
Movimentado, disputado e cheio de garra até o último minuto. Assim foi o duelo entre o Umuarama e o São José dos 
Campos, na abertura da 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal. A noite também foi marcada por homenagens às víti-
mas do acidente com o ônibus da Afsu, ocorrido há um ano, e à mãe do presidente do clube, que faleceu na quinta. O 
Umuarama empatou com os paulistas em 4 a 4. 
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Infestação predial do Aedes aegypti 
recua a menos de 1%, aponta Liraa
O mais recente levantamento de índice rápido para infestação 
pelo Aedes aegypti do ano mostrou um resultado consideravel-
mente positivo. O percentual de imóveis com larvas do mosquito 
caiu para 0,7%, dentro do limite seguro estabelecido pela OMS, de 

até 1%. Os dados foram coletados por amostragem no decorrer 
da semana. Nas mais de 60 localidades em que a cidade é divi-
dida, apenas dez apresentaram infestação e, em 50, não foram 
encontradas larvas. l 8

Conservação de 
medicamentos l 5

JOSÉ A. SABINO/SECOM

CAE ouve 
Guedes e 

Sachsida sobre 
combustíveis

l 3

Recesso 
escolar 

começa na 
segunda

l 4

Alep volta 
a debater 

Calamidade 
Pública no PR

l 6

l 7

A antiga Sala Aré, 
utilizada por muitos 
anos para educação 
ambiental, no Bosque 
dos Xetá, deu lugar a 
uma nova estrutura. As 
obras atingiram cerca 
de 80% de execução 
e a previsão é de que 
estejam concluídas, 
aproximadamente, em 
30 dias. O projeto vai 
modernizar e valorizar 
o ambiente. 

Sala Aré

Empate e 
homenagensAciu reafirma 

parceria com 
Procon de
Umuarama
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Umuarama

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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Crescente
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Nova
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Cheia
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PREVISÃO DO TEMPO
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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 ♥

Super Sete concurso: 266
C O L U N A S1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2335

02 03 07 24 28 30 40 47 52 55 
57 59 60 64 67 70 76 78 79 92 

Lotomania

20.355
28.332
12.357
14.012
48.296

01 07 12 41 55 66 72
NÁUTICO/PE

05 14 26 29 66

01 04 07 09 11 19 27

concurso: 5891

09 12 26 29 46 47

Poucas nuvensCéu claro Muitas nuvens

Fazer tatuagens e piercings em
animais está proibido no Paraná

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

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

Ações % R$
Petrobras PN +1,12% 28,80 
Vale ON -2,31% 75,40 
ItauUnibanco PN +0,04% 22,91 
Magazine Luiza ON +2,34% 2,62 
Azul PN +6,23% 12,45 
Cielo ON +5,13% 4,10

IBOVESPA: -0,44% 100.288 pontos

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

Iene 136,18
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 126,78

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,4% 5,2670 5,2680 +0,6%
PTAX  (BC) -1,0% 5,3080 5,3086 +1,3%
PARALELO -1,4% 5,1500 5,5900 +0,2%
TURISMO -1,4% 5,1500 5,5700 +0,2%
EURO -0,8% 5,4020 5,4047 -1,4%

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 08/07

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,39
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.292,49 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 08/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 185,00 -0,5% -3,1%
SOJAParanaguá 194,00 -2,0% -2,5%
MILHOCascavel 85,00 -1,2% -2,3%

SOJA 1.630,25 39,00 -6,3%
FARELO 478,40 8,40 15,1%
MILHO 778,25 31,25 1,8%
TRIGO 879,25 54,75 -18,2%

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 08/07 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

@tribunahojenewsumuarama

Números da Covid em Umuarama
Um homem de Umuarama, 

de 75 anos e que tomou três 
doses da vacina, está inter-
nado na enfermaria do hos-
pital Cemil para tratamento 
de covid-19.  Segundo a 
Secretaria de Saúde, 12 novos 
casos da doença foram con-
firmados ontem (8), sendo 

11 mulheres, um homem e 
nenhuma criança.

Conforme o Boletim Covid, 
existem hoje 234 pessoas em 
isolamento domiciliar: são 
198 casos ativos e 36 suspei-
tos. Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
38.592 pacientes receberam 

diagnóstico positivo para 
o coronavírus e deste total 
38.055 se recuperaram.

Há 136 dias nenhuma 
morte em decorrência de com-
plicações da covid-19 é oficial-
mente registrada na cidade e 
o total de óbitos, nesses 27 
meses, é de 339.

A LEI já está em vigor no Paraná, enquanto o Senado Federal ainda debate a proibição de 
tatuagens e a colocação de piercings em animais domésticos no País

Enquanto o Senado Federal 
ainda debate a proibição de 
tatuagens e a colocação de 
piercings em animais domés-
ticos no País, no Paraná já é lei.

Desde o dia 2 de junho 
deste ano está em vigor a lei 
21.083/2022 que proíbe a reali-
zação de tatuagens e a coloca-
ção de piercings, com fins esté-
ticos, em animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos.

A lei, que teve por objetivo 
diminuir os maus-tratos aos 
animais, pois os procedimen-
tos deste tipo em um animal 
de estimação apenas satisfa-
zem as preferências estéticas 
de seus donos, causando dores 
inúteis aos bichos, determina 
ainda que nos locais em que 
tais serviços sejam realizados, 
devem conter comunicados 
aos clientes sobre a proibi-
ção da realização em animais. 
Caso haja o descumprimento 
da lei, o infrator estará sujeito 
a perda da guarda do animal, 
além da proibição de obter a 

guarda de outros animais pelo 
prazo de cinco anos.

Também determina que o 
estabelecimento que permi-
tir a prática deverá pagar uma 
multa correspondente a 50 
UPF/PR, que no mês de julho 
equivale a R$ 6.395,00. Em 

caso de reincidência as sanções 
serão aplicadas em dobro.

Já a lei federal será mais rigo-
rosa, pois além da aplicação da 
multa, prevê detenção de três 
meses a um ano para quem rea-
lizar um procedimento do tipo 
em algum animal.
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CAE ouve Guedes
e Adolfo Sachsida
sobre combustíveis

@tribunahojenewsumuarama

OS MINISTROS deverão prestar esclarecimentos à Comissão, na reunião marcada para 
terça-feira

Questionados sobre a 
política nacional de preços 
e abastecimento de com-
bustíveis, os ministros da 
Economia, Paulo Guedes, e 
de Minas e Energia, Adolfo 
Sachsida, deverão prestar 
esclarecimentos à Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) em reunião agendada 
para terça-feira (12) às 9h.

A audiência pública atende 
dois requerimentos da comis-
são. O senador Alexandre 
Silveira (PSD-MG) requereu a 
convocação de Paulo Guedes 
para explicar o anúncio do 
aumento dos preços dos com-
bustíveis; o requerimento foi 
aprovado na comissão em 
20 de junho. Em matéria cor-
relata, o senador Jean Paul 
Prates (PT-RN) propôs a con-
vocação de Adolfo Sachsida 
para esclarecimentos sobre 
as medidas planejadas para 
assegurar o abastecimento de 
combustíveis à população.

A discussão dos reque-
rimentos na CAE, em 20 de 
junho, foi marcada por duras 
críticas de senadores à política 

de preços dos combustíveis. A 
comissão atendeu sugestão 
do senador Esperidião Amin 
(PP-SC) e transformou as con-
vocações em convites. Na oca-
sião, também foi aprovada a 
oitiva do ex-presidente da 
Petrobras José Mauro Coelho, 
que renunciou ao cargo antes 
da votação do requerimento. 
Ainda não há data marcada 
para a audiência.

O evento será interativo: 
os cidadãos podem enviar 
perguntas e comentários 

pelo telefone da Ouvidoria 
do Senado (0800 061 2211) ou 
pelo Portal e-Cidadania, que 
podem ser lidos e respondidos 
pelos senadores e debatedo-
res ao vivo. O Senado oferece 
uma declaração de participa-
ção, que pode ser usada como 
hora de atividade complemen-
tar em curso universitário, por 
exemplo. O Portal e-Cidadania 
também recebe a opinião dos 
cidadãos sobre os projetos em 
tramitação no Senado, além de 
sugestões para novas leis.

Entidade alerta para retrocessos de 
MP da aprendizagem profissional

A Medida Provisória que 
institui o Programa do Governo 
Federal Emprega + Mulheres e 
Jovens, vem gerando preocu-
pações em setores da socie-
dade ligados à juventude e 
geração em empregos. A pro-
posta tem o objetivo de pro-
mover a inserção e manuten-
ção das mulheres e jovens no 
mercado de trabalho por meio 
da aprendizagem profissio-
nal. Na visão de especialistas, 
no entanto, a iniciativa pode 
representar um retrocesso na 
Lei de Aprendizagem, em vigor 
desde 2000. Por isso, o Grande 
Expediente da sessão plenária 
da Alep foi ocupado por inte-
grantes do Fórum Estadual de 
Aprendizagem para tratar de 
impactos considerados nega-
tivos na proposta.

Representantes do Fórum 

da Aprendizagem, que conta 
com integrantes da socie-
dade, de órgãos públicos e de 
entidades que trabalham com 
a formação de adolescentes 
e jovens aprendizes, pedi-
ram o apoio dos deputados 
estaduais para que analisem 
a proposta e se posicionem 
contrariamente à MP Federal. 
De acordo com o coordenador 
do Fórum de Aprendizagem 
do Paraná, Gilberto Munhoz, a 
Medida retira direitos e repre-
senta um retrocesso para a Lei 
da Aprendizagem, já que pro-
põe uma série de alterações, 
principalmente nos artigos que 
tratam do tema.  

Munhoz afirma que ainda 
promove a redução de cotas 
alegando que um aprendiz 
vulnerável, se contratado, 
corresponde a dois. Para 

ele, isso vai diminuir a oferta 
de vagas. O representante 
do Fórum também alegou 
que a MP estende o prazo 
dos contratos, dificultando 
a fiscalização dos órgãos. 
“Entendemos a importân-
cia de uma política pública 
voltada para os jovens, com 
direito ao primeiro emprego e 
à profissionalização. A Lei da 
Aprendizagem é uma política 
que traz muitas oportunida-
des para os mais vulneráveis. 
Não podemos permitir que 
o Governo trabalhe contra 
isso. Não houve uma discus-
são ampla com os atores que 
fazem parte das instituições. 
É um desmonte da política 
pública. Peço que os deputa-
dos analisem a medida. Não 
podemos deixar que isso se 
torne realidade”, afirmou.

Devido ao quórum 
insuficiente 

(427 dos 513 
deputados), o 
presidente da 

Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL) 

decidiu adiar para 
a próxima terça 

(12) a votação 
da Proposta 
de Emenda 

Constitucional (PEC) que, em ano eleitoral, cria benefícios 
sociais para a parcela pobre da população e para algumas 
categorias profissionais. O adiamento é interpretado pela 
oposição como uma derrota para o governo, que tentava 

concluir a votação desta matéria antes do fim desta 
semana, a fim de tentar viabilizar o início do pagamento 
dos benefícios até 1º de agosto. As medidas previstas na 

PEC devem resultar em um gasto não previsto de R$ 41,2 
bi e exigirão a decretação de um “estado de emergência” 

no país a fim de contornar a legislação, que proíbe a 
geração de novas despesas em ano eleitoral.

PEC dos benefícios

CPI do MEC
Os senadores que estão à frente do pedido de CPI do 
MEC, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jean Paul Prates 
(PT-RN) e Jorge Kajuru (Podemos-GO), irão ao STF 
na próxima semana para formalizar a instalação da 
comissão antes das eleições de outubro. Kajuru disse 
que uma CPI envolvendo suspeita de corrupção no 
Ministério da Educação após as eleições seria uma 
“desonestidade” contra o eleitor. Dá tempo para 
o governo articular e comprar todo mundo”, disse 
o senador. Kajuru não confirmou a data da ida ao 
Supremo. “Não é nada contra o [Rodrigo] Pacheco, gosto 
dele, mas o caso é grave”, disse. Questionado sobre a 
tentativa de instalar outras CPIs pela base, o senador 
respondeu: “Pode instalar quantas quiserem, mas vai ter 
audiência? Estamos falando do MEC”.

PT e PCC
O empresário Marcos 
Valério, pivô do esquema 
do Mensalão do PT nos 
anos 2000, disse que não 
irá comparecer à audiência 
na Câmara dos Deputados 
marcada para quinta (14). 
Ele era esperado para 
explicar o que apontou ser 
um suposto elo entre o 
Partido dos Trabalhadores 
e o Primeiro Comando da 
Capital (PCC).
O aviso teria sido feito pela 
defesa do empresário à 
Comissão de Segurança 
Pública na noite da quinta 
(7), frustrando os planos 
do autor do pedido, 
o deputado Eduardo 
Bolsonaro (PL-SP). Com 
isso, a audiência deve 
ser cancelada. Com base 
em inquéritos sigilosos, 
a facção criminosa 
dominante em presídios 
de grande parte do país 
(e influente fora deles) se 
aproximou de integrantes do 
PT e avançou perigosamente 
sobre a política.

Planalto e pastores
Um e-mail aponta que o 
Palácio do Planalto pediu 
formalmente ao MEC para 
receber um dos pastores 
acusados de atuar no 
esquema de corrupção que 
envolve a pasta. Datada 
de 7 de janeiro de 2021, a 
mensagem foi enviada pelo 
gabinete do então ministro-
chefe da Casa Civil, general 
Braga Netto, cotado para 
ser o vice de Jair Bolsonaro 
(PL) na disputa presidencial. 
No e-mail, a Presidência 
solicitava, em nome do 
pastor Arilton Moura, 
uma audiência na pasta e 
cobrava retorno sobre as 
providências adotadas.
Arilton Moura esteve no 
MEC ao menos quatro 
vezes, em janeiro, após a 
solicitação da Casa Civil. 
O pastor foi preso no dia 
22 de junho na operação 
Acesso Pago, na qual 
também foi detido o ex-
ministro da Educação, 
Milton Ribeiro.
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Recesso escolar
na rede estadual
começa segunda

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

@tribunahojenewsumuarama

O SEGUNDO semestre começa na segunda-feira, 25 de julho, e o ano letivo se encerra 
no dia 20 de dezembro

Nas próximas duas sema-
nas, os estudantes dos colé-
gios estaduais estarão em 
recesso escolar. As aulas se 
encerraram ontem (sexta-
-feira, 8) e retornam somente 
no dia 25 de julho. Durante 
essas semanas, as secreta-
rias dos colégios permanecem 
abertas para atendimento da 
comunidade escolar.

PLANEJAMENTO
Antes de os estudantes 

retornarem às aulas, os pro-
fessores e demais profissio-
nais da equipe pedagógica 
vão se dedicar, nos dias 21 e 
22 de julho, ao estudo e pla-
nejamento do restante do ano 
letivo. Esse é o período em 
que se avalia o desempenho 
do último semestre e em que 

são elaboradas estratégias 
para o próximo. Conforme 
previsto no calendário escolar 
de 2022, os professores terão 
10 dias de recesso.

O  s eg u n d o  s e m e s t re 
começa na segunda-feira, 
25 de julho, e o ano letivo 
se encerra no dia 20 de 

dezembro. Na rede estadual, o 
calendário é dividido em três 
trimestres; o primeiro aconte-
ceu de 07 de fevereiro a 26 de 
maio, o segundo começou no 
dia 30 de maio e se encerra no 
dia 16 de setembro, e o último 
trimestre vai de 20 de setem-
bro até 19 de dezembro.

Alunos da rede municipal
de ensino já estão em recesso

Quase 10 mil alunos da 
Rede Municipal de Ensino de 
Umuarama ficam cerca de 15 
dias em recesso escolar, as 
chamadas ‘férias de junho’. 
O recesso é válido para os 
Centros de Educação Infantil 
(Cmeis) e escolas municipais, 

com retorno agendado para o 
dia 20 de julho.

O recesso escolar municipal 
em Umuarama, começou no dia 
7 de julho, apesar de os alunos 
terem parado no dia 5. No dia 6 
(quarta-feira) houve o conselho 
de classe. As ‘Férias de Julho’ 

seguem até o dia 18 do mesmo 
mês. No dia 19, que é uma ter-
ça-feira, será realizado o estudo 
de planejamento para as ativi-
dades referentes ao próximo 
semestre e no dia seguinte, 
os alunos iniciam o retorno ás 
aulas normais.

Abertas inscrições da UFPR para 
alunos das universidades estaduais

OS CONTEÚDOS serão aplicados no 
segundo semestre do ano letivo de 2022, 
em formato remoto

Os estudantes e professores 
de mestrado e doutorado das 
sete instituições estaduais de 
ensino superior paranaenses 
podem cursar matérias oferta-
das pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), no âmbito 

do programa Disciplinas 
Transversais. Para efetivar as 
matrículas, os interessados 
devem fazer contato com a 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação das respectivas 
universidades. As inscrições 
seguem até 5 de agosto.

Os conteúdos serão apli-
cados no segundo semestre 
do ano letivo de 2022, em for-
mato remoto. São três discipli-
nas recorrentes – Filosofias da 
Ciência e da Tecnologia; Ética 
em Pesquisa Científica; Escrita 
Acadêmica em Inglês – e uma 
nova, chamada Produção de 
Gêneros Acadêmicos, que 

será ministrada pelos docen-
tes Geovana Gentili Santos, 
Eva Lenita Scheliga e Adriano 
Eduardo Lima da Silva, com 
foco na produção acadêmica.

Juntas, as sete universi-
dades estaduais do Paraná 
somam quase 300 cursos 
stricto sensu: 196 de mestrado 
e 92 de doutorado. Desde 
que as instituições estaduais 
ingressaram nessa parceria 
com a UFPR, foram oferta-
das mais de seis mil vagas 
nessa modalidade, contem-
plando alunos e professores 
de diferentes programas de 
pós-graduação.
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Praças de pedágio II
A mensagem do IBT informa que 
o DNIT também se compromete 
a  instalar placas de sinalização nas 
praças de pedágio, alertando os 
condutores sobre a proibição da 
permanência de veículos nas áreas 
internas das praças e recolocação 
das barreiras que impediam o 
acesso a estas áreas. Na audiência 
na 5ª Vara Federal de Curitiba, o 
DNIT informou que tem realizado 
a manutenção das praças de 
pedágio no que tange à sinalização 
e iluminação e que há uma licitação 
em vias de ser aberta para troca e 
manutenção de lâmpadas.

Agora vai!
O ex-juiz federal e ex-ministro da 
Justiça Sérgio Moro (União Brasil) 
deve revelar na terça-feira (12) 
para qual cargo irá concorrer nas 
eleições de outubro. Segundo 
fontes próximas ao ex-ministro, “a 
indicação é de “99% para o Senado”. 
Na semana passada Moro disse 
que a opção por uma candidatura 
ao Senado é uma grande 
possibilidade.“Ficaria muito honrado 
de representar o povo paranaense 
no Senado. A gente precisa ter um 
projeto de país. Que tipo de país a 
gente quer pros nossos filhos e pros 
filhos dos nossos filhos daqui dez 
anos”, afirmou.

Oeste produtor
O ex-ministro Sérgio Moro foi 
recebido na sede da Amic-PR 
(Associação de Micro e Pequenas 
Empresas do Paraná), em 
Cascavel, na ocasião reiterou a 
representatividade do Oeste do 
Paraná como uma região que se 
destaca em todo Estado. “Sabemos 
que o Paraná se desenvolveu 
muito pelo cooperativismo e 
associativismo. Sabemos o quanto 
isso é importante. Temos grande 
potencial como País e em especial 
como Estado. O Oeste do Paraná é 
um grande celeiro de produção de 
alimento”, comentou Moro.

Vaquinha eleitoral
Pré-candidato a deputado federal, 
o ex-procurador e ex-coordenador 
da Lava Jato, Deltan Dallagnol 
(Podemos), lidera o ranking de 
doações recebidas através de 
financiamento coletivo – a popular 
“vaquinha” – para financiamento 
de campanhas no País. Dallagnol 
arrecadou até agora R$ 157,9 mil 
para custear seu plano de chegar à 
Câmara Federal. Os dados são de 
levantamento realizado em todas 
as plataformas de arrecadação 
credenciadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), entre 15 de maio até 
05 de julho.

Praças de pedágio
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) afirmou à Justiça Federal que está adotando as medidas 
para iluminar e conservar as praças de pedágio desativadas nas 
estradas federais paranaenses. A manifestação feita durante a 

segunda audiência da Ação Civil Pública, movida pelo Instituto Brasil 
Transportes (IBT), cobrou a solução para os problemas de segurança 
nas praças. Em carta aberta à população paranaense, o IBT reforçou 

que o Ministério da Infraestrutura definiu a responsabilidade do 
DNIT para zelo das instalações.

Nova Ferroeste
Termina no dia 15 de julho o prazo 
para a população enviar comentários 
e sugestões a respeito do edital da 
Nova Ferroeste. O documento, com 
as minutas do contrato que será 
levado a leilão, pode ser acessado 
nos sites da Ferroeste e da Nova 
Ferroeste. O edital é composto por 
cinco contratos celebrados com 
o Ministério da Infraestrutura. O 
Paraná vai fazer a cessão onerosa 
desses contratos, ou seja, eles serão 
transferidos para a iniciativa privada 
por 99 anos. A empresa ou consórcio 
vencedor do leilão vai executar as 
obras e explorar a malha durante 
esse período.

Produção industrial
Maio foi um mês positivo para a 
produção industrial do Paraná. Dados 
divulgados esta manhã (8/7), pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), apontam que 
o crescimento em relação a abril 
foi de 3,5%, resultado superior 
ao dos outros cinco estados mais 
industrializados do país (SP, RJ, MG, 
RS e SC) e também acima da média 
nacional, que registrou ligeira alta de 
0,3%.

Unidade Embrapa
A Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária), referência 
no segmento para o mundo, 
confirmou que instalará uma unidade 
de pesquisa no Biopark de Toledo. 
A estrutura será voltada à produção 
de proteína animal, na qual a região 
Oeste do Paraná é referência para 
o Estado e o País. A unidade terá 
como expertise aves, suínos e 
peixes. O Biopark é destaque em 
ciência e tecnologia focadas no 
desenvolvimento regional a partir da 
educação, da pesquisa e da geração 
de negócios, com mais de 120 
empresas já implantadas.

Qualidade de vida
Maringá é, mais uma vez, destaque 
nacional em qualidade de vida e 
indicadores econômicos. A cidade, 
além de ser a primeira do Paraná, 
também conquistou a quarta 
posição nacional no ranking ′As 
Melhores Cidades do Brasil′, que 
reúne quase 100% dos municípios 
do país. No ranking geral e entre os 
municípios de grande porte, Maringá 
é a primeira cidade paranaense a 
aparecer no levantamento.

Defesa dos animais
A Câmara de Maringá aprovou 
um projeto de lei que proíbe 
que animais domésticos fiquem 
permanentemente acorrentados. 
O projeto também proíbe que 
os animais como cães e gatos 
fiquem presos em espaços que 
dificultem a locomoção. Em caso de 
descumprimento, os tutores podem 
ser multados em até R$ 5 mil. No 
caso de estabelecimentos comerciais, 
a multa será de até R$ 10 mil.
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Uopeccan entre as
entidades premiadas
no Nota Paraná

@tribunahojenewsumuarama

Sabadão
Uma vez mais o comércio de 
Umuarama, um dos principais 
conglomerados varejistas do 
interior do Estado, atenderá em 
horário dilatado para propiciar 
aos consumidores do município 
e da região tempo de sobra 
para fazer compras criteriosas. 
Usufruindo, óbvio, de promoções 
especiais e condições facilitadas de 
pagamento. Anote na agenda: lojas 
abertas das 9h às 17h.

Retorno marcante
A tradicional Feira Ponta de 
Estoque retorna com força total. A 
45ª edição do evento, de 18 a 20 
de agosto, trará a maior liquidação 
do Noroeste. Você, empresário, 
não pode ficar de fora. São mais 
de cem estandes e a oportunidade 
de realizar ótimos negócios. Fique 
atento e não perca o sorteio que 
será coordenado pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva da 
Aciu na próxima semana.

Informações 
importantes
A presidente do Conselho, Carina 
Previato, destaca que serão 
disponibilizados espaços de 9 
metros quadrados (R$ 850) e 12 
metros quadrados (R$ 1,3 mil), 
além de esquinas (R$ 950). Outro 
fator enfatizado por ela é que as 
empresas que sempre participaram 
da Ponta de Estoque terão 
prioridade. Maiores informações: 
(44) 3621-6700/99181-9128.

Dia dos Avós
O Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu coordenará um 
evento especialíssimo no próximo 
dia 26 (terça-feira), em alusão ao 
Dia dos Avós. Diversas ações e 
atividades serão concentradas na 
praça Hênio Romagnolli, das 9h 
às 11h. Para tal, o Conselho conta 
com parceiros históricos. Será 
imperdível.

Dia do Comerciante
O presidente Miguel Fuentes 
Romero, o vice-presidente Alisson 
Rafael Rodrigues, a conselheira 
fiscal Irene Dias Cardoso e 
representantes de diversos outros 
segmentos organizados receberam 
uma singela homenagem durante 
café da manhã promovido 
pelo Sesc em alusão ao Dia do 
Comerciante - 16 de Julho. Os 
anfitriões e representantes do 
Senac fizeram uma exposição 
sobre os diversos préstimos 
disponibilizados e enalteceram as 
parcerias com entidades como a 
Aciu e poder público.

Ofício com sugestões
Receptivo como de costume, o 
prefeito Hermes Pimentel recebeu 
no início da semana o presidente 

da Aciu, Miguel Fuentes Romero, 
o vice-presidente Alisson Rafael 
Rodrigues e o 1º secretário Célio 
José Lopes. Entregue em mãos um 
ofício com sugestões de melhoria 
para o trânsito na área central, 
com destaque para a elevação do 
número de vagas de curta duração 
e promoção de uma campanha de 
conscientização.

Portas abertas
A Agência do Trabalhador será uma 
das instituições presentes no evento 
Sest/Senat Portas Abertas, previsto 
para o próximo dia 23. A ação visa 
atrair a comunidade para conhecer 
os atendimentos prestados e a 
estrutura das unidades, bem como 
divulgar a programação de cursos e 
serviços ofertados. A ação itinerante 
atualizará e inserirá novos cadastros, 
encaminhando trabalhadores para as 
vagas disponibilizadas por meio do 
Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Fluxo rodoviário
Durante o mês de junho, 27.960 
pessoas embarcaram em algum 
ônibus no Terminal Rodoviário de 
Umuarama, que durante o primeiro 
semestre deste ano atingiu a marca 
de 158.189 embarques. Vale destacar 
que os desembarques são ao menos 
60% superiores e que a contagem 
não inclui o transporte urbano e 
metropolitano. Pode-se afirmar que 
aproximadamente 340 mil pessoas 
passaram pelo local.

Qualificação para 
empreendedores
A segunda turma do curso de 
formação empreendedora do 
programa Paraná Empreende Mais 
está com as inscrições abertas. São 
500 vagas. Os interessados devem 
residir em um dos 399 municípios 
paranaenses. A capacitação é gratuita 
e será realizada em ambiente digital, 
com início das aulas previsto para 
julho e agosto.

Módulos
O curso contempla quatro 
módulos: Gestão Estratégica e de 
Pessoas; Gestão de Negócios e 
Comercial; Gestão Financeira; e 
Inovação Tecnológica, com carga 
horária total de 72 horas. Serão 
seis horas semanais de atividades 
desenvolvidas (terças, quartas e 
quintas-feiras), de 19 horas às 21 
horas, por meio de plataformas 
digitais de videoconferência. 
Confira o cronograma de inscrições 
acessando https://bit.ly/3RjtyHN.

"Tudo quanto aumenta a liberdade, 
aumenta a responsabilidade" - 
Victor Hugo

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

UNIDADE de combate ao câncer de Umuarama foi contemplada com R$ 20 mil no 
sorteio às entidades

O Nota Paraná, programa 
vinculado à Secretaria da 
Fazenda, contemplou neste 
mês de julho dez instituições 
sociais com prêmios de R$ 20 
mil e R$ 100. Além de receber 
os créditos do ICMS das notas 
fiscais doadas, elas também 
podem ser premiadas nos sor-
teios mensais.

Além disso, 40 consumi-
dores de diversas cidades do 
Estado receberam prêmios de 
R$ 10 mil. Os bilhetes premia-
dos são das cidades de Curitiba, 
Pato Branco, Ponta Grossa, 
Londrina, Maringá, Foz do 
Iguaçu, Guarapuava, Cascavel, 
Apucarana, Pinhais, Cianorte, 
Mandirituba, Marmeleiro, 
Cambé, Douradina, Medianeira 
e Balsa Nova.

O Paraná Pay também fez 
o sorteio dos credenciados no 
programa. Foram distribuídos 
8 mil prêmios de R$ 100, tota-
lizando R$ 800 mil. Os contri-
buintes que fizeram o aceite 

do Paraná Pay concorrem em 
ambos os programas.

Para conferir se foi con-
templado, o contribuinte deve 
acessar seu cadastro no Nota 
Paraná, por meio do site ou 
aplicativo, e conferir se possui 
bilhetes premiados.

Instituições premiadas 
com R$ 20 mil no sorteio de 
julho/2022:

O primeiro prêmio foi para 
Apae de Pinhão, o segundo 

para a Apae de Medianeira e 
sucessivamente para o Pequeno 
Cotolengo Dom Orione, de 
Curitiba; Adevipar, de Curitiba; 
Associação Amor Viral, de 
Campo Largo; Associação 
Refúgio, de Cambé; Uopeccan 
Filial de Umuarama (foi o 7º 
prêmio), depois quem recebeu 
foi a Associação Lar Moisés, 
de Curitiba; Apasfa, de Campo 
Mourão e o décimo prêmio foi 
para a Aacarup, de Palmeira.

D
ivulgação

Central Farmacêutica recebe câmara 
para conservação de medicamentos

A CÂMARA é uma das mais modernas do mercado e possui um sistema de segurança 
com baterias que suportam até 24 horas sem energia elétrica

Mais de 500 pacientes 
dependem da insulina distri-
buída na Central Farmacêutica 
de Umuarama. E como trata-
-se de um medicamento que 
necessita de equipamento 
para refrigeração, a adminis-
tração municipal acaba de 
adquirir uma câmara de con-
servação Biotecno Conserving 
Life, de 1.200 litros, com recur-
sos disponibilizados pela Sesa.

De acordo com a chefe da 
Divisão Farmacêutica, Camila 
Bertolin, a câmara é uma das 
mais modernas do mercado e 
possui um sistema de segurança 
com baterias que suportam até 
24 horas sem energia elétrica.

Como recomendado pelo 
Ministério da Saúde, a gela-
deira para medicamentos 
possui porta de visualização 
de conteúdo em vidro, alarme 
acoplado, freezer horizon-
tal para condicionamento de 
bobinas de gelo reciclável e 
gerador de energia. “Ela foi 
adquirida após a realização 
de processo licitatório, com 
recursos do IOAF (Incentivo 

da Organização da Assistência 
Farmacêutica), com o objetivo 
de estruturar a Assistência 
Farmacêutica municipal”, deta-
lha Camila.

O secretário de Saúde, 
Herison Cleik, lembra que o 
objetivo é realizar melhorias 
constantes na infraestrutura e 
nos processos da Assistência 
Farmacêutica, de modo a cum-
prir a legislação sanitária vigente.

A Central Farmacêutica 
atende de segunda a sexta-
-feira, das 7h30 às 11h30 e 

das 13h30 às 17h e fica na 
Travessa Euclides Pelacani 
(no antigo prédio do Fórum). 
“Devido à grande procura por 
parte dos usuários, o atendi-
mento é organizado por meio 
de senhas que contam com 
horários delimitados para dis-
tribuição. Na parte da manhã, 
as senhas são entregues até 
as 10h45 e, no período da 
tarde, até as 16h15”, esclarece 
Camila, acrescentando que o 
telefone para informações é o 
(44) 3906-1192.
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Deputados voltam a debater prorrogação 
do Estado de Calamidade Pública no PR

A PROPOSTA pautada para ser votada em segundo turno na sessão ordinária aguarda 
aind parecer da Comissão de Constituição e Justiça

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) volta a debater 
na próxima segunda-feira (11) 
o projeto de decreto legislativo 
5/2022, da Comissão Executiva 
Casa, que reconhece, exclusi-
vamente para os fins do art. 65, 
da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a ocorrência de Estado de 
Calamidade Pública no Paraná, 
com efeitos até 14 de agosto 
de 2022. O decreto anterior, 
aprovado em 15 de dezembro 
de 2021, tinha validade até o 
dia 30 de junho deste ano.

A proposta está pautada 
para ser votada em segundo 
turno na sessão ordinária. No 

entanto, para isso acontecer, 
a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa, que se 
reunirá antes da sessão, pre-
cisa emitir parecer de uma 
subemenda de plenário.

A emenda, apresentada 
pela Liderança do Governo, 
determina o Estado de 
Calamidade a partir do dia 1º 
de julho e às ações atinentes à 
Secretaria de Estado da Saúde 
e aos programas de subven-
ção econômica nos contratos 
de aprendizagem em caráter 
emergencial da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho.

De acordo com o Governo 
do Estado, em ofício enviado 

no dia 27 de junho pedindo a 
prorrogação, esta medida se faz 
necessária, pois, atualmente, 
a disponibilidade dos leitos é 
regulamentada pela existên-
cia de dez contratos emergen-
ciais e quatro formalizações de 
repasses na modalidade fundo 
a fundo, perfazendo o valor 
mensal investido de aproxi-
madamente R$ 8 milhões, com 
recursos oriundos do Tesouro 
do Estado, diz a justificativa 
do projeto, que complementa 
que para manter os leitos de 
enfrentamento ao coronavirus, 
é imprescindível a prorroga-
ção do período de calamidade 
pública que ora se propõe.

Um homem de 64 anos 
foi preso depois que foi fla-
grado conduzindo um veículo 
sob influência de álcool. Ele 
se envolveu em uma colisão 
quando dirigia sua caminho-
nete Ford F-1000 com placas 
de Naviraí/MS, contra um cami-
nhão Scania/T112 com placas 
de Assis Chateaubriand. O aci-
dente aconteceu na rodovia 
PR-489, entre Porto Camargo 
e Alto Paraíso.

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, o motorista 
do caminhão, que tem 36 anos 
de idade, seguia em direção a 
Alto Paraíso quando chegou 
perto do quilômetro 70, coli-
diu transversalmente contra a 
caminhonete, que tentava cru-
zar a pista de rolamento.

Os dois veículos apresenta-
ram danos materiais.

Assim que as autoridades 
rodoviárias compareceram 

Mulher é presa em Iporã pela Polícia 
Civil com 15 comprimidos abortivos

Equipes da Polícia Civil de 
Iporã (município localizado a 
55 quilômetros de Umuarama), 
detiveram uma mulher que 
transportava comprimidos 
de comercialização restrita a 
determinados hospitais.  

A ação policial aconteceu 
no início da noite da quinta-
-feira (7), quando os investi-
gadores receberam informa-
ções anônimas que davam 
conta de que uma mulher 
estaria adquirindo remédios 
abortivos em determinado 

local naquela cidade.
Imediatamente as buscas 

pela cidadã suspeita foram 
iniciadas até que ela foi loca-
lizada e abordada. Durante a 
averiguação, foi descoberto 
que a mulher portava 15 
comprimidos de Misoprostol 
(medicamento s intét ico 
usado no tratamento e pre-
venção da úlcera gástrica e 
que tem utilidade em obs-
tetrícia, pois dispõe de ação 
útero-tônica e de amoleci-
mento do colo uterino).

Segundo levantamento 
feito pelos policiais, a comer-
cialização da substância é 
restrita a hospitais cadastra-
dos perante autorização da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), de acordo 
com a portaria nº 344/98. 
O órgão controla o medica-
mento, e proíbe que ele seja 
vendido em farmácias parti-
culares no Brasil.

A mulher que portava o 
medicamento foi conduzida 
à Delegacia de Polícia Civil, 
onde foi interrogada pelo 
delegado Thiago Soares. 
depois de ouvida, a mulher 
foi liberada. O delegado rela-
tou à reportagem que apesar 
de ter liberado a mulher para 
responder à posse do medica-
mento em liberdade, as inves-
tigações não foram encerra-
das. A intenção é descobrir a 
origem do medicamento.

Motorista bêbado causa 
acidente entre Porto Ca-
margo e Alto Paraíso

ao local e ofereceram o teste 
do etilômetro ao condutor do 
caminhão, que deu negativo 
para o uso de bebida alcoó-
lica, porém, o registro do 
equipamento quando aferido 
com o condutor da caminho-
nete, apresentou o resultado 
de 0,42 mg de álcool por litro 
de ar expelido.

O homem recebeu voz 
de prisão no local por diri-
gir sob influência de álcool 
e foi encaminhado para a 
Delegacia de Umuarama.

Dálie Felberg/Alep
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Afsu empata com ‘placar gordo’ na 
abertura da rodada da Liga Nacional

@tribunahojenewsumuarama

(44) 3621-9214                        (44 ) 99145-8540

Unidade Shopping Palladium Umuarama
Centro de Educação Profissional 

São Francisco de Assis

MATRÍCULAS ABERTAS

CURSO TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM

AULAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO NOTURNO

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E FAÇA SUA

MATRÍCULA AGORA MESMO.

2022  - TURMA 02   -   INÍCIO DAS AULAS: SETEMBRO

O PRÓXIMO jogo do Umuarama pelo Liga Nacional de Futsal será contra o Tubarão, em 
Santa Catarina no dia 15 de julho

Movimentado, disputado 
e cheio de garra até o último 
minuto. Assim foi o duelo entre 
o Umuarama e o São José dos 
Campos na noite da última 
quinta-feira (7) na abertura da 
15ª rodada da Liga Nacional de 
Futsal (LNF). A noite também 
foi marcada por homenagens 
às vítimas do acidente com o 
ônibus da Afsu, ocorrido há um 
ano, e a mãe do presidente do 
clube, que faleceu na quinta.

Diante de um bom público 
no Ginásio de Esportes 
Professor Amário Vieira da 
Costa, o Umuarama empa-
tou com os paulistas em 4 
a 4. Chegando a ficar duas 
vezes atrás no placar, os 

umuaramenses buscaram 
a igualdade com os gols de 
Batista, Felipinho, Andinho e 
Marquinhos. Os paulistas mar-
caram com Lion (2) e Bob (2).

Mesmo com o empate, o 
Umuarama se mantém na 
zona de classificação para os 
playoffs. No momento, o time 
ocupa o 14º lugar na tabela de 
classificação com 15 pontos. 
O próximo jogo do Umuarama 
pela LNF será contra o Tubarão, 
lá em Santa Catarina, no dia 15 
de julho (sábado), às 19h30.

Antes da partida da noite 
de ontem, houve homenagens 
a Paulo Vitor Gonzales Debia, o 
Vitinho, e Osvaldo da Silva, que 
morreram no acidente com o 

ônibus da Associação de Futsal 
de Umuarama (Afsu), que com-
pletou um ano ontem (sexta-
-feira, 8). Vitor tinha de 30 anos 
e era coordenador das catego-
rias de base e Osvaldo com 73 
anos dirigia o ônibus.

Também foi respeitado um 
minuto de silêncio pelo faleci-
mento na última quinta-feira 
de Antonia Marina antonia 
Coco Romero, de 73 anos, mãe 
de Edivanilson Lopes Romeiro 
(Nil), que é presidente da 
AFSU e proprietário da Pratik 
Esportes. Ela enfrentava um 
câncer, e na publicação feita 
por Nil para divulgar seu pesar, 
foram feitas inúmeras condo-
lências à família.

D
iego Ianesko/A

fsu

Umuarama sedia fase regional 
dos Japs neste fim de semana

Umuarama sedia neste final 
de semana (entre sexta feira, 
8, e domingo, 10) a primeira 
etapa da 64ª edição dos Jogos 
Abertos do Paraná (JAPs), 
promovidos pelo governo do 
Estado – por meio da Paraná 

Esporte/Superintendência 
Estadual de Esportes – em 
parceria com a Prefeitura 
e Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Smel).

A  f a s e  r e g i o n a l  e m 
Umuarama contemplou qua-
tro modalidades: basquete, 

futsal, handebol e voleibol, 
nos naipes feminino e mascu-
lino. “Ao todo temos 28 municí-
pios participantes, envolvendo 
mais de mil pessoas entre 
atletas, arbitragem e organi-
zadores”, informa o secretário 
de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira, destacando o apoio 
do prefeito Hermes Pimentel 
para a realização do evento e 
para a preparação das equipes 
da Capital da Amizade.

As disputas movimenta-
rão cinco praças esportivas em 

Umuarama – os ginásios de 
Esportes Amário Vieira da Costa 
e Parque Jabuticabeiras (fut-
sal), Mário Oncken (handebol), 
Parque Alphaville (voleibol) e 
Unipar Campus III (basquetebol).

“O JAPs fomenta o esporte 
em todo o Estado, com 12 muni-
cípios-sede em 12 regionais. A 
primeira fase é agora, de 8 a 10 de 
julho, e a segunda fase começa 
no dia 22 e finaliza em 24 deste 
mês”, acrescenta o secretário. 
Os Jogos Abertos do Paraná são 
promovidos pelo governo do 
Estado, com a participação tam-
bém da Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte.

Em Umuarama, os JAPs tem 
na direção-geral o chefe do 
Escritório Regional do Esporte, 
Adalberto Rigobello, na coor-
denação técnica Gentil Soares 
de Lima, na coordenação 
administrativa Karina Moraes 
e na assessoria administrativa 
Rafael Oliveira Borges.

A FASE regional em Umuarama contemplou quatro modalidades: basquete, futsal, 
handebol e voleibol, nos naipes feminino e masculino

A
R

Q
U

IV
O

 TR
IB

U
N

A H
O

JE
 N

E
W

S

A sequência de cinco 
vitórias consecutivas 
da Seleção Brasileira 
masculina de vôlei na 
Liga das Nações chegou 
ao fim ontem (8), na 
terceira e última semana 
da primeira fase, com 
jogos em Osaka, Japão. 
O Brasil foi derrotado 

pela França, atual campeã 
olímpica, por três sets a zero (21/25, 22/25 e 21/25). Os brasileiros 
aparecem em sexto lugar na classificação, com 21 pontos e sete vitórias após 
11 jogos. A seleção – comandada por Renan dal Zotto – está garantida 
por antecipação no mata-mata e volta à quadra no domingo (10), às 
7h10, para encarar o Japão, quinto colocado, pela última rodada. Uma 
vitória diante dos anfitriões pode tirar o Brasil do caminho de rivais como 
Polônia, Itália, Estados Unidos e a própria França nas quartas de final.
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Infestação predial do  Aedes aegypti 
recua a menos de 1%, aponta o Liraa

@tribunahojenewsumuarama

Estrada divisora recebe readequação até Três Placas
A estrada divisora (entre os 

Umuarama e Maria Helena), no 
trecho entre a rodovia PR-580 
e a Estrada Boiadeira (BR-487), 
na localidade Três Placas, está 
recebendo um serviço especial 
de readequação que vai dei-
xá-la muito próximo de uma 
vai pavimentada. O prefeito 
Hermes Pimentel visitou a 
obra nesta semana e ficou bem 

satisfeito com a qualidade do 
trabalho, realizado pela equipe 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Rodoviários.

O diretor de Conservação de 
Estradas Rurais, Gedalvo Pires 
Gomes, explicou que a estrada 
recebeu correções no leito, 
compactação, aplicação de 
cascalho e uma cobertura em 
fresado asfáltico – um processo 

que permite reaproveitar mate-
rial resultando da demolição 
de trechos asfaltados. Por fim 
a via deve receber uma faixa de 
grama nas laterais, com cerca 
de dois metros de largura.

O serviço será executado 
em cerca de 3 km, porém 
também haverá readequação 
em mais sete quilômetros, 
recuperando os trechos mais 

críticos da estrada, que liga a 
sede ao distrito de Vila Nova 
União. “O fresado é uma doa-
ção do Estado, por meio do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), a pedido do 
deputado estadual Delegado 
Fernando, após uma solici-
tação nossa. Já o cascalho, 
a mão de obra e o maquiná-
rio utilizado são recursos do 

município”, lembrou o prefeito.
A estrada foi escolhida para 

receber o serviço devido à sua 
importância no transporte 
da produção agropecuária, à 
ligação entre as comunidades 
rurais e a cidade e ao trans-
porte escolar. As obras foram 
iniciadas na terça (5), e a pre-
visão é que estejam concluídas 
na próxima semana. 

Ontem (sexta-feira, 8) 
o Serviço de Vigilância em 
Saúde Ambiental divulgou o 
quarto levantamento de índice 
rápido para infestação pelo 
Aedes aegypti (Liraa) do ano 
e o resultado foi bem positivo: 
o percentual de imóveis com 
larvas do mosquito caiu para 
0,7%, dentro do limite seguro 
estabelecido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), de 
até 1%. Os dados foram cole-
tados por amostragem, entre 
segunda (4) e quinta-feira (7) 
desta semana.

Nas mais de 60 localidades 
em que a cidade é dividida, 
apenas dez apresentaram 
infestação – em 50 não foram 
encontradas larvas. Houve 
infestação em 10% dos imóveis 
visitados na região da Escola 

Senador Souza Naves, 8% no 
Jardim São Caetano, 6,9% no 
Petrópolis e 5,1% no Aratimbó. 
Nas regiões do Jardim Arco 
Íris, Colégio Monteiro Lobato, 
Escola Paulo Freire, Parque 
Grevíleas e jardins Império do 
Sol e Verde Vale o índice variou 
entre 2% e 4,2%.

“Essas regiões receberão 
atenção especial dos agentes 
de combate a endemias nos 
próximos dias, para debelar 
a infestação do mosquito da 
dengue. Mas graças ao tra-
balho realizado nas últimas 
semanas, intensificação das 
vistorias, recolhimento de 
materiais que acumulam água 
e aplicação do fumacê, o índice 
geral caiu de 2,3% no terceiro 
Liraa (apurado entre 7 e 11 
de março) para 0,7% agora”, 

explicou a coordenadora da 
Vigilância Ambiental, Renata 
Luzia Ferreira.

Já na avaliação por UBS, 
dez unidades básicas de saúde 
zeraram o índice, sete ficaram 
entre 0,7% e 2% e apenas na 
UBS San Remo a situação foi 
mais crítica, com infestação 
predial em 5,1%.

NOVOS 30 CASOS
Já o total de casos de den-

gue acumulados no ano epi-
demiológico chegou a 1.419 
nesta semana, com o acrés-
cimo de 30 casos confirmados 
entre domingo (3) e esta sex-
ta-feira (8). Há ainda oito sus-
peitas aguardando resultado 
de exames e 1.506 já foram 
descartadas, do total de 2.933 
notificações registradas desde 

agosto do ano passado.
Até o momento ocorre-

ram cinco casos de dengue 
com sinais de alarme, dois 
casos graves e duas mor-
tes foram confirmadas pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) em Umuarama.

À exceção da UBS Bem-
Estar (que permanece em 

situação de alerta), todas as 
unidades básicas de saúde da 
cidade, do distrito de Santa 
Eliza e da localidade Nova 
Jerusalém enfrentam surto 
de dengue. A UBS de Lovat está 
em alerta e a situação é tran-
quila apenas nos distritos de 
Serra dos Dourados, Vila Nova 
União e Roberto Silveira.

Nova diretoria da Aciu reafirma parceria com Procon Umuarama

ALÉM de reafirmar a parceria, o encontro teve o objetivo de apresentar projetos para informar empresários sobre direitos, deveres e obrigações

Membros da nova dire-
toria da Aciu (Associação 
Comercial ,  Industr ia l  e 
Agrícola de Umuarama) visi-
taram a Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
C o n s u m i d o r  –  P r o c o n 
Umuarama. Além de reafir-
mar a parceria entre as insti-
tuições, o encontro também 
teve como objetivo apresentar 
projetos e ações que podem 
ser realizadas em conjunto 
para levar informações a 
empresários sobre direitos, 
deveres e obrigações sobre o 
tema defesa do consumidor.

O secretário Deybson 
Bitencourt conta que, além de 
conhecer o espaço e a estru-
tura do Procon, os empresários 
também elogiaram a parceria 
que existe entre a adminis-
tração municipal a entidade 
empresarial. “A Aciu participa 

do Conselho Municipal dos 
Direitos do Consumidor como 
membro. E o destaque fica 
por conta também da partici-
pação do departamento jurí-
dico da entidade como mem-
bro da Junta de Recursos 
Administrativos em sede de 2° 
grau, que revisa a decisão de 1° 
grau proferida pelo secretário”, 
detalha Bitencourt.

Miguel Fuentes Romero 
Neto, presidente da Aciu, 
comentou que propôs o encon-
tro exatamente com o obje-
tivo de trabalhar em conjunto 
com o Procon na prevenção 
de demandas. “A defesa dos 
direitos do consumidor é tema 
recorrente em reuniões com 
os associados, desta forma, 
conhecer de perto o trabalho 
realizado por toda a equipe 
de profissionais do Procon é 
muito importante”, pontuou.
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Construção da nova Sala Aré está próxima da conclusão

O PROJETO vai modernizar e valorizar o Bosque, muito utilizado para caminhadas e 
contato mais próximo com a natureza

A antiga Sala Aré, utilizada 
por muitos anos para educa-
ção ambiental na entrada do 
Bosque dos Xetá, deu lugar 
a um novo espaço aberto e 
coberto com telhas de barro, 
que logo contará com ilumi-
nação e pontos de energia 
elétrica, além de banheiros 
e uma guarita em alvenaria 
para alojamento do vigia. As 
obras atingiram cerca de 80% 
de execução e a previsão é de 
que estejam concluídas aproxi-
madamente em 30 dias.

Conforme a Secretaria 
Municipal de Obras, o projeto 
vai modernizar e valorizar o 
chamado Bosque do Índio, um 
dos principais cartões-postais 
de Umuarama, muito utilizado 
para caminhadas e contato 
mais próximo com a natureza. 

Após a demolição, o terreno 
foi regularizado e um dos últi-
mos serviços será o plantio de 
grama e ajardinamento.

A obra compreende a cons-
trução de banheiros em alve-
naria com piso e revestimento 
em porcelanato, janelas de 
alumínio e laje em concreto, 
estrutura em madeira de euca-
lipto tratado e envernizado e 
cobertura em telha cerâmica 
portuguesa, além de novas ins-
talações elétricas e sanitárias, 
plantio de flores e calçadas 
para passeio em paver.

A mudança foi aprovada 
pelo prefeito Hermes Pimentel. 
“A antiga Sala Aré era coberta 
sapé, que deteriorava muito 
rápido e causava transtornos. 
Nesta nova proposta, decidi-
mos colocar telhas e fazer uma 

cobertura resistente sobre 
todo o pátio, oferecendo mais 
conforto aos usuários”, relatou. 
O espaço poderá ser utilizado 
pela comunidade em encon-
tros, como apoio em visitas 
ao bosque e também para a 
educação ambiental, podendo 
receber grupos de alunos para 
aulas ao ar livre.

A nova edificação tem 
181,45 m² e o investimento 
do município, que inicial-
mente seria de R$ 222,4 mil, 
aumentou para R$ 277,2 mil 
com a inclusão da guarita 
e algumas adequações que 
geraram aditivo.

A obra praticamente fina-
liza a revitalização do Bosque 
dos Xetá, executado pela 
administração municipal nos 
últimos anos, que contou com 

a implantação de um canal 
aberto de drenagem pluvial 
no interior da mata, constru-
ção de nova pista de cami-
nhada, cercamento em gradil 

galvanizado e iluminação em 
LED, bem como ampliação 
da rede de galerias pluviais 
e recapeamento da avenida 
Presidente Castelo Branco.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Ta aí uma semaninha na medida exata para você agilizar seus 
interesses, tourinha! Marte começa a brilhar no seu signo e 
forma aspecto maravigold com Mercúrio, que também muda 
de cenário e turbina a sua habilidade para lacrar, lucrar e 
convencer. A Lua também cresce no céu e aumenta as suas 
chances de sucesso no trabalho. 

Novidades chegam das estrelas nessa semana agitada e tô 
vendo dinheirinho no seu horizonte, minha consagrada! Mer-
cúrio desembarca em sua Casa da Fortuna e fecha parceria 
com Marte, apontando ganhos inesperados e negociações 
vantajosas. Saúde firme e contatinhos pra lá de animados 
graças à Lua Crescente no seu paraíso. 

E aí, tudo certinho minha querida caranguejinha? Anda 
sonhando com uns Pix na conta e melhorias na carreira? Se 
for, acertou em cheio porque a semana tem boas promessas 
pra você. Excessos e extravagâncias devem ser evitados ao 
máximo, principalmente no fds. A vida social fica cheia de 
estímulos e movimenta as suas paqueras. 

Querendo mudanças e novos horizontes, meu cristalzinho? 
Pois saiba que você vai contar com todo incentivo para dar 
uma guinada na vida. Os interesses profissionais e finan-
ceiros ganham impulso e você pode consagrar vitórias 
importantes se seguir os seus instintos. Nesta semana, a 
Lua Crescente ilumina seus relacionamentos.

Semana ótima para quitar pendências, aprender com pessoas 
experientes e ousar mais em suas iniciativas, virginianjo. Como 
a Lua cresce no setor da bufunfa, são grandes as chances de 
incrementar seus ganhos, ainda mais se apostar nas suas ideias 
engenhosas e criativas. No amor, a vida a dois fica blindada e 
você vai se sentir nos braços da paz com seu momozin. 

Precisando dar um gás no serviço para colocar os deveres e 
responsabilidades em ordem, meu cristalzinho? Aproveite as 
energias de Marte, que dá um baita incentivo para os seus 
interesses de trabalho e troca likes com Mercúrio. Pena que 
o amor não tá com essa bola toda e pode ter umas ziquinhas 
no fds. Evite criar altas expectativas na paquera. 

Horóscopo semanal do dia 09 ao dia 15 de julho

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Preparada para lacrar e lucrar, minha consagrada? Tô vendo 
aqui que é isso que pode acontecer se você investir em 
parcerias no trabalho. Marte promete mudanças em suas 
relações profissionais e dá determinação de sobra para você 
realizar acordos que podem ser muito vantajosos. No amor, 
Sol e Netuno enchem a bola de quem está a fim de conquista 
e o crush pode cair de amores no fds. 

Está à espera de notícias boas, librinha? Então toma! Novida-
des estimulantes chegam de Mercúrio e Marte, que mudam 
de cenário e anunciam uma semana promissora na carreira e 
nos negócios. Pode ter resultados satisfatórios em reuniões 
e conversas sobre benefícios ou correção salarial. A Lua 
Crescente em seu signo deixa seus talentos em evidência.

Aquarianes amam boas novas e o cardápio está farto nesses 
dias. Várias mudanças acontecem no céu dessa semana e as 
principais vão influenciar diretamente os assuntos de trabalho. 
Fase propícia para quem procura emprego arranjar uma vaga. 
Nos contatos, a palavra final vai ser sua, só procure ter mais 
tato e evite se impor no sabadão, quando tretas podem rolar. 

As notícias astrais não poderiam ser mais estimulantes e quem 
puxa a fila é Marte, que entra no seu paraíso. Isso significa que 
a sorte vai soprar em sua direção e você pode acelerar o passo 
para resolver uma porção de interesses, principalmente na vida 
doméstica e familiar. De quebra a Lua Crescente promete mais 
reconhecimento e prestígio na carreira.

Precisando de uma grana extra com urgência urgentíssima, 
minha consagrada? Aproveite que o seu Marte desembarca 
no setor financeiro e dá gás de sobra para ir atrás do dinheiro. 
E a paixão, tem novidade, João? Tem sim, bebê, e tô vendo 
surpresinha gostosa em reencontro inesperado, ainda mais 
no domingo. 

Horóscopo nascido em 9 de julho

Horóscopo nascido em 10 de julho

Horóscopo nascido em 11 de julho

Os nascidos no dia 10 de Julho são do signo de Câncer, com a personalidade de Leão. São pessoas de sorte e 
privilegiadas em vários sentidos. Encontram sempre portas abertas e oportunidades na vida. Devem estudar e 
investir em seu grande potencial, afim de que tirem bom proveito das oportunidades e chances de trabalhos e 
de grandes negócios. Seu número principal é o 14. A soma dá o 5, de Mercúrio, que lhes confere inteligência, 
raciocínio rápido, boa memória e facilidade para aprender tudo o que lhes for ensinado.

Os nascidos no dia 9 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Câncer – Carneiro. São sen-
timentais e amorosos, ligados demais à própria família. Agem como uma forma de guia, padrinho e protetor, 
sobre os quais mantém liderança e poder. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado de 
Sol, 1 e de 3, Júpiter. São dois astros de poder e de liderança, cada um na sua área. Juntos formam o 4, de 
Urano, que os ligam à tecnologia e à modernidade, a informática e ao progresso.

Acendendo vela para o santo dar uma ajudinha com as con-
tas, bebê? Pode acender, mas se depender das estrelas nem 
precisa porque a semana vai ser bem positiva! Mercúrio 
entra no setor mais benéfico do seu Horóscopo, sorri para 
Marte e enche a sua bola em matéria de dinheiro, peixinha! 
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

08 07 09 03 06 06 05

Super Sete concurso: 266C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2335Lotomania

20.355
28.332
12.357
14.012
48.296

01 07 12 41 55 66 72 
NÁUTICO-PE

05 14 26 29 66

FEVEREIRO

01 04 07 09 11 19 27 

concurso: 5891

09 12 26 29 46 47 

Sol

Paranaguá
max 22
min 18

max 27
min 18

Cascavel
max 24
min 16

Foz do Iguaçu
max 26
min 19

max 26
min 13

Curitiba
max 22
min 10

FASES 
DA LUA

Domingo 10/7/2022

Sol
Segunda 11/7/2022

Sol

02 03 07 24 28 30 40 47 52 55
57 59 60 64 67 70 76 78 79 92

Lotofácil concurso: 2566

Crescente
06/07 - 23h14

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
13/07 - 15h37

Minguante
20/07 - 11h18

Os nascidos no dia 11 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade Virgem. Eles são inteligentes e 
perspicazes, espertos e cientes de tudo o que acontece ao seu redor. São muito bem informados, pois vivem 
ligados aos acontecimentos. Sua comunicação é excelente, sua presença é jovial e alegre. Seu número principal 
é o 15, formado de 1, Sol e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 6, de Vênus, que lhes dá coração bondoso, que 
os fazem amorosos e apaixonados, inconstantes e volúveis.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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VGET
SINALVERDE

COLAMAUS
EVSCNOS

OPOROBSE
RESTOPAS

VERDEOLIVA
SELARES
INSOSSAA

ADDPERES
ECOMAS

ANDESLATA
CONTODIU

DISTANCIAR
AOLSARA

Cargo do
substituto
do chefe
da nação

Aquelas
de quem
se fala

Conjunto 
de duas
vozes

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

Divide a
quadra de
tênis (pl.)

"God (?)
the

Queen", 
hino inglês

Confron-
tar; fazer
objeções

Pano
usado por 
mecâni-
cos (pl.)

Parte mais
colorida
da bor-
boleta

"Nada", na
linguagem

da
internet

Parar de
chover

Rente
(o corte 

de cabelo)

Transfere
para uma

data
posterior 

Energia
captada

por
videntes

(?) da 
carochinha:

história
infantil

Dispositivo
contra-
ceptivo
interno

Orígenes
Lessa,
roman-
cista

Cura-se
de doença

ou feri-
mento

(?) Costa,
cantora

Recente;
moderno

Significa
"siga"

(Trânsito)

Afastar;
apartar

Vitamina
da banana

Goma;
grude
Erico 

Verissimo,
romancista

Somar, 
em inglês
Local do 

Aconcágua

Cor da
farda do
Exército

Brasileiro
A comida
que não

foi tempe-
rada

Aparência;
(fig.)

Despro-
vido de

Observação
(abrev.)

Item colado
em cartas

Cruéis;
perversos
Resto de
uma vela

Laços
apertados
Peças da
sinuca

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

Recipiente
de tinta
(?)-line:

conectado

Suar 
Prepo-

sição de
lugar

Arrasta-
(?): forró

Uma
centena

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

COLAMAUS
EVSCNOS

OPOROBSE
RESTOPAS

VERDEOLIVA
SELARES
INSOSSAA

ADDPERES
ECOMAS

ANDESLATA
CONTODIU

DISTANCIAR
AOLSARA

Cargo do
substituto
do chefe
da nação

Aquelas
de quem
se fala

Conjunto 
de duas
vozes

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

Divide a
quadra de
tênis (pl.)

"God (?)
the

Queen", 
hino inglês

Confron-
tar; fazer
objeções

Pano
usado por 
mecâni-
cos (pl.)

Parte mais
colorida
da bor-
boleta

"Nada", na
linguagem

da
internet

Parar de
chover

Rente
(o corte 

de cabelo)

Transfere
para uma

data
posterior 

Energia
captada

por
videntes

(?) da 
carochinha:

história
infantil

Dispositivo
contra-
ceptivo
interno

Orígenes
Lessa,
roman-
cista

Cura-se
de doença

ou feri-
mento

(?) Costa,
cantora
Recente;
moderno

Significa
"siga"

(Trânsito)

Afastar;
apartar

Vitamina
da banana

Goma;
grude
Erico 

Verissimo,
romancista

Somar, 
em inglês
Local do 

Aconcágua

Cor da
farda do
Exército

Brasileiro
A comida
que não

foi tempe-
rada

Aparência;
(fig.)

Despro-
vido de

Observação
(abrev.)

Item colado
em cartas

Cruéis;
perversos
Resto de
uma vela

Laços
apertados
Peças da
sinuca

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

Recipiente
de tinta
(?)-line:

conectado

Suar 
Prepo-

sição de
lugar

Arrasta-
(?): forró

Uma
centena

2/on. 3/add. 4/save. 5/andes. 7/estopas.
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A G C
P R A Z E R O S O
R E D A L M A S

B E I R A R P I A
S A I R P R A
I A C E I T E G
D I N A M I S M O

P I S A D A S E T
A C A P A N E
R A M C A Q U I
I A B R I U R

R O L R S E C A
I R I S N O

M O N U M E N T A L
B E M U T E R O

(?)
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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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

A Audi do Brasil anuncia 
a renovação da sua linha de 
modelos A3, A4 e A5, que aca-
bam de receber propulsores 
mais modernos e eficientes, 
alinhados às novas exigên-
cias da fase L7 do Programa 
de Controle da Poluição do Ar 
por Veículos Automotores (Pro-
conve). Com as atualizações na 
motorização, os integrantes da 
família A ficaram mais poten-
tes e com menor emissão de 
poluentes. 

A apresentação dos novos 
veículos foi realizada na 1ª 
edição do Festival Interlagos, 
evento de experiência que 
ocorre no autódromo, em São 
Paulo, que começou quinta-
-feira e termina neste domingo. 
Ao todo, o evento contará com 
mais de 500 convidados da 
marca que poderão colecionar 
experiências de pista inesque-
cíveis no mais famoso autó-
dromo do País. Além da famí-
lia A, Os esportivos RS e-tron 
GT, e-tron S Sportback, RS 6 
Avant, RS 5 Sportback, além 
do Q5 Sportback e do novo Q3 
Sportback fabricado no Brasil 
são alguns dos modelos que 
estarão nas pistas.

“Estamos vivenciando 
mudanças profundas na indús-
tria automotiva em direção à 
mobilidade sustentável e esta-
mos orgulhosos em ser parte 
atuante nessa transformação, 
oferecendo o portfólio mais 
completo do mercado auto-
motivo de luxo com opções 
elétricas, híbrida e a combus-
tão cada vez mais eficientes e 
adequadas às normas de emis-
são”, afirma Daniel Rojas, CEO 
da Audi do Brasil.

NOVA FAMÍLIA A
Modelo mais vendido da 

história da marca no país, o 

Audi A3 ganhou atualizações 
no consagrado propulsor 2.0 S 
line TFSI S tronic, diponível nas 
versões Sedan e Sportback. O 
propulsor teve um ganho na 
potência de 190 cavalos e 320 
Nm de torque para 204 cavalos 
e  300 Nm de torque e um sis-
tema hibrido leve de 48V. Com 
as mudanças, o veículo redu-
ziu as emissões de poluentes 
e preservou sua performance 
esportiva, com aceleração de 0 
a 100 km/h em 7,4 segundos. A 
transmissão é  S tronic de sete 
velocidades. 

Já o prestigiado sedã médio 
A4, o modelo mais vendido da 
Audi no mundo, também rece-
beu atualizações na motoriza-
ção, elevando a potência do 
motor 2.0 TFSI de 190 cavalos  e 
torque de 320 Nm para 204 cava-
los e 320Nm, que atua em con-
junto com a transmissão S tro-
nic de sete velocidades. O novo 
conjunto tornou o veículo mais 
rápido e eficiente, baixando a 
sua aceleração de 0 a 100 km/h 
de 7,3 para 7,1 segundos.

Com seu visual cupê que 
mistura esportividade e ele-
gância, o Audi A5 completa 
a renovação de motores da 
família A com atualizações em 
seu propulsor 2.0 TFSI, que 
passou de 190 cavalos e 320 
de torque para 204 cavalos 
e 320 Nm de torque. Os ajus-
tes fizeram a aceleração de 0 
a 100 km/h do modelo cair de 
7,3 para 7,2 segundos. Assim 
como os irmãos mais novos, 
o modelo é equipada com a 
transmissão automática S Tro-
nic de dupla embreagem e sete 
velocidades. 

AUDI A3 SEDAN E 
SPORTBACK

Os novíssimos Audi A3 
Sedan (segunda geração) e 

  DIVULGAÇÃO

Audi lança A3, A4 e A5 no Brasil com
motores mais modernos e sustentáveis 

PREÇOS PÚBLICOS SUGERIDOS ATUALIZADOS (JULHO/2022)

A3 Sedan e Sportback
l A3 Sedan 2.0 S line TFSI S tronic (22/22): R$ 269.990,00 
l A3 Sportback 2.0 S line TFSI S tronic (22/22): R$ 269.990,00
l A3 Sedan 2.0 Performance Black TFSI S tronic (22/22): R$ 289.990,00 
l A3 Sportback 2.0 Performance Black TFSI S tronic (22/22): R$ 289.990,00 

A4 Sedan
l A4 Sedan Prestige 2.0 TFSI S tronic (22/22): R$ 294.990,00
l A4 Sedan S line 2.0 TFSI S tronic (22/22): R$ 317.990,00

A5 Sportback
l A5 Sportback S line 2.0 TFSI S tronic (22/22): R$ 351.990,00

Sportback (quarta geração) 
chegaram ao país em meados 
de 2021 com um design com-
pletamente renovado, tecnolo-
gias inéditas e uma vasta lista 
de equipamentos de conve-
niência, segurança e conecti-
vidade. O visual externo ado-
tou a nova linguagem visual da 
montadora das quatro argolas, 
com faróis e lanternas Full LED, 
ampla grade frontal single-
frame e entradas de ar avan-
tajadas na dianteira. 

Produzidos em Ingolstadt 
(Alemanha), sede global da Audi, 
os modelos oferecem itens de 
série como painel de instrumen-
tos Audi Virtual Cockpit de 12,3 
polegadas e Display sensível 
ao toque de 10,1 polegadas. 
Na versão Performance Black, 
há bancos dianteiros esporti-
vos e elétricos e teto solar elé-
trico panorâmico, entre outros. 
Os opcionais incluem sistema 
de som Bang&Olufsen 3D, 
faróis LED Matrix, conjunto de 
luzes ambiente e Pacote S line, 
que torna a cabine ainda mais 
esportiva.

Em relação às dimensões, a 
carroceria Sportback tem 4,34 
metros de comprimento, 1,82 
metro de largura, 1,43 metros 
de altura e 2,64 metros de entre-
-eixos. O espaço do porta-malas 
é de 380 e 1.200 litros, com os 
bancos inclinados. No Sedan, 
o comprimento sobe para 4,50 
metros e a capacidade regular 
do porta-malas é de 425 litros. 

AUDI A4 SEDAN E 
A5 SPORTBACK 

Com 28 anos de história e 
mundialmente respeitado por 
sua elegância e versatilidade, 
o Audi A4 chegou renovado 
ao país no final de 2020. O 
visual do modelo é moderno 
e sofisticado, com faróis em 

LED e grade singleframe na 
dianteira. Na lateral, desta-
que para os contornos sobres-
salentes acima das rodas e 
pela linha inferior marcando o 
entre-eixos. 

Na cabine, o painel cen-
tral oferece uma tela sensível 
ao toque com o sistema de 
conectividade Audi MMI Plus, 
com informações projetadas 
na tela de alta resolução com 
10,1 polegadas.

O modelo é oferecido em 
duas versões: Prestige, e S Line. 
As versões Prestige trazem itens 
como o painel de instrumentos 
Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 
polegadas, ar-condicionado 
automático e o sistema Audi 
drive select com cinco modos 
de condução: automatic, effi-
ciency, comfort, dynamic e indi-
vidual. Já a versão S Line traz 
itens como bancos esportivos 
dianteiros elétricos, controle de 
cruzeiro adaptativo, teto solar 
elétrico, faróis Full LED e aviso 
de saída de faixa.  

O novo Audi A5 Sportback 

desembarcou no início de 2021 
no mercado nacional. O visual 
do modelo traz a nova lingua-
gem visual da Audi e saídas de 
ventilação acima da grade que 
foram inspiradas no clássico 
Audi Sport quattro de 1984. A 
musculatura no capô o dife-
rencia de outros modelos da 
marca ao agregar um aspecto 
de força e esportividade. Na 
traseira, destaque para as pon-
teiras de escape trapezoidais 
e assinatura ótica com lanter-
nas traseiras de LED e setas 
dinâmicas. 

Na cabine, o visual é mar-
cado por linhas horizontais e 
itens de conectividade como 
o novo display sensível ao 
toque MMI com tela em alta 
resolução de 10,1 polegadas. 
O modelo ainda conta com 
o Audi Virtual Cockpit Plus 
de 12,3 polegadas, com três 
modos de apresentações dife-
rentes, posicionado logo atrás 
do volante multifuncional. O 
veículo é comercializado na 
versão S line.   

Veículos da Família Audi lançados no Festival Interlagos, que vai 
até domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo



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

Instalação do Parque Tecnológico
EXTRAVIO DE ALVARÁ

J O Ã O  M I LO CO , 
inscrita sob nº CNPJ 

75.758.318/0001-35, 
estabelecido na Rua 
Javari, 1651, Zona 7, 
CEP 87503-400, na 
cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, 
comunica para devi-
dos fins o extra-
vio de seu alvará nº 
18.728/1994. Com esta 
publicação o mesmo 
torna-se sem valor 
legal e comercial.

A cr iação do Parque 
Tecnológico de Umuarama deu 
mais um passo ontem (8) em 
encontro do secretário-exe-
cutivo do Sistema Estadual 
de Parques Tecnológicos 
do Paraná (Separtec), José 
Maurino Oliveira Martins, o 
prefeito Pimentel, o secretá-
rio Marcelo Adriano e repre-
sentantes das instituições de 
ensino superior do municí-
pio e do Núcleo Regional de 
Educação (NRE).

A ideia é agregar para-
naenses para o desenvol-
vimento de pesquisas que 
atendam às necessidades do 
setor produtivo, refletindo no 

desenvolvimento econômico-
-social da região e do Estado. 
Os parques são ambientes 
favoráveis de apoio ao for-
talecimento da competitivi-
dade empresarial, com ações 
voltadas à inovação e disse-
minação do conhecimento, 
por meio da interação entre 
empresas, universidades e 
centros de pesquisa.

O parque terá laboratórios 
de pesquisa das universida-
des e a incubadora tecnoló-
gica para instalação das ‘star-
tups’ (empresa jovem com 
modelo de negócios repetível 
e escalável, focada em solu-
ções a serem desenvolvidas e 

ligada a inovação).
A preocupação do pre-

fe i to  co m  o  fu tu ro  d o s 
jovens também foi desta-
cada pelo secretário.

José Maurino informou que 

dos 18 parques tecnológicos 
credenciados no Paraná, oito 
já estão funcionando, cinco 
estão em fase de implanta-
ção e outros cinco em plane-
jamento – caso de Umuarama. 

O PARQUE terá laboratórios de pesquisa das universidades e a incubadora tecnológica 
para instalação das ‘startups’
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

G
A
RR

A

@tribunahojenewsumuarama

Na GM, são as pesquisas com o consumidor e os estudos de inteligência de mercado que determinam as 
características de um carro inédito. É com base nestes levantamentos que os engenheiros e designers se 
guiam durante todo o projeto. No caso das picapes médio-compactas, a próxima tendência são veículos que 
ofereçam mais conforto aos passageiros e maior versatilidade para a caçamba – conceito que estreia com a 
Nova Montana. A futura picape da Chevrolet que  chega em 2023. Ao mesmo tempo que o cliente deseja uma 
picape mais espaçosa, ele se preocupa com estacionamento, e a solução encontrada pelos projetistas foi ino-
var nas proporções da Nova Montana. O uso de materiais mais leves e resistentes para a carroceria dispensam 
a necessidade de um motor muito grande para empurrar o veículo. Isso permitiu aumentar a área destinada 
à cabine sem abrir mão de um amplo volume para carga. “São pelo menos 20 milímetros a mais para o joelho 

do passageiro traseiro em relação a concorrência, enquanto o espaço frontal e traseiro de cabeça é 
mais um exemplo de superioridade. A ergonomia é outro destaque deste projeto, que se traduz na 
melhor acomodação dos até cinco ocupantes.” A Nova Montana está em fase final de desenvolvi-
mento e será o próximo integrante da nova família de veículos globais da Chevrolet,  já composta 
pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker – todos referência em suas respectivas categorias. 
A futura picape da Chevrolet contará ainda com inovador sistema de conectividade, que será capaz 
de receber atualizações remotas de software inerentes à arquitetura eletrônica da picape e de apli-
cativos nativos à central multimídia. 

UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

NOVA MONTANA vai ter o melhor aproveitamento de 
espaço interno do segmento!  

VERANICO
Dias de temperaturas excelentes para qualquer programação, até na próxima semana. A meteorologia acena com duas 
temporadas de frio a partir do dia 14 de julho e outra em agosto. Nada de guardar os agasalhos. Vamos ver se se confirma...

"O homem livre é senhor da sua vontade e 
escravo somente da sua consciência."

(Desconhecido)

BBB
Pesquisa Datafolha revela que mais 
de 90% da população de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais aprova a 
instalação de câmeras em uniformes de 

policiais. Entre os paulistas, 91% con-
cordam com o uso do equipamento, em 
teste por batalhões da PM desde 2020. 
Um estudo recente mostrou queda de 

80% nos óbitos provocados pelos agen-
tes monitorados com o dispositivo no 

estado. No Rio, um dos estados com mais 
mortes por policiais no país, as filma-

gens, que só começaram em maio após 
seguidos atrasos na implementação, são 

aprovadas por 92%. A tecnologia tam-
bém é aceita por 92% dos mineiros, que 
devem contar com o serviço no segundo 

semestre deste ano. (Folha)

ESPERA
E o impasse envolvendo a compra 

do Twitter pelo bilionário Elon Musk 
pode não ter uma resolução positiva. 
Segundo fontes anônimas do Washin-

gton Post, a equipe do empresário 
concluiu que o número de contas 

falsas fornecido pela rede social não 
é verificável, o que pode colocar a ven-
da da plataforma em risco. Logo após 

o anúncio da oferta de US$ 44 bilhões, 
Musk passou a questionar a existên-
cia de bots e perfis falsos no Twitter. 

Segundo análise interna da empresa, 
menos de 5% das contas ativas são 
classificadas como spam. Mas, sem 

provas, o bilionário pode “tomar me-
didas drásticas”. Se desistir da compra, 

Musk terá que pagar cerca de US$ 1 
bilhão. (Washington Post)

PROJEÇÃO NOVA MONTANA / DESIGN AG


