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Umuarama começa hoje a vacinar
crianças a partir de 3 anos de idade
DANILO MARTINS/OBEMDITO

A Divisão de Vigilância em Saúde de Umuarama recebeu imunizantes para iniciar a vacinação de crianças de 3 anos e acima disso.
A Anvisa já havia divulgado a liberação do imunizante para a faixa
etária entre 3 a 5 anos e a Secretaria Municipal de Saúde preparou

cronograma especial de vacinação para este sábado.
A imunização de crianças será feita na unidade local do Sest
Senat das 8h às 16h30, quando também acontece a campanha
l5
‘Vacina Mais’.

MPE recomenda
intérprete de Libras
na propaganda
dos partidos

Grave

l2

Capacitação da
PCA Municipal
reuniu mais de
600 pessoas
l3

O motociclista Adan Aurelio
Faustino, de 21, segue internado no
Hospital Norospar em Umuarama
em um leito de UTI. O jovem sofreu
um acidente grave na manhã de
ontem no cruzamento entre a
avenida Pirapó e a rua Arapongas.
Ele colidiu violentamente contra a
lateral de um Volkswagen Gol que
era ocupado por três pessoas, que
também se feriram.
l6

Há 150 dias
nenhuma morte
por Covid-19
é registrada
l5

Equipes da cidade
estão em todas
as modalidades
do Jogos Abertos
l7
JOSÉ A. SABINO/SECOM

“Bota-fora” contra a Dengue
Moradores dos bairros
próximos à UBS do Parque San
Remo descartaram quase 6
toneladas de entulhos durante
a ‘operação bota-fora’ da
Vigilância em Saúde Ambiental.
O objetivo foi recolher
materiais que podem acumular
água e oferecer risco de se
tornarem criadouros para o
mosquito Aedes aegypti.

l8
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MPE recomenda intérprete de
Libras na propaganda partidária
Lotofácil

Megasena

Acessibilidade

Na recomendação, assinala-se que a Língua Brasileira de Sinais é
reconhecida legalmente como o sistema linguístico adequado a
propiciar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva.
Também explica-se que a audiodescrição utiliza uma faixa narrativa
adicional, com descrição clara e objetiva de todas as informações
entendidas visualmente e que não estão contidas nos diálogos, a
fim de ampliar a compreensão das pessoas com deficiência visual.

e política e assegura à pessoa
com deficiência o direito de
votar e ser votada. Para isso,
a norma estabelece que pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos
pelas emissoras de televisão
possuam recursos como subtitulação por meio de legenda
oculta, janela com intérprete
de Libras e audiodescrição, de

maneira cumulativa.
O MP Eleitoral também destaca Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) na qual
o órgão estabelece que a propaganda eleitoral gratuita na
televisão e os debates transmitidos pela TV devem utilizar
esses recursos e que eles estão
sob responsabilidade dos partidos políticos, das federações
e das coligações.

DPE realizou primeiro atendimento
presencial com intérprete de Libras
Pela primeira vez em
Curitiba, a Defensoria Pública
do Estado do Paraná (DPE-PR)
atendeu presencialmente
uma mulher surda com a
ajuda de uma intérprete da
Língua Brasileira de Sinais
(Libras). O atendimento aconteceu no posto da instituição
na Assembleia Legislativa do
Paraná (ALEP), no Centro Cívico,
na última quarta-feira (20). O
serviço é resultado da parceria
que a Assessoria de Projetos
Especiais (APE) da DPE-PR formalizou com o Departamento
dos Direitos das Pessoas com
Deficiência da Prefeitura de

Curitiba, em fase “piloto” desde
março deste ano.
O projeto tem um pilar principal: deixar a DPE-PR cada
vez mais preparada e capacitada para poder atender todo
mundo de forma cada vez
mais inclusiva. O serviço de
atendimento com a ajuda de
um intérprete pode ser realizado de três formas: a primeira é sem agendamento,
por demanda espontânea.
Qualquer pessoa pode chegar
a um local de atendimento da
Defensoria e, em seguida, um
servidor da instituição solicitará, à Central de Libras da
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Umuarama

prefeitura, a ajuda de um intérprete por chamada de vídeo.
Além disso, o atendimento
pode ser agendado no site da
Defensoria ou pelo WhatsApp da
sede da DPE-PR onde o usuário
mora. O cidadão ou cidadã pode
informar, durante o agendamento, que precisa de um intérprete. A terceira possibilidade
ainda está disponível apenas
para Curitiba, e a pessoa pode
solicitar diretamente um ou
uma intérprete para a Central,
para que ele ou ela possa acompanhar o usuário da DPE-PR presencialmente durante seu atendimento na capital.
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partidos políticos do Paraná
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Linguagem Brasileira de Sinais
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eleitoral na televisão, tanto na
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inserções de 30 e 60 segundos.
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Eleitoral do Paraná, a Lei
Brasileira de Inclusão (Lei
13.146/2015) regula o direito
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Capacitação sobre a
Nova PCA Municipal
reúne 600 em Maringá
O Tribunal de Contas do
Estado (TCE-PR), por meio de
sua Escola de Gestão Pública
(EGP), deu início, na última
quinta (21), a uma série de
eventos presenciais gratuitos
para apresentar aos prefeitos, vereadores e servidores
públicos de todo o Paraná
as mudanças que o órgão de
controle está introduzindo
nas prestações de contas
anuais (PCAs) dos gestores
municipais. A primeira capacitação sobre a Nova PCA
Municipal reuniu aproximadamente 600 pessoas no Centro
Universitário Uningá, em
Maringá. A fala de abertura do
curso foi realizada pelo conselheiro Ivens Linhares, que
apresentou as principais inovações introduzidas neste ano
nas PCAs dos prefeitos.
Uma das mais importantes delas trata-se da distinção
que foi feita pela Corte entre a
figura do Acórdão e do Parecer
Prévio. Este último agora passará a constituir-se fundamentalmente em um opinativo
técnico destinado a embasar
o julgamento das câmaras de
vereadores sobre as contas dos
gestores municipais.
DETALHES
Em mais uma iniciativa inovadora de sua atual gestão, o
TCE-PR está renovando completamente as PCAs dos prefeitos paranaenses. A partir
das contas referentes ao ano
de 2022, a Corte passará a
avaliar a atuação dos gestores

NA PRIMEIRA capacitação foram apresentadas as principais inovações introduzidas
neste ano nas PCAs dos prefeitos

Questionários

Esses atores deverão responder questionários eletrônicos
encaminhados pelo órgão de controle relativos às atividades
desenvolvidas por seus municípios em cada uma das áreas verificadas. Posteriormente, os formulários terão sua autenticidade
validada por meio de procedimentos técnicos executados pelos
auditores da Corte. Finalmente, os Pareceres Prévios emitidos
pelo TCE-PR sobre as PCAs municipais passarão a ter caráter
eminentemente opinativo, não mais prevendo a aplicação de
multas, determinações e recomendações.

municipais na implementação
de políticas públicas em áreas
de alta relevância para a população, como saúde, educação
e assistência social.
Dessa forma, ao encaminhar às câmaras de vereadores
seus Pareceres Prévios sobre
as contas anuais dos prefeitos,
a Corte não opinará somente
a respeito da regularidade ou
não da execução orçamentária
e financeira dos recursos públicos municipais, mas também
sobre a efetividade e a eficácia

dos serviços essenciais prestados aos cidadãos.
Além disso, a fim de realizar essa avaliação mais aprofundada, o Tribunal começará a envolver um número
maior de agentes públicos
no processo de prestação
de contas, como secretários
municipais, diretores de
escolas e coordenadores de
unidades básicas de saúde,
entre outros servidores que
possuem um contato mais
direto com os munícipes.

Grupo de trabalho do TSE gerencia
ações de combate à violência política
Em mais uma ação de prevenção e combate à violência
política, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) instituiu um
Grupo de Trabalho destinado a elaborar e a sugerir
diretrizes para disciplinar
as ações voltadas ao tema
durante as Eleições 2022. O
GT foi criado pela Portaria nº
674/2022, publicada no Diário
da Justiça eletrônico.
O documento, assinado

pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin, evidencia a
necessidade da ação, motivada pelos relatos de violência política recebidos pelo
Tribunal antes mesmo do início da campanha.
Até o momento, chegaram
13 ofícios com denúncias de
agressão a parlamentares e a
jornalistas em diversas localidades do país. Entre as atribuições dos membros do GT

estão a promoção de audiência pública, de eventos e de
atividades que promovam
debates que subsidiem o
diagnóstico e formulação
de diretrizes adicionais com
a participação dos partidos,
do Conselho Federal da OAB,
do MP Eleitoral e de entidades da sociedade civil vinculadas ao assunto. Os resultados dos estudos devem ser
apresentados em 45 dias.
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Eleição e Mega Sena
Em novo ataque
ao sistema
eleitoral
brasileiro, o
presidente
Jair Bolsonaro
defendeu ontem
(22), que as
urnas eletrônicas
precisam ter
um processo de
apuração semelhante ao da Mega Sena. “Quais são as
sugestões das Forças Armadas? Uma das sugestões
é uma apuração semelhante à Mega Sena da Caixa
Econômica Federal. É simples, pessoal”, afirmou o
presidente. “Tem gente aqui que desconfia da Mega
Sena. O que eu sei, hoje em dia, é que se alguém
quiser apresentar uma medida para mim ou para
a Dani Daniella Marques, presidente da Caixa para
dar mais transparência às loterias, a gente vai de
imediato acolher”, acrescentou.

Lei Ruanet

A atriz Regina Duarte,
que foi secretária especial
de Cultura do governo
Bolsonaro, teve recusada
a prestação de contas de
um projeto seu financiado
pela Lei Rouanet. Agora,
terá de devolver o valor
de R$ 319,6 mil para o
Fundo Nacional da Cultura.
A informação está no
Diário Oficial, onde Hélio
Ferraz de Oliveira, atual
secretário, recusa recurso
da empresa A Vida É Sonho
Produções Artísticas, que
pertence à atriz e seus
filhos, e, dessa forma,
reprovou a prestação de
contas do projeto da peça
Coração Bazar.

Descuido

O filho de Regina e também
seu sócio, André Duarte,
afirmou que a prestação de
contas havia sido reprovada
por um detalhe tido como
um “descuido”. Segundo
ele, o que levou à recusa foi
o fato de não apresentarem
os comprovantes de que
a peça não tinha cobrado
ingressos nas apresentações
realizadas entre 2004 e
2005, contrapartida do
projeto que constava do
contrato. A atriz assumiu
o posto na pasta da
Cultura, no lugar de
Roberto Alvim, que foi
demitido após divulgar
um vídeo em que fazia
referências ao nazismo.

Honestíssima x golpista

Após ser descrita como “honestíssima” pelo expresidente Temer (MDB), a ex-presidente Dilma (PT)
voltou a chamar o ex-vice de seus dois mandatos
no Planalto de “golpista” e afirmou que não
pretende mais “debater com este senhor”. Em carta
publicada em seu site, a petista disse ainda que
Temer articulou “uma das maiores traições políticas
dos tempos recentes”. Dilma argumentou que sua
dificuldade de “articulação com o Congresso”,
motivo ao qual Temer atribui seu impedimento, não
é crime passível de afastamento do cargo.

Rejeição à Cunha

A ex presidente da República também afirmou que sua
distância do Legislativo se devia à sua “integral rejeição”
ao deputado federal Eduardo Cunha, então presidente
da Câmara. Embora tenha se defendido quanto à
opinião de Temer sobre o que a derrubou na prática, o
fundamento jurídico para o impeachment da petista foi
o cometimento de crimes de responsabilidade, por sua
condução do País no âmbito fiscal.
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Congresso da Faciap

De Câmara!

O administrador e empresário
José Maria Boni, conhecido
como Zé Boni, desistiu de
concorrer ao Palácio Iguaçu
nas eleições de outubro.
Zé Boni vai se candidatar a
deputado federal pelo Agir36
(antigo PTC).

Cidadão do Paraná

A Assembleia Legislativa
entrega na segunda-feira
(25) o título de cidadania
benemérita do Paraná ao
ex-juiz Sérgio Moro (União
Brasil). A homenagem do
deputado Plauto Miró
(União Brasil) foi aprovada
por unanimidade em
2014. As ações de Moro
como magistrado foram
as justificativas para a
concessão do título. “Muito
antes de ganhar destaque
com a Operação Lava-Jato,
Moro já havia mostrado
que era merecedor desta
homenagem”, aponta o
deputado.

Mais Pecuária

O prefeito Amin Hannouche
(PSD) participou do
lançamento, em Cornélio
Procópio, do Programa Mais
Pecuária Brasil. O lançamento
pelo sistema online reuniu
dirigentes de setores ligados
ao setor do agronegócio,
incluindo técnicos da
Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.
O programa busca aumentar
a produtividade e a
competitividade das cadeias
produtivas da carne e do leite
de maneira sustentável.

Crédito agro

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) sancionou a Medida
Provisória, relatada pelo
deputado Pedro Lupion (PP)
e aprovada no Congresso
Nacional, melhora as

garantias e desburocratiza
ainda mais as operações
de crédito agropecuário. A
nova lei facilita a vida dos
produtores rurais, é de autoria
do deputado paranaense
sancionada em 2019.

Mudança de foco

O deputado estadual por
quatro mandatos, Jonas
Guimarães (PSD) confirmou
que não disputará a reeleição
e vai se dedicar à família e aos
negócios.“Dediquei a maior
parte da minha vida à política,
pois além de amar a política,
sei da sua importância. No
entanto, está na hora de
iniciar uma nova fase da
minha vida, ficar mais perto
da minha família e cuidar dos
meus negócios”, justificou.

Francischini em
Maringá

O ex-deputado estadual
Fernando Francischini (União
Brasil) estará em Maringá
na semana que vem. Pai do
deputado federal Felipe,
presidente estadual do União
Brasil, e marido da vereadora
Flávia, de Curitiba, o delegado
da Polícia Federal nasceu
em Londrina e foi criado em
Cianorte

Show dos poderosos

Com a força das redes
sociais de amplificar a voz de
celebridades, as campanhas
presidenciais, sobretudo
as de Jair Bolsonaro (PL) e
de Lula (PT), tentam atrair
nomes conhecidos como parte
essencial de sua estratégia.
Nesse terreno, causou um
enorme barulho quando
Anitta declarou o voto em
Lula para os seus mais de 100
milhões de seguidores. Do
outro lado, Bolsonaro aposta
as fichas nos sertanejos.

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

Medicamento para
osteoporose é
incorporado ao SUS
O Ministério da Saúde (MS)
decidiu incorporar na lista de
medicamentos oferecidos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) o
ácido zoledrônico. Medicamento
é usado para o tratamento de
pacientes com osteoporose que
apresentam intolerância ou dificuldades de deglutição dos bisfosfonatos orais.
A incorporação do medicamento atende a uma recomendação da Comissão
Nacional de Incorporação de
Tecnologias (Conitec) do MS.
Segundo a portaria, o medicamento deverá ser oferecido
à população no SUS no prazo
máximo de 180 dias.
A osteoporose atinge o
metabolismo dos ossos, diminuindo a massa óssea e comprometendo a estrutura dos
tecidos responsáveis pela formação dos ossos. A doença é a
principal causa de fratura em

DIVULGAÇÃO

A Faciap já marcou seu encontro anual nos dias 25
e 26 de novembro no Recanto Cataratas em Foz do
Iguaçu. O 5º Congresso Empresarial Paranaense e a
32ª Convenção da Faciap vão debater o associativismo,
inovação, liderança, empreendedorismo e negócios.
Haverá também a feira de produtos e serviços com
dezenas de estandes. “Os empresários poderão
conhecer as tendências nos diferentes segmentos,
além de trabalhar melhor o associativismo como
ferramenta de desenvolvimento de políticas públicas
e planejamento estratégico para os municípios”, diz o
presidente da Faciap, Fernando Moraes.

@tribunahojenewsumuarama

A INCORPORAÇÃO do ácido zoledrônico se deve, entre outras razões, a sua alta
capacidade de se ligar ao osso mineralizado
pessoas acima de 50 anos.
O Protocolo Clínico e
D i ret r i ze s Te ra p ê u t i ca s
(PCDT) do MS já disponibiliza
no âmbito do SUS o uso de
Vitamina D e Cálcio, raloxifeno, estrógenos conjugados,
calcitonina (spray nasal) e os
bisfosfonatos orais (alendronato e risedronato) para o
tratamento de pacientes com

osteoporose.
De acordo com a Conitec,
a incorporação do ácido zoledrônico se deve, entre outras
razões, a sua alta capacidade
de se ligar ao osso mineralizado. Ao ser administrado, o
medicamento age rapidamente
no osso, inibindo o desequilíbrio entre a reabsorção de cálcio e a remodelação óssea.

Pfizer responderá a Anvisa sobre a
vacinação de reforço em crianças
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
aguarda informações adicionais da Wyeth/Pfizer sobre
pedido para a inclusão da dose
de reforço na bula da vacina da
Pfizer para crianças e adolescentes. Em junho, a farmacêutica fez a solicitação à agência
brasileira para crianças de 5 a
11 anos e para adolescentes
de 12 a 15 anos e 16 a 17 anos.

“A documentação consiste em
dados clínicos, que deverão
subsidiar a decisão técnica,
confirmando que os benefícios superam os riscos na
aplicação da dose de reforço
nessa faixa etária”, justificou
a agência em nota na noite da
última quinta-feira (21).
Segundo a Anvisa, o pedido
de informações feito no último
dia 13, solicita ainda que a

farmacêutica encaminhe o
Plano de Gerenciamento de
Risco da vacina Comirnaty em
relação à dose de reforço nas
faixas etárias mencionadas. “A
análise dos pleitos será finalizada apenas quando as referidas documentações forem
disponibilizadas e analisadas”,
ressaltou a agência que deu
120 dias para a Wyeth/Pfizer
enviar as informações.

Ministério da Educação normatiza a
renegociação de dívidas com o Fies
O Ministério da Educação
definiu regras para a renegociação de dívidas relativas à cobrança de créditos
do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies). Publicada
no Diário Oficial da União de
ontem (22), a Resolução nº 51,
no entanto, só permite a renegociação do valor devido.
O estudante beneficiário, cujo contrato de financiamento se encontrava em
fase de amortização em 30 de
dezembro de 2021, interessado em renegociar a dívida,
pode fazê-lo por meio de solicitação ao agente financeiro

do contrato de Fies, entre os
dias 1º de setembro e 31 de
dezembro de 2022.
No caso de estudantes com
débitos vencidos e não pagos
há mais de 90 dias, será aplicado desconto total dos encargos e de 12% do valor principal, para pagamento à vista.
Caso prefira parcelar a
dívida, o estudante pode
fazê-lo em até 150 meses
subsequentes, “com redução
de 100% de juros e multas,
mantidas as demais condições do contrato”.
Estudantes com débitos vencidos e não pagos há

mais de 360 dias cadastrados
no CadÚnico, ou que tenham
Auxílio Emergencial 2021,
o desconto será de 92% do
valor consolidado da dívida,
“inclusive principal, por meio
da liquidação integral do saldo
devedor”, detalha a resolução.
Nesses casos, será permitida a quitação do saldo
devedor em até 15 prestações
mensais sucessivas, “incidindo sobre o saldo devedor os encargos financeiros
correspondentes a 100%
da taxa média do Sistema
Especial de Liquidação e
Custódia (TMS)”.
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Umuarama começa a
vacinar crianças com
3 anos a partir de hoje
ASSESSORIA/SECOM

A Divisão de Vigilância em
Saúde de Umuarama recebeu
ontem imunizantes para iniciar
a vacinação de crianças de 3
anos e acima disso. A Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) já havia divulgado a
liberação do imunizante para
a faixa etária entre 3 a 5 anos
e a Secretaria Municipal
de Saúde preparou cronograma especial de vacinação para este sábado.
A imunização de crianças
será feita na unidade local do
Sest Senat das 8h às 16h30.
“Como neste sábado também
teremos a campanha ‘Vacina
Mais’, que já estava agendada,
a chegada dos imunizantes para a primeira dose em
crianças de 3 a 5 anos amplia
a cobertura vacinal, que tem
feito reduzir o número de casos
de covid e principalmente as
mortes pela doença”, pontua
Herison Cleik da Silva Lima,
secretário municipal de Saúde.
Segundo ele, o Instituto
Butantan liberou a aplicação
da vacina contra o coronavírus

A APLICAÇÃO da vacina contra o coronavírus em crianças de 3 a 5 anos terá duas doses
da Coronavac, no intervalo de 28 dias
em crianças de 3 a 5 anos, com
duas doses da Coronavac, no
intervalo de 28 dias, exclusivamente para as crianças não imunossuprimidas. “Vale destacar
que é fundamental que os pais
ou responsáveis levem a carteirinha de vacinação e documentos, tanto da criança quanto
pessoais”, indica o secretário.
A vacinação contra covid19 no Sest Senat deste sábado
terá primeira dose (D1) para
pessoas com idade acima de
três anos, segunda dose (D2)

Coronavac, Pfizer, Astrazeneca
e Pfizer Pediátrica, terceira
dose (D3, também chamadas de 1º Reforço) e quarta
dose (D4, ou 2º Reforço) com
Janssen, Coronavac, Pfizer ou
Astrazeneca. “Lembrando que
a D4 no momento está sendo
disponibilizada para pessoas
de 40 anos ou mais. Também
para os trabalhadores da
saúde, da limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos
com idade acima de 18 anos”,
especifica o secretário.

Os preparativos de uma
campanha de Natal
inesquecível, recheada de
atrativos e pensada com
carinho para a população
de Umuarama e visitantes
de outras cidades, motivam
uma série de reuniões entre
representantes de diversos
setores da Prefeitura e da
comissão especialmente
criada pela Aciu para o
tema. Dá para adiantar
que muitas novidades estão
a caminho. O Natal 2022
promete ser SHOW!

Alerta de golpe

Filiados da Aciu têm recebido
ligações de supostos agentes
da Vivo que se dizem também
representantes da Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Umuarama,
oferecendo serviços como
internet banda larga com
fibra ótica. A entidade
esclarece que a abordagem
é nitidamente uma tentativa
de golpe e que deve ser
comunicada à Polícia Civil. Os
associados que denunciaram
informam que as ligações têm
prefixo 41 - Curitiba e região
metropolitana.

Há 150 dias nenhuma morte por
covid é registrada no município

Dia dos Avós

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A Secretaria Municipal de
Saúde comemora o fato de que
há 150 dias nenhuma morte
em decorrência de complicações do coronavírus é oficialmente registrada na cidade
– e o total de óbitos desde o
início da pandemia é de 339.
Segundo o Boletim Covid
divulgado ontem (sexta-feira, 21) foram confirmados
11 novos casos da doença,
sendo seis mulheres, cinco
homens e nenhuma criança.
Um homem de 58 anos continuava internado na enfermaria do hospital Uopeccan (ele
tomou três doses da vacina)
e não há nenhum paciente
de Umuarama internado em
UTI. O número de casos ativos hoje é de 97 e o de casos
suspeitos está em 27, indicando que 124 pessoas estão
em isolamento domiciliar.
N e s te p e r í o d o d e 2 7

Natal

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,
como alongamento, serão
concentradas na praça Hênio
Romagnolli (Centro Cívico),
das 9h às 11h.

Cronograma

SEGUNDO os exames, p número de casos ativos é de 97 e o de casos suspeitos está em
27, indicando que 124 pessoas estão em isolamento domiciliar
meses, 38.753 pessoas foram
diagnosticadas com coronavírus e deste total 38.317 se
recuperaram. Em 203 dias
(de 1° de janeiro até 22 de
julho de 2022), 18.328 pessoas receberam diagnósticos positivos da doença
(foram 9.374 mulheres, 6.856

homens e 2.098 crianças).
Em julho, a média de casos
está em 12 por dia. Segundo
a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), o cruzamento
da taxa de positividade com
o índice de internamentos classifica a cidade com
“Bandeira Verde”.

Entre os parceiros estão
a Prefeitura, através da
Secretaria de Esporte e Lazer
(SMEL), Senac, rádios Aline/
Massa FM, Amizade FM,
supermercados Planalto e
Unipar, que confirmou as
participações dos cursos de
Educação Física, Enfermagem,
Estética e Cosmética. Na
programação, alongamento,
ginástica laboral, quick
massage, hidratação, aferição
de pressão, corte de cabelo,
sobrancelha, muita música,
dança e animação.

Presentes

A presidente Carina Previato
destaca que, embora a data
seja pouco lembrada no
Brasil, emana uma atmosfera
inspiradora, sendo também
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uma ocasião interessante
para fomentar uma ação com
o envolvimento dos filiados,
incentivando a compra
do presente do vovô e da
vovó em nosso comércio,
recheado de opções criativas
e condições facilitadas de
pagamento.

Licitações

A Diretoria de Licitações
da Prefeitura divulgou a
agenda atualizada para os
próximos 30 dias, trazendo
20 possibilidades de negócios
com a administração
municipal: são 16 pregões
eletrônicos e mais quatro
tomadas de preços. Empresas
de todos os portes – inclusive
microempreendedores
individuais (MEI) são
convidadas a participar. Para
conferir a agenda completa
acesse https://bit.ly/3PtiKFI.

ZPE avança

Buscando o desenvolvimento
econômico, avanços
tecnológicos e o crescimento
sustentável, cada vez mais
cidades têm procurado
se integrar ao mercado
internacional. É neste cenário
que Umuarama, com seus
pouco mais de 110 mil
habitantes, inicia o projeto
de implantação da sua ZPE
– Zona de Processamento
de Exportação –, uma das
primeiras áreas de livre
comércio do país a ser gerida
pela iniciativa privada.

Passo a passo

A empresa vencedora do
certame dará o próximo
passo com o projeto da ZPE,
que será apresentado pelo
município e governo do
Estado à União, explicitando
a viabilidade financeira, a
capacidade econômica do
investidor e como será a
gestão administrativa. Ao
final, o projeto completo será
encaminhado à Secretaria
Especial das Zonas de
Processamento de Exportação
(SECZPE) do Ministério da
Economia, já com propostas
de instalação dos primeiros
empreendimentos.
"É mais fácil obter o que se
deseja com um sorriso do
que à ponta da espada" Shakespeare
Excelente final de semana
A Aciu é a Casa do
Empresário!
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Brasil e Paraguai estão intensificando
combate aos crimes transfronteiriços
Reunião de Chefes de Estado e
de Governo e Altas Autoridades
do Prosul, na cidade de Luque,
no Paraguai, o presidente Mário
Abdo Benítez discursou a respeito
da importância da iniciativa.
BUROCRACIA PÚBLICA
“Estamos fazendo um trabalho importante [com o Brasil],
na fronteira para erradicar os
ilícitos que vêm permeando
nossa burocracia pública há
anos”, disse. Ele afirmou que,
no Paraguai e em vários outros
países, o crime organizado se
embrenhou em diferentes instituições e atividades. “Da política ao Congresso, [passando
por] setores empresariais.
Lamentavelmente, o crime organizado é [a atividade] que mais
eficientemente se globalizou.

[Portanto], a luta contra ele tem
que ser solidária e cooperativa.
[No Paraguai] estamos com o
firme compromisso de erradicar os ilícitos que contaminam
e destroem a moral da burocracia pública,” acrescentou.
Cerca de quatro mil militares brasileiros, além de servidores de outros órgãos e agências
federais, estaduais e municipais, participam das ações que
vêm ocorrendo em território
brasileiro desde o último dia 18.
Segundo o Ministério da Defesa,
o objetivo da Operação Ágata
Conjunta Oeste 2022 é combater o contrabando, narcotráfico, garimpo ilegal e crimes
ambientais, especialmente nos
estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul.
Já do lado paraguaio

DANILO MARTINS/OBEMDITO

Brasil e Paraguai decidiram
somar esforços para combater o crime organizado transfronteiriço. Pela primeira vez,
as forças de segurança dos
dois países deflagraram, de
forma coordenada, as duas
já tradicionais operações
repressivas: a brasileira Ágata
e a paraguaia. A ação combinada foi deflagrada na mesma
semana em que, por iniciativa
do Paraguai, representantes de sete países-membros
do Fórum para o Progresso
e Integração da América do
Sul (Prosul) aprovaram uma
declaração reafirmando o
compromisso conjunto de
incrementar as iniciativas
regionais de enfrentamento
aos ilícitos transnacionais.
Durante a abertura da 7ª

A AÇÃO foi deflagrada na semana em que representantes de sete países-membros do
Prosul aprovaram declaração de compromisso para enfrentar a criminalidade
da fronteira, a Operação
Basalto é coordenada pelo
Comando de Operações
de Defesa Interna (Codi) –
órgão militar que reúne efetivos do Exército, Marinha e
Força Aérea paraguaia e que,
habitualmente, apoia as

ações da Secretaria Nacional
Antidrogas (Senad) do país.
A iniciativa paraguaia também conta com a participação
de servidores do Ministério do
Interior, da Polícia Nacional e
da Unidade Interinstitucional
de Combate ao Contrabando.

Polícia Civil fecha ‘boca de fumo’ em Francisco Alves
Após receberem informação de que no local indicado haveria uma pessoa
na posse de grande quantidade de droga, os policiais se
deslocaram até o endereço,
onde realizaram um monitoramento. Foi avistado um
suspeito (o mesmo delatado
pelo denunciante) e que já é
conhecido das autoridades por

Saiba Mais

•SEXTA 19h 00 ás 22h30
•Sábado e Domingo 2 sessões
1º Sessão das 15h00 às 18h30
2º sessão das 19h00 às 22h30

envolvimento em crimes semelhantes naquele município.
Quando informado a respeito do motivo da presença
policial, o cidadão se recusou a permitir a entrada na
residência. Porém assim que
sua mãe chegou ao endereço, de imediato permitiu a
entrada dos policiais.
Após isso, foi encontrada
grande quantidade de variadas drogas em um cômodo
nos fundos da casa. Tudo
estava sendo preparado para
a comercialização.
A apreensão consistiu em
13 tabletes de maconha, totalizando 10,4 quilos; 23 porções
de maconha já divididas para

venda, totalizando 1,1 quilo;
157 pinos de cocaína, totalizando 117 gramas; 3 porções maiores de cocaína (13
gramas); 45 comprimidos de
ecstasy; 1500 unidades de
pinos plástico para preparo; 1
pacote de embalagens plásticas; uma balança de precisão;
e uma faca para o fracionamento das drogas.
O morador suspeito, que
possui condenação criminal
por tráfico de drogas, contrabando e lesão corporal (violência doméstica), foi preso
em flagrante, acusado de tráfico de drogas e encaminhado
a 15ª Delegacia Regional de
Polícia, em Iporã.

DIVULGAÇÃO

Um homem de 35 anos
foi preso, no fim da tarde da
quinta-feira (21) em Francisco
Alves (cidade localizada a 70
quilômetros de Umuarama)
após uma operação conjunta
da Polícia Civil (PC) de Iporã
em apoio da Polícia Militar
(PM) que verificaram uma
situação de tráfico de drogas
em uma residência.

GRANDE quantidade de drogas (maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy)
pinos para fracionamento e distribuição
foram apreendidos

Adan Aurelio Faustino, de 21, ficou gravemente
ferido depois que se envolveu em um acidente
de trânsito na manhã de ontem (sexta-feira, 22).
O acidente foi registrado pela Polícia Militar
no cruzamento da Avenida Pirapó com a Rua
Arapongas, nas proximidades do Expresso Fátima.
Além do motociclista, três pessoas que estavam
no carro em que ele colidiu ficaram feridas. De
acordo com os socorristas do Samu, o jovem de
21 anos foi encaminhado ao hospital Norospar
para atendimento médico especializado. As outras
vítimas que ocupavam o veículo Volkswagen Gol envolvido na colisão, ficaram enclausuradas e precisaram ser
retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Ambas foram atendidas posteriormente por equipes do Samu.
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Fase regional dos Jogos Abertos tem
Umuarama em todas as modalidades
As equipes de Umuarama
entram em quadra hoje
(sábado, 23), na disputa da
segunda etapa da fase regional
dos Jogos Abertos do Paraná
(JAPs), em partidas nas modalidades de basquetebol masculino, futsal feminino, handebol masculino e voleibol
masculino e feminino. O objetivo é conquistar as primeiras
colocações para garantir passaporte à fase macrorregional
dos jogos, que será disputada
em setembro, na cidade de
Floraí (região Norte do Estado).
A primeira etapa da regional de Umuarama foi realizada
nos dias 9, 10 e 11 deste mês.
Ontem (sexta-feira, 22) foi iniciada a etapa decisiva, que
aponta os classificados para a
macrorregional. Inicialmente
aconteceram as quartas de
finais do futsal, às 19h no
Ginásio de Esportes Amário
Vieira da Costa – com quatro
jogos no masculino, que definiram os semifinalistas – e no
feminino a disputa será hoje
(23), a partir das 13h30 no

Ginásio Amário Vieira da Costa.
Basquetebol masculino, handebol masculino e vôlei masculino e feminino serão disputados
neste sábado. O basquete será a
partir das 14h no Ginásio Mário
Oncken, bem como o handebol
(a partir das 17h), e o voleibol
começa às 14h no Ginásio do
Parque Alphaville.
O secretário de Esporte
e Lazer do município,
Jeferson Ferreira, lembra que
Umuarama está nas semifinais das quatro modalidades.
“Estamos concentrados e preparados para os confrontos. Os
atletas tiveram uma boa preparação, com apoio do nosso

prefeito Hermes Pimentel”,
afirmou.
Às 14h30 o time da casa
enfrenta Planaltina do Paraná
no futsal feminino, no Amário
Vieira, e às 15h30 pega
Altônia no basquete masculino, no Mário Oncken. Às 16h
Umuarama encara Altônia no
vôlei masculino e às 17h o
confronto é contra Loanda no
vôlei masculino, no ginásio do
Alphaville. Fechando as semifinais, a Capital da Amizade
enfrenta Francisco Alves às
18h30 no handebol masculino,
no Ginásio Mário Oncken.
“Caso as nossas equipes
consigam se classificar às

ONTEM foi iniciada a etapa decisiva e hoje serão definidos os semifinalistas, a partir das 13h30 no Ginásio Amário
Vieira da Costa

finais, as partidas decisivas
serão disputadas na manhã de
domingo, nos três ginásios de
esportes”, lembrou Jefinho. Os
Jogos Abertos do Paraná estão

na 64ª edição e são promovidos pelo governo do Estado,
por meio da Superintendência
Geral do Esporte, com o apoio
da Prefeitura de Umuarama.

Beach
Tennis
Saiba mais
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“Bota-fora” recolheu seis toneladas
de entulhos na região do San Remo
móveis velhos, objetos descartáveis e demais materiais
inservíveis. Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental
da Secretaria Municipal de
Saúde, Renata Luzia Ferreira,
a operação foi realizada nos
bairros Parque das Laranjeiras,
Po r t o B e l o , M a ra c a n ã ,
Alvorada, Mutirão do Alvorada,
San Gaetano, San Remo,
Pradópolis, Yonezu, Colibri,
Pioneiros (I, II e III), Bela
Vista, Mont Blanc Residence,
Aliança, Espanha, Petrópolis,
Pa i n e i ra s , A n tá r t i ca ,
Maranata e Graciosa.
Ela aproveita para solicitar

aos moradores que não descuidem de seus quintais
e residências, dedicando
ao menos 10 minutos por
semana para procurar possíveis criadouros do mosquito.
“Mesmo com campanhas feitas no Brasil desde os anos
90, muita gente ainda são
sabe que o Aedes aegypti
pode botar ovos em uma simples tampinha de refrigerante
ou no depósito de água que
fica atrás das geladeiras, por
exemplo. A dengue mata e
infelizmente em nossa cidade
a situação está em estado de
alerta”, comenta.

Centro de Especialidades
Médicas abre hoje à tarde
O exame citopatológico,
(colo do útero), é o mais indicado para o rastreamento
de tumores malignos. E para
oferecer uma oportunidade
às mulheres com idade entre
25 e 64 anos, a Secretaria de
Saúde preparou ação especial
hoje (22), entre 13h e 17h, no
CEM (Centro de Especialidades
Médicas), em que vai realizar a
coleta de preventivos.
O horário foi escolhido
justamente para dar mais

oportunidade a mulheres que
trabalham no comércio neste
dia. “Com um dia a dia muito
corrido, cheio de tarefas e
compromissos, muitas mulheres acabam deixando de lado
os cuidados com a saúde pessoal – elas cuidam muito dos
filhos, dos pais, dos companheiros, mas vão adiando e
deixando para depois quando
trata-se de cuidar da própria saúde”, observa Simony
Rodrigues Bernardelli Rosa,

diretora de Saúde.
Hoje, o CEM também oferece agendamento de mamografias de rastreamento,
também chamadas de mamografias de rotina, um exame
fundamental e que deve ser
realizado periodicamente por
mulheres com idade entre 50
e 69 anos, com o objetivo de
encontrar alguma alteração
ou lesão que possa indicar
a presença de nódulos ou
tumores cancerígenos.

O setor de captação de vagas
da Agência do
Tra ba l h a d o r e s tá
em contato com
e m p rega d o re s d a
área industrial,
na cidade, para o
Mutirão do Emprego
na Indústria, que
será realizado das 8h
às 17h do próximo
dia 5, sem intervalo
para o almoço. Até
o momento já foram
cadastradas 220
vagas, abertas por empresas como Alimentos Zaeli, Estofados Hellen, Estofados Savana,
Sorvetes Guri, Cama Inbox e Baterax, entre outras. No dia do mutirão, os candidatos às
vagas disponíveis deverão comparecer até a agência portando a carteira de trabalho e
currículo atualizado para serem atendidos.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Moradores dos bairros que
ficam próximos à unidade
básica de saúde do Parque
San Remo descartaram exatos 5.820 quilos de entulhos
durante a operação bota-fora
realizada pela Vigilância em
Saúde Ambiental. O objetivo
principal foi o de recolher
materiais que podem acumular água e oferecer risco de
se tornarem criadouros para
o mosquito Aedes aegypti,
causador da dengue, da febre
chikungunya e do zyka vírus.
A população foi convidada
a colocar nas calçadas todos
os tipos de entulhos, como

A POPULAÇÃO foi convidada a colocar nas calçadas todos os tipos de entulhos, como
móveis velhos, objetos descartáveis e demais materiais inservíveis

Dengue acumula 1.511 casos
desde agosto do ano passado
A penúltima semana do
ano epidemiológico da dengue, que se encerra no próximo dia 31, confirmou mais
55 casos positivos da doença
em Umuarama. Com isso, o
acumulado desde agosto do
ano passado chega a 1.511. O
total de suspeitas descartadas
aumentou de 1.723 na última
semana para 2.001 ontem (sexta-feira, 22) (+280) e as notificações (que incluem suspeitas,
positivos e descartados) chegou a 3.536 em todo o período
sazonal. Há ainda 24 suspeitas
em investigação.
A cidade continua enfrentando surto de dengue em
17 das 18 unidades básicas
de saúde da área urbana –
exceção apenas à UBS BemEstar, que mantém-se em
situação de alerta – e também nos distritos de Lovat e
Santa Eliza, e no povoado de
Nova Jerusalém. Em Serra
dos Dourados a incidência de
dengue permanece baixa e
em Vila Nova União e Roberto
Silveira ainda não houve
nenhum caso confirmado.
No total, a doença já foi
registrada em 105 localidades
do município. Dentre os positivados, sete pacientes tiveram
dengue com sinais de alarme
(DSA), em três casos a situação evoluiu para dengue grave
(DG) e duas pessoas morreram
em virtude dos sintomas da
doença, conforme a Secretaria

de Estado da Saúde (Sesa).
Os maiores volumes de
casos foram registrados na área
central de Umuarama, atendida pela UBS Centro de Saúde
Escola (359 positivos), bem
como no Jardim Panorama
(193), Guarani / Anchieta (160),
Posto de Saúde Central (114) e
Jardim Cruzeiro (103).
Nesta semana a
Coordenadoria de Vigilância
em Saúde Ambiental intensificou o combate à dengue na região do Parque San
Remo, que apresentou maior
índice de infestação predial
pelo mosquito transmissor
da doença. A população foi
orientada a deixar nas calçadas materiais inservíveis,
móveis velhos e recipientes
que possam acumular água,
que depois foram recolhidos
por caminhões da Secretaria
de Serviços Públicos.
Na próxima segunda-feira,
25, o Projeto de Prevenção
a Endemias da Secretaria
Municipal de Saúde levará
o teatro da dengue às crianças do Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI)
Madre Paulina, no Parque
Danielle. Haverá duas apresentações – uma pela manhã,
às 9h, e outra no período da
tarde, a partir das 14h – que
serão assistidas por cerca de
230 crianças matriculadas no
estabelecimento, do maternal ao infantil 5.

@tribunahojenewsumuarama
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Workshop de vendas teve participação máxima
O workshop “Como aumentar as vendas”, realizado pela
Casa do Empreendedor de
Umuarama em parceria com
o Sebrae, na noite da última
quinta (22), teve lotação
máxima. Todas as 30 vagas
abertas foram preenchidas.
“A participação demonstra
o interesse dos profissionais
e potenciais microempresários em atualizar os conhecimentos para garantir o seu
espaço no mercado”, destacou o secretário de Indústria
PALAVRAS
e Comércio,
Marcelo Adriano

www.coquetel.com.br
@oparana hojenews
Unidade Registra
para medir os votos
distâncias dos eleitores
longas

Lopes da Silva, que relatou no seu empreendimento e quer
um pouco de sua trajetória evoluir”, disse o coordenador
aos participantes.
da Casa, Rodrigo Resende.
O evento foi voltado a
Nos temas abordados, os
empresários e empreendedo- participantes entenderam
res que buscam desenvolver a importância de conhecer
seu negócio, com inscrições melhor o produto, como agregratuitas. “Queremos auxiliar o gar valor também ao ambiente
homem e a mulher de negócios e criar situações para despertar
a aumentar seu faturamento o desejo do cliente. “O curso
vendendo mais. O treinamento também orientou sobre como
ensina como planejar as ven- conhecer melhor a clientela,
das, adotando o composto de definir preço e valor do promarketing e entendendo as duto ou serviço e a importânnecessidades do mercado, ação cia de uma boa comunicação,
CRUZADAS
DIRETAS
sob
medida para quem aposta
conforto e qualidade no local

© Revistas COQUETEL
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23/8 a 22/9

LIBRA

23/9 a 22/10

Se quer começar a semana sem treta e atrito, convém dobrar
a paciência e explorar sua diplomacia, viu minha consagrada?
Portanto, recorra à sua natureza ponderada e evite forçar a barra
com pessoas que encontra sempre. Tem promessa de novidade na paixão e o coração pode bater mais forte por alguém
que já admira.

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Vai com calma na alma e guarda o ferrão, escorpiãozinho! Seu
lado esquentado, sincerão e irritado pode falar mais alto e colocar você em saias justas nos primeiros dias da semana, bebê!
Há chance de engatar namoro firme, inclusive com crush de
outra cidade. Afinidades com o mozão e romance em clima
de lua de mel.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

PEIXES

20/2 a 20/3

Eita, minha consagrada, a semana começa com pegadinha e
pelo que vejo pode atingir o seu bolso. Muita cautela ao lidar
com dinheiro e pense um milhão de vezes antes de se arriscar com coisas, negócios e transações que não conhece. Na
paquera, pode até ter alguns desafios, mas Vênus esquenta o
clima e aguça a sua sensualidade.

Olha lá, cabrinha, tô vendo umas nuvens escuras se armando
no seu horizonte astral e você vai precisar de muita paciência
para não entrar em conflito com ninguém. Segure a onda em
suas relações e conte até dez para não rasgar o verbo. Se está
na pista se liga nos recadinhos de Vênus: o astro do amor avisa
que a pegação pode virar namoro, viu docinho?

Alguns confrontos planetários acontecem logo no começo da
semana e o astral fica meio tumultuado, sobretudo no trabalho
e na saúde. E o amor, como fica, meu guru? Olha, docinho, se
você está livre na pista só continua em carreira solo se quiser.
O período é ideal para se acertar com alguém bacana e começar
um lance mais firme!

Não durma de touca no começo da semana porque puxadas
de tapete e chateações podem rolar, até mesmo com amigos.
Mercúrio e o Sol entram em confronto com Plutão e deixam o
terreno escorregadio, principalmente em suas relações pessoais.
O romance fica meio capenga nos primeiros dias, mas depois
você vai se entender melhor com seu benzão.

Horóscopo nascido em 23 de julho
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22/7 a 22/8

Prudência e disciplina são virtudes que o seu signo esbanja e
essas qualidades podem salvar a sua pele neste período, bebê!
O trabalho terá mais resultado se você contar com seu próprio
esforço, sem esperar pela cooperação dos outros. O amor fica
meio enrolado nos primeiros dias e fofocas podem atrapalhar a
conquista, mas depois o astral engrena – ufa!

árvore do
mundo

Torno
(o cabelo)
Torno
menos
(ocrespo
cabelo)

21/6 a 21/7

Lado
oposto
à coroa,Xi, tô vendo umas nuvens escuras pairando no céu bem no
na moeda
Lado
começo da semana e convém você ligar o radarzinho, minha
oposto
consagrada! Contrariedades com grana, saúde ou trabalho
à coroa,
Policial,
podem até pintar entre segunda e terça, exigindo mais disciplina,
na moeda
em inglês
prudência e jogo de cintura. Pode esperar novidades deliciosas
(pop.)
Policial,
nos contatinhos.
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21/4 a 20/5

LEÃO

Marques,
apresentador

51, em
algarismos
51,
em
romanos
alga-

TOURO

Quem vai desfilar por aí esbanjando charme e simpatia? É você,
cancerianjo! A chegada de Vênus ao seu signo deixa seu jeito
ainda mais receptivo e gentil, o que será uma bênção, pois te
ajudará a driblar uns perrengues no começo da semana. Numa
coisa você pode investir sem medo: na conquista amorosa!
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21/3 a 20/4

Encrenca é o que pode pintar no começo da semana se você
partir para o confronto, bebê! Sorte não vai faltar para se dar bem
no trabalho, com grana e até faturar algo em jogo ou aposta.
Agora, a sua estrela vai brilhar pra valer é na paixão e você vai
atrair o crush em dois palitos com seu carisma poderoso e sua
seducência a milhão.

CÂNCER

Vogais de
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Afundar
na lama
(?)-dia,
saudação
Afundar

ÁRIES

Sonhou que ganhou na Mega, bebê? Quem dera, não é? Sem
querer botar água no seu chope, trago um alerta oficial dos
astros e o recado é claro: bora tirar a cabeça do travesseiro
e tomar um chá de realidade porque nada vai cair do céu de
bandeja na sua mão, ao menos nos primeiros dias. Paquera vai
exigir mais jogo de cintura e menos ciúme.

Osso do
qual Eva
foi criada
(Bíblia)
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Horóscopo semanal do dia 18 ao dia 24 de julho

atores

Dispositivo
sonoro do
carro de
polícia
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Textos Quer começar a semana sem zica nem atrito, minha consagrada?
decorados
Então alto lá com a teimosia porque o cenário tá tenso nos
Ela, em
pelos primeiros dias e bater na mesma tecla será perda de tempo e
espanhol
atores energia. Saúde vai exigir mais cautela, já no amor, tirando uns
quiprocós nos primeiros dias, tudo vai fluir bem com o love.
Textos
AbreCrush pode se declarar e surpreender seu coraçãozinho.
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Típica sobremesa
Rei do
Carnaval

Equivale a
sessenta
segundos

DICAS
Resende pontuou algumas dicas que podem ajudar a desenvolver as vendas:
conhecer o perfil do cliente e
o que ele deseja; confiar no
produto/serviço, apresentar a
qualidade e entender que alto
valor não significa que perda
de venda, mas valorização
da qualidade; boa comunicação; dar atenção ao cliente e
saber o que ele deseja naquele
momento. “Não fique ‘jogando’

e oferecendo tudo que você
tem, mas foque apenas no que
ele realmente deseja”.
Outra dica é não ficar oferecendo tudo nas redes sociais
ou mandando mensagens
repetidamente. “É importante
usar o WhatsApp Business para
deixar um catálogo à disposição do cliente e mensagens
automáticas claras e objetivas,
para quando receber alguma
mensagem e não estiver disponível. Assim seu cliente não
ficará sem atendimento e você
não perderá a venda”.

Creme de
batatas
Ordinal
(abrev.)

sessenta
PALAVRAS
CRUZADAS DIRETAS
segundos

www.coquetel.com.br

de trabalho”, acrescentou.

Os nascidos no dia 23 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio. São simpáticos, acessíveis e conseguem muitos amigos. Podem ser populares e gozarem de prestígio perante o povo, assim como diante
de autoridades e pessoas de destaque. Seu número principal é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno, que se
completam na ligação do homem à terra e à produção desta. Juntos formam o 10 e o 1, do Sol, que lhes confere
poder, liderança, solidão e egocentrismo.

Horóscopo nascido em 24 de julho
Os nascidos a 24 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Aquário. Possuem beleza física, podem ser
talentosos e alcançarem grande sucesso naquilo que se propuserem. São incompreendidos na sua própria família e
às vezes criticados e prejudicados com intrigas e fofocas. Seu número principal é o 29, cujos algarismos somados
formam o 11, que não se divide e nem se simplifica, que classifica as pessoas especiais e criativas, originais e
exóticas de grande ideal, de espírito altruísta e com outro lado contrário, cruel.

Horóscopo nascido em 25 de julho
Os nascidos a 25 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Gêmeos. São de inteligência privilegiada e
capacidade de aprender tudo o que tiverem vontade e de serem bem sucedidos nos estudos. Assim sendo, são bem
informados e portadores de cultura geral. Seu número principal é o 30, formado de 3, o número símbolo de Júpiter
Lotofácil
e de zero. Júpiter que confirma as características já descritas, com vocação para tudo o que já foi citado acima. Mas
a nível pessoal e psicológico diz que são indefinidos e indecisos na área sentimental e amorosa.

Megasena

3/cop. 4/ella — purê. 5/model. 9/emocional.
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Automóveis

por Luiz Aparecido/OPARANÁ

esportes@cascavelnews.com.br

Considerado um dos modelos mais bonitos da história da
Volkswagen em todo o mundo,
o VW SP completou no dia 26
de junho, 50 anos do seu lançamento no Brasil, em 1972.
Volkswagen e o SP2 Club
reuniram os amantes do
modelo no Motor Park, primeiro parque temático de
mobilidade do Brasil, no Haras
Tuiuti, interior de São Paulo.
Mesmo 50 anos depois, foi possível reunir 18 unidades do VW
SP2, em excelente estado de
conservação, em um dos maiores encontros do modelo já
realizado desde o lançamento
na década de 1970.
“O SP foi um ‘halo car’, um
modelo único. O time de design
da época foi genial no desenvolvimento desse carro, trazendo um motor traseiro, mas
com capô bastante alongado, e
uma linha traseira espetacular,
com um tratamento de superfície envolvendo as lanternas e o
para-choque com um trabalho
excepcional. E, claro, é possível enxergar traços nos outros
projetos que foram criados no
nosso estúdio aqui no Brasil
como Gol, Brasília e Fox”, elogia José Carlos Pavone, Head
de Design da Volkswagen América Latina.
André Drigo, gerente Executivo de Desenvolvimento de
Produto, reforça: “Essa celebração de 50 anos não é apenas do
SP. Esse carro representou nos
anos 1970 um marco na indústria como um todo. É muito interessante podemos ver vários
itens e definições que surgiram
na época, mas que que seguem
funcionais até hoje. Certamente
utilizamos algumas teorias e
conceitos dessa época e aplicamos nos novos modelos em

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Volkswagen comemora 50 anos do SP,
um dos modelos mais bonitos da história

desenvolvimento.”
OS ‘PAIS’ DO SP
O designer responsável
pelo desenho do modelo, José
Vicente Martins, conhecido
como “Jota”, e o engenheiro
mecânico responsável pelo
projeto, Claudio Menta, contam histórias exclusivas do
nascimento do ícone.
“A pedido do presidente
da Volkswagen na época, sr.
Rudolf Leiding, iniciamos os
primeiros desenhos do SP na
década de 1960. Procurei desenhá-lo bastante baixo e com
vidros inclinados, dando o ar
de esportividade que pensava.
Já no primeiro esboço, consegui deixá-lo como queria”,

relembrou Jota, que na época
integrava o time de designer
da VW, chefiado por Márcio
Piancastelli.
Com os primeiros desenhos
em mãos, o desafio de criação de um modelo no Brasil e
produzi-lo em escala começaram a aparecer. Executivos de
todas as áreas se uniram para

encontrar o melhor caminho
para conceber o esportivo.
“O primeiro desafio que tivemos foi construir uma carroceria com componentes de chapa
rebitados, e não soldados. Após
estudos e tentativas, chegamos
à conclusão que não era viável
esse processo de produção.
Então, passamos ao processo

tradicional de fabricação de carrocerias”, relatou Menta.
“Não era comum criar carros no Brasil na época. Por
conta disso, originamos o SP
de um carro alemão, usando o
chassi da Variant, e construímos um carro novo em cima
dele”, concluiu Jota.
O SP1 trazia o motor 1,6L,
de 65 cv de potência. Já o SP2
estava equipado com o motor
1,7L, gerando 75 cv. Com linhas
esportivas e luxuoso, o interior
oferecia bancos exclusivos,
além do console e painel central em peça única. O painel de
instrumentos, avançado para a
época, contava com marcador
de temperatura do óleo, amperímetro e relógio.

Coleção de cards marca a data
Em uma homenagem aos
50 anos do lançamento do
SP2, a Volkswagen anuncia
uma nova coleção de cards
em NFTs. A “SP2 Collection” é
a quarta coleção a estrear na
plataforma Digital Garage VW
(www.digitalgaragevw.com)
desde seu lançamento em abril
deste ano, em parceria com a
OnePercent, startup de soluções
em blockchain líder da América
Latina. No ar, a nova coleção

oferece 23 itens digitais exclusivos entre imagens estáticas e
em movimento.
A coleção traz aspectos da
fotografia e das artes gráficas
que remetem a uma linguagem
estética da década de 1970. O
próprio veículo virou um ícone
automotivo na época, sendo
considerado um dos mais bonitos da história da Volkswagen
em todo o mundo.
Ao todo são 23 itens,

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

distribuídos entre os níveis
de raridade Hero, Premium e
Legend. Os pacotes são vendidos com duas faixas de preço.
O pacote Legend Edition custa
R$ 75 e o comprador receberá
cinco cards sorteados de forma
randômica. Há ainda uma outra
opção de pacote chamada de
Hero Edition com o valor de R$
50 em que o comprador leva três
cards e visualiza em sua carteira
da Digital Garage VW. Com a

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

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

Sua doação será destinada para a manutenção

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

do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

UMUARAMA

Sorteio 30/11/2022
pela extração da Loteria Federal

compra do primeiro pack, o usuário aumenta as chances de tirar
os cards mais raros. As vendas
chamaram atenção do público
brasileiro pela tradicional paixão por carros e também pelo
modo facilitado de pagamento.
A plataforma oferece três formas
de pagamento: PIX (no Brasil) e
mais o cartão de crédito nacional
ou estrangeiro e ainda por USDC,
uma criptomoeda conhecida no
mercado de criptomoedas.

(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)
3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc
START - Ano/Modelo 2022

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS

@tribunahojenewsumuarama
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Prefeitura de Umuarama treina os
servidores para nova lei de licitações

Transparência
A Prefeitura de
Umuarama divulga periodicamente no site oficial
a agenda de licitações do
município, com a finalidade de dar publicidade
às aquisições do poder
público e também de atrair
fornecedores locais e regionais, valorizando o comércio local. Por outro lado, o
prefeito Hermes Pimentel
constituiu recentemente
– por meio da portaria
2.432/2022 – uma comissão especial para recebimento e conferência de
bens e serviços contratados
ou adquiridos pelo município, que presta serviço
de relevância sem ônus.
Conforme o artigo 3° da
portaria, os bens e serviços
adquiridos deverão ser conferidos por no mínimo dois
membros dessa comissão.
Todas as aquisições, serviços e ações do município
podem ser acompanhadas
pela população no Portal
da Transparência.

abril do ano que vem.
“Em breve teremos novas
regras para licitações e contratos públicos e os servidores
precisam estar qualificados,
pois aí está a base da aquisição de produtos e serviços
na administração pública. O
processo é complexo, altamente técnico e a legislação
é bastante rígida. Conduzidos
da maneira adequada os processos licitatórios podem ser
agilizados, contribuindo assim
para dinamizar a gestão municipal e evitar problemas nas
prestações de contas”, destacou a secretária municipal de
Administração, Sara Damiana
Borges Urbano.
O diretor de Articulação e
Mobilização da Comunidade,
Marcos Vinícius Zimiani Moya,
explicou que, além de treinar os servidores quanto às
mudanças no processo, a consultoria contratada pelo município auxiliará na qualificação
da equipe que vai trabalhar na
redação do projeto de lei municipal que regulamentará a lei
14.133/2021.
“O curso inclui treinamentos específicos para realização
de estudos técnicos, termos
de referência, pesquisa de
preços, cotações e outros critérios que mudaram bastante
com a nova lei”, disse o diretor.
As primeiras aulas do curso de
capacitação foram realizadas
nos dias 3 e 4 de maio, depois
houve encontros em 20 e 21 de
junho. O treinamento continua
na segunda e na terça-feira
próximas (25 e 26), das 13h30
às 17h30, no Anfiteatro Haruyo
Setogutte.
O s i n s t r u to re s s ã o o s
advogados Bruno Ricardo
EXTRAVIO DE ALVARÁ
CIRO AMARAL GUAZZELLI,
i n s c r i t a s o b n º C N PJ
10.864.091/0001-67, estabelecido na Rua Estrada Procotó,
Lote IR, Gleba 12, CEP 87502970, na cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, comunica
para devidos fins o extravio de
seu alvará nº 28.468/2009. Com
esta publicação o mesmo torna-se sem valor legal e comercial.

Francisco Gomes Barboza e
José Roberto Tiossi Junior,
consultores especializados
em licitações e contratos,
direito público e tributário, gestão financeira e de
negócios e planejamento
orçamentário. Tiossi é
autor do livro “Orçamento
Público – Investimentos
em educação como forma
de efetivação dos direitos
da personalidade”, além
de coautor em outras
publicações.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A Prefeitura de Umuarama
pode ser uma das primeiras
do Paraná a regulamentar a
lei federal 14.133/2021, que
estabelece normas gerais de
licitação e contratação para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e municípios. Para
isso, a Secretaria Municipal de
Administração está treinando
todos os servidores em cargos
e funções relacionados a contratações públicas de obras,
bens e serviços.
O município contratou um
escritório especializado no
tema de Maringá e iniciou, em
maio deste ano, um ciclo de
12 encontros que serão realizados ao longo de seis meses,
atualizando os conhecimentos dos servidores sobre as
mudanças nas licitações em
relação à lei 8.666/1993, que
perderá seu efeito a partir de

TODOS os servidores em cargos e funções relacionados a contratações públicas de obras,
bens e serviços participaram do treinamento

AMAROK V6 HIGH

18/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 214.900,00

AMAROK V6 EXTREME

19/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO

20/20

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO

R$ 259.900,00

COBALT 1.8AT LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 66.900,00

CRUZE LTZ TURBO

19/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 112.900,00

CRUZE LTZ TURBO

19/19

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 114.900,00

CRUZE LTZ TURBO

22/22

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 147.900,00

CRUZE SPORT6 PREMIER

20/20

MARROM

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 134.900,00

EQUINOX 2.0 TURBO LT

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 119.900,00

FOX 1.6 CONNECT

18/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 59.900,00

ONIX JOY BLACK

21/21

BRANCO

COMPLETO

R$ 69.900,00

ONIX 1.0MT LT

19/20

PRATA

COMPLETO

R$ 72.900,00

ONIX PLUS 1.0T AT LTZ

21/21

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 87.900,00

RANGER XLT

15/16

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 154.900,00

RANGER XLS

19/20

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 193.900,00

S10 2.5 FLEX LTZ 4X4

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 167.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 239.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4

19/20

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 216.900,00

TRACKER 1.4T PREMIER

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 99.900,00

TRACKER 1.2T PREMIER

21/21

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 139.900,00

COMPRAMOS SEU SEMINOVO
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@tribunahojenewsumuarama

SOCIAL Sábado 23 e domingo 24 de julho de 2022

VACINA

A Divisão de Vigilância em Saúde inicia hoje (23) a vacinação de crianças de 3 anos e acima disso. A imunização de crianças
será feita na unidade local do Sest Senat das 8h às 16h30.

Zélia Casoni

João Bosco da Silva

Chevrolet ajuda na preservação
de onças no Pantanal!
ARQUIVO GM

ECOLOGIA

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

A responsabilidade social e a preservação
ambiental significam um compromisso
com a vida.

TECNO

A Meta tem feito com
que suas redes sociais
se aproximem cada vez
mais do rival TikTok. Um
dos recursos inspirados
no aplicativo chinês
foi o Reels, que ontem
ganhou novas funcionalidades dentro do
Instagram. A rede social
anunciou que postagens
de vídeo com menos
de 15 minutos serão
publicadas no formato
semelhante ao TikTok.
Também será possível
remixar vídeos e fotos
compartilhados no feed
por usuários que tenham
uma conta pública. Enquanto isso, o Facebook
anunciou mudanças no
feed de notícias, adicionando um guia apenas
com postagens de amigos, grupos, páginas
e favoritos em ordem
cronológica. (Estadão)

Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM América do Sul.

Indo além de veículos, GM promoveu viagem pelo Pantanal
e mostrou o trabalho de preservação de biomas e espécies,
como a onça pintada. Num relato do jornalista Paulo Cruz -,
destacou “ Hoje vivemos em um mundo no qual não basta
apenas produzir carros limpos e mais ecológicos. É preciso
ajudar a cuidar do mundo que nos cerca, das pessoas que
vivem nas cidades cada dia mais congestionadas, das espécies ameaçadas e trabalhar na preservação dos recursos
escassos do nosso planeta. Isso significa sobrevivência! Além
disso, mostra seu comprometimento perante o público e
pode influenciar na decisão de compra. No Pantanal, em abril
deste ano foi firmada uma parceria com o Instituto Homem
Pantaneiro (IHP), organização sem fins lucrativos, criada em
2002 com a missão de ajudar na gestão das áreas protegidas
desse santuário ecológico, desenvolver pesquisas e criar uma
rede de aliados para cuidar do Pantanal. A GM cedeu uma
picape S10 Z71 para o projeto Felinos Pantaneiros do IHP e
firmou contrato de um investimento anual para subsidiar
os trabalhos. Sabemos a dimensão e a importância desse
bioma para todo o Brasil e a região. Se o Pantanal fosse um
país, estaria na posição de número 39 entre as nações com
maior biodiversidade do mundo.

UVEL, a alegria de ser Chevrolet!

PROJETO!
Com o objetivo de ajudar na divulgação das ações que são desenvolvidas
pelo IHP, a GM convidou 20 jornalistas e
influenciadores para participar de uma
experiência na Serra do Amolar, onde fica
a sede do Instituto, distante cerca de 200
quilômetros de Corumbá. "Nos últimos
anos, a indústria automotiva vem passando por uma série de transformações
importantes”. E a principal delas está
ligada à preocupação com a sustentabilidade, não só em nossos produtos e operações, mas também em relação ao meio
ambiente e às comunidades nas quais
estamos inseridos. “Toda essa preocupação vem se traduzindo em uma série
de ações que a companhia está promovendo, tanto global como localmente,
aqui no Brasil. Sabemos que a preservação de biomas e de sua biodiversidade é
fundamental para o equilíbrio do planeta,
é nossa responsabilidade cuidar disso
tudo e apoiar projetos como esse faz parte
dessa visão muito maior de futuro sustentável da GM”, ressalta Nelson Silveira.

