirar — pisada. 9/prazeroso.
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3/tea. 4/demo — mila. 6/wizard. 8/gregório.

Estomati-
te (Med.)

Orifício 
examina-

do na
rinoscopia 

Torne a
lembrar

Amparei;
escorei

Saudação
informal

(?) Kunis,
atriz de
origem

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

Serviço de
transporte

da FAB
(sigla) 

A aprecia-
dora do

Pink Floyd

O Anjo
Negro da
guarda de

Vargas
Letra e-

quivalente 
ao lambda

grego

Pé de (?),
doce à
base de 

amendoim
A segunda
camada
da pele
(Histol.)

Astro na
bandeira
uruguaia

Árvore eu-
ropeia au-
sente nos
trópicos

Localização
da Basílica
do Santo
Sepulcro

Exaltar

País mais 
beneficia-
do com a
abertura 

dos portos
brasileiros

(1808)

Emitia som
(o cão)

Organiza
o Saeb

Chá, em
inglês

Jornalista
cofundador do "The

Intercept
Brasil"

Gênero 
de punk
emotivo 

Ceramista

Versão 
gratuita de
videogame
Uniformiza

Breca
(veículo)

(?) do olho:
pupila

Município 
paulista de
vinícolas

Casal
Cubos de
jogos de
tabuleiro

Alvo do
xeque-
mate  

Tagarelar

Feiticeiro,
em inglês

Colocar

A terra de
Bernie

Sanders

Cultivo de
Bordeaux

(?) Piñon,
imortal 
da ABL

Personagem
apaixonada pelo
Pernalonga, no

desenho animado

Iguaria
servida na

peixada
Móveis da

sala de
jantar pa-
ra apoiar
travessas



Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS
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 Os fãs de Thor que aguar-
daram ansiosos pela estreia do 
novo filme do super-herói da 
Marvel, ocorrido ontem, tem 
mais um grande motivo para 
comemorar: o lançamento da 
Edição Especial FZ25 Thor.

Próxima de completar 4 
anos, a Collab entre a Yamaha 
Motor do Brasil e a Marvel 
segue com a mesma premissa: 
a de associar o universo duas 
rodas ao universo do entre-
tenimento Marvel, onde pes-
soas reais se tornam extraor-
dinárias. Uma homenagem, e 

um chamado, aos motociclis-
tas que encontram na pilota-
gem diária o prazer na jornada 
heroica de suas próprias vidas. 

Este é o sexto modelo da 
Collab entre a Yamaha Motor 
do Brasil e a Marvel na parceria 
prestes a completar 4 anos. As 
primeiras delas foram a Lander 
Capitão America e as FZ 250 do 
Pantera Negra e da Capitã Mar-
vel, lançadas simultaneamente 
em 2020. Depois, em 2021, foi a 
vez da MT-03 Homem de Ferro e 
NMax 160 Homem Aranha, todas 
esgotadas em pouco tempo.

O amortecedor é a peça 
fundamental que compõe o 
sistema de suspensão do veí-
culo, destinado ao controle das 
oscilações das molas geradas 
por meio de irregularidades do 
pavimento, sua função é man-
ter o contato entre a banda de 
rodagem do pneu e o solo.

Desta forma, um amorte-
cedor em perfeitas condições 
garante dirigibilidade e esta-
bilidade na condução, propor-
cionando conforto e segurança 
aos ocupantes do veículo, sem 
falar que aumenta a vida útil 
dos outros componentes da 
suspensão. “Fazemos a aná-
lise técnica, acompanhamos 
e fabricamos a matéria-prima. 
Além disso, realizamos testes 
em campo, em nosso centro 
de treinamento”, afirma Felipe 
Ferrari, gerente de desenvolvi-
mento de produtos do Grupo 
Universal Automotive Systems.

Podem surgir dúvidas em 
relação à durabilidade, ao 
período correto de manu-
tenções e trocas das peças. 
De acordo com Ferrari , 
ações preventivas são muito 

importantes. “Os amortece-
dores têm como recomenda-
ção uma revisão preventiva a 
cada 10 mil quilômetros e a 
substituição preventiva a cada 
50 mil. Lembrando que essa é 
uma recomendação geral pre-
ventiva, já que cada montadora 
tem seu plano de revisão vei-
cular, fora os acontecimentos 
inesperados do dia a dia”, reco-
menda o especialista do Grupo 
Universal Automotive Systems.

Algumas observações sim-
ples ajudam na identificação 
de problemas relacionados ao 
amortecedor:

Vazamento de óleo: sem 
dúvidas este tipo de verifica-
ção é a mais simples, apenas 
com uma inspeção visual é 
possível identificar se existe 
óleo na parte externa do amor-
tecedor, isto pode indicar um 
vazamento do óleo. “O vaza-
mento de óleo é proveniente 
de uma falha no retentor e 
compromete totalmente o fun-
cionamento do amortecedor, 
devendo ser tratado o mais 
rápido possível a fim de evitar 

maiores problemas”, alerta 
Felipe Ferrari. 

Balanço excessivo do veí-
culo: conforme citado, uma 
das funções do amortecedor 
é estabilizar o balanço das 
molas. Caso seja perceptível 
um balanço excessivo da car-
roceria do veículo, isto pode 
indicar um desgaste natural 
dos componentes internos do 
amortecedor. 

Tempo e percurso de fre-
nagem: um amortecedor em 
perfeitas condições garante 
maior aderência do pneu ao 
solo. Já um amortecedor dani-
ficado faz totalmente o oposto, 
aumentando tempo e percurso 
de parada total do veículo, 
fique atento com isso.

QUAL É A VIDA ÚTIL DO 
AMORTECEDOR? 

O amortecedor não tem 
vida útil preestabelecida. Isto 
porque sua durabilidade está 
relacionada a diversos fatores 
e o principal deles é o tipo de 
utilização. Quando falamos de 

veículos que circulam em vias 
bem pavimentadas a tendên-
cia é que tenha uma vida útil 
maior, por outro lado, veículos 
que circulam em vias malcon-
servadas a troca deste item 
ocorrerá mais cedo. De acordo 
com os manuais das montado-
ras a verificação dos amorte-
cedores devem ser feitas em 
todas as revisões do veículo, 
isto pode ser entre 10 mil quilô-
metros e substituição preven-
tiva com 50 mil, dependendo 
do plano de manutenção de 
cada montadora.

OS AMORTECEDORES 
RECONDICIONADOS

Amortecedores recondicio-
nados não têm a mesma efi-
ciência de um produto novo, 
isto porque o recondiciona-
mento muitas das vezes é feito 
de forma manual, sem procedi-
mentos e testes que garantam 
a qualidade deste produto. 
Vale ressaltar que todo amor-
tecedor deve ser certificado 
no INMETRO e passar por rigo-
rosos testes de qualidade. O 
amortecedor recondicionado 

Revisão dos amortecedores deve
ser feita a cada 10 mil quilômetros
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FZ25 Thor traz como dife-
renciais a pintura e grafismos 
exclusivos inspirados na arma-
dura do Deus do Trovão, e será 
limitada a 1000 unidades.

A escolha da FZ25 não foi 
por acaso. Assim como Thor, 
a FZ25 é imponente, o que é 
perceptível em suas formas– 
sobretudo pelo conjunto for-
mado pelo tanque e tomadas 
de ar –, que lhe garantem um 
aspecto encorpado e musculo 
com o Herói da Marvel.

A Edição Especial Thor conta 
com detalhes exclusivos, como as 
inscrições cujos sinais em reios e 
runas asgardianos, localizados na 
carenagem do farol, cujo signifi-
cado é “Limited Edition”. 

Os grafismos trazem ele-
mentos inspirados na armadura 
do herói e tem, nas laterais junto 
ao banco, os logos da Yamaha / 
Marvel. Outros diferenciais são 
o inseparável Martelo de Thor, 
chamado de “Mjonir”, que está 
presente no paralama dianteiro 
da FZ25, e as faixas azuis nas 
bordas das rodas.

Assim como Thor, que tem 

fôlego infinito para travar bata-
lhas contra seus adversários, a 
Yamaha FZ25 tem disposição 
para vários tipos de utilização. 
Ela encara desde o uso diário, 
para o ir e vir do trabalho ou 
faculdade, à correria de quem 
usa a motocicleta como ferra-
menta de trabalho. Passeios e 
viagens? Ela também encara! 
Tudo isso graças ao seu consa-
grado motor, reconhecidamente 
durável e econômico. O monoci-
líndrico, de arrefecimento misto 
– já que conta com o auxílio de 
um radiador de óleo – com capa-
cidade de 249,5 cm³ e potência 
e torque máximos respectiva-
mente de 20,9 cv e 2,1 kgf.m.

Agilidade é outro destaque 
da FZ25 Thor. Ela é extrema-
mente rápida e estável nas 
mudanças de direção, garan-
tindo segurança e confiança 
na pilotagem, característica 
muito bem-vinda para quem 
está começando no motoci-
clismo e também para quem 
já é experiente.

Por falar em segurança, a FZ 
25 é equipada com moderno 

conjunto óptico que conta com 
DRL em LED – que deixa a moto-
cicleta mais visível em condi-
ções de luz natural – e farol de 
última geração, bifuncional com 
luz baixa e de luz alta projetadas 
num único projetor de LED de alta 
performance, o que representa na 
prática, numa ótima iluminação 
durante a pilotagem noturna.

Outro destaque no quesito 
segurança, são os freios a disco 
presentes tanto na traseira 
quanto na dianteira. Além de 
potentes, que ajudaram a parar 
em espaços curtos, ambos são 
assistidos por sistema ABS, que 
impedem o travamento das 
rodas quando a aderência do 
piso é escorregadia, com em dias 
de chuva ou quando o asfalto está 
sujo com óleo ou areia.

A novíssima Edição Especial 
Yamaha/Marvel estará disponí-
vel na rede de concessionários 
da Yamaha no fim da segunda 
quinzena do mês de julho, e 
seu preço público sugerido 
será de R$ 21.999,00 + frete 
e R$ 22.735,00 + frete para o 
Estado de São Paulo.

De acordo com os manuais 
das montadoras, a substituição 
preventiva dos amortecedores 
deve ser feita a cada 50 mil km

pode até conter o selo do 
INMETRO, que é referente ao 
fabricante original, isto pode 
confundir o consumidor e dar 
a falsa impressão de que o pro-
duto recondicionado também é 
certificado, o que não é verdade.

Yamaha lança a FZ25 Thor, 6ª edição da parceria com a Marvel

 DIVULGAÇÃO

A FZ25 Thor traz como diferenciais a 
pintura e grafismos exclusivos inspirados 
na armadura do Deus do Trovão



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

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

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00

CIVIC EXL CVT 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
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Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

ZONA I

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

VENDAVENDA

SOBRADO RESIDENCIAL PARA VENDA

@tribunahojenewsumuarama

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
T C  C O N S U LT O R I A  E 

TREINAMENTO LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 08.721.909/0001-
40, estabelecido na Rua Colibri, 
2311, Conjunto Hab. Patrimônio 
Umuarama, CEP 87505-360, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
31.822/2013. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
AGILLE COMUNICAÇÃO E 

EVENTOS LTDA, inscrita sob 
nº CNPJ 05.959.116/0001-76, 
estabelecido na Rua Colibri, 
2627, Conjunto Hab. Patrimônio 
Umuarama, CEP 87505-360, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
24.985/2004. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

D
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Alesson Dunas e Flavia Duarte em noite especial de posse do Rotary Club Umuarama -, e o novo presidente Ado Radomski 
Hoelzer e Lea Hoelzer 

Ato solene de posse do novo presidente Ado Hoelzer

“Se eu gosto de poesia? Gosto de gente, bi-
chos, plantas, lugares, chocolate, vinho, papos 

amenos, amizade, amor. Acho que a poesia 
está contida nisso tudo.”

Carlos Drummond de Andrade

ROTARY
Em festiva na noite de sábado, 
dia 2, a Casa da Amizade rece-
beu rotarianos, autoridades e 

convidados para a transmissao 
de posse da presidência do Ro-
tary Umuarama, o mais tradicio-
nal clube de serviço da Capital 
da Amizade. Homenagens, no-
vos membros e alto astral selou 
a noite, que foi prestigiadíssima.  

GOLPES
Os ataques phishing - técnica de crime 
cibernético que usa fraude, truque ou 
engano para obter informações confi-
denciais - ainda são uma ameaça cons-
tante para as empresas. Embora as es-
timativas de seu impacto variem, esses 

ataques representam uma porcentagem 
significativa das violações de segurança 

nos negócios. Por isso, qualquer em-
presa que detenha dados digitais deve 

estar ciente das ferramentas e novas 
táticas de phishing. Há várias dicas para   

evitar esse ciberataque. (Forbes)

MUDOU
Por unanimidade, a Comissão de Cons-

tituição e Justiça do Senado aprovou 
ontem um projeto de lei que impede o 
uso da tese de legítima defesa da honra 
em casos de feminicídio e de violências 

doméstica e familiar. O texto altera 
os códigos Penal e de Processo Penal 
proibindo que argumentos com base 

em valores morais sejam utilizados em 
benefícios como a redução de pena ou 

de atenuantes para acusados por crimes 
contra mulheres. Por tramitar em caráter 

terminativo, o projeto não precisará 
passar pelo plenário da casa, podendo ir 
direto para votação na Câmara. (Folha)

AGENDA
Sábado (9), no Vikings Lounge Beer terá a boa música de JhoJho Acústico (@jhojhoviana) com o melhor da MPB, e 
logo após tocando as melhores hits do momento Dj Bruno. Tem couvert artístico R$ 10. Abertura a partir das 20h 
com bons papos, encontro de amigos e diversão.

@tribunahojenewsumuarama


