
O professor de 
Educação Física, 
Itamar Inácio da 
Silva Junior, técnico 
da equipe Tigres de 
Umuarama, de basquete 
para cadeirantes, 
foi convocado pela 
Confederação Brasileira 
para participar da Seleção 
Brasileira em São Paulo. 
Ele também acompanhará 
a Copa América de 
Basquetebol em Cadeira 
de Rodas. l 11

Cerca de 130 agricultores e convidados participaram do dia de campo sobre a mandioca, realizado pela Prefeitura de 
Umuarama e IDR-PR ontem, em uma propriedade rural do distrito de Lovat. Além de palestras e novidades para o setor 
– como o drone pulverizador –, os produtores conheceram novas variedades da raiz com ótimas perspectivas tanto no 
cultivo para consumo direto na mesa, quanto para o processamento industrial. 
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Prefeitura decreta luto oficial de dois 
dias pelas mortes de soldados da PM
O prefeito Hermes Pimentel decretou luto oficial de dois dias pelo 
falecimento dos soldados Ramon Pastori Goulart e Fabiano Sobri-
nho, que integravam o efetivo do 25º Batalhão de Polícia Militar do 
Paraná em Umuarama. Os agentes de segurança sofreram um aci-

dente automobilístico na PR-487, entre os distritos de Santa Eliza e 
Serra dos Dourados. Pimentel disse que a comoção da comunidade 
umuaramense foi geral, principalmente por tratar de soldados ainda 
jovens e que estavam em pleno exercício de suas atividades. l 9

l 5
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Umuarama

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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Timemania

TIME DO ♥

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

concurso: 2336

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

Lotomania

24.036
37.554
53.990
07.874
70.891

30 32 40 44 67 74 77
MANAUS/AM

23 24 32 40 72

07 11 14 17 18 21 22

concurso: 5893

11 19 38 47 56 59

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva Nublado

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
13/6 a 13/7 0,6588 0,6588 0,1580
14/6 a 14/7 0,6602 0,6602 0,1594
15/6 a 15/7 0,6652 0,6652 0,1644
16/6 a 16/7 0,6643 0,6643 0,1635

Ações % R$
Petrobras PN -1,50% 28,23 
Vale ON +0,30% 73,05 
ItauUnibanco PN -0,22% 22,49 
Magazine Luiza ON +11,41% 2,93 
Via ON +9,44% 2,55 
Azul PN +7,73% 12,40 

IBOVESPA: +0,06% 98.271 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 136,68
Libra est. 0,84
Euro 0,99
Peso arg. 127,58

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,3% 5,4380 5,4390 +3,9%
PTAX  (BC) +1,2% 5,4114 5,4120 +3,3%
PARALELO +1,2% 5,3100 5,7700 +3,4%
TURISMO +1,2% 5,3100 5,7500 +3,4%
EURO +1,0% 5,4477 5,4504 -0,6%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUN) 2.072,20 0,41 3,44 11,62
Oeste (JUN) 2.227,55 5,41 9,15 18,39

DÓLAR 12/07

Iene R$ 0,0396
Libra est. R$ 6,44
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.265,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/07

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 12/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 185,00 1,1% -4,1%
SOJAParanaguá 195,00 1,0% -2,3%
MILHOCascavel 87,00 4,8% -1,1%

SOJA 1.592,75 -48,25 -8,8%
FARELO 478,70 -4,20 11,6%
MILHO 732,75 -48,50 -5,2%
TRIGO 801,50 -42,25 -25,1%

SOJA 176,13 0,1% -2,6%
MILHO 78,85 -0,1% -3,1%
TRIGO 110,26 -0,1% 3,6%
BOI GORDO 301,94 -0,7% 3,0%
SUINO 6,21 0,8% 18,1%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/07 PR DIA 30d.

Em 12/07 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

Muitas nuvens

Lei Federal permite a alteração de
nome no Cartório após os 18 anos

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva

Alterar o nome diretamente 
em Cartório de Registro Civil, 
independentemente de prazo, 
motivação, gênero, juízo de 
valor ou de conveniência (salvo 
suspeita de vício de vontade, 
fraude, falsidade, má-fé ou 
simulação) e de decisão judi-
cial, passou a ser permitido no 
Brasil a qualquer pessoa maior 
de 18 anos.

Esta é uma das novi-
dades introduzidas na Lei 
de Registros Públicos pela 
nova legislação federal (nº 
14.382/22), antiga Medida 
Provisória que tratava da 
prestação de serviços online 
pelos cartórios e que foi con-
vertida em lei no último dia 27 
de junho. A novidade amplia o 
rol de possibilidades para alte-
ração de nomes e sobrenomes 
diretamente em Cartório, sem 
a necessidade de procedi-
mento judicial ou contratação 
de advogados.

“A nova legislação torna 
a regra de prenome mutável, 
ou seja, agora a alteração de 
nome pode ser feita após os 
18 anos com a facilidade de 
ser diretamente no cartório de 
Registro Civil”, explica o presi-
dente do Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais 

Recém-nascido 
A lei também inovou ao permitir a mudança de nome de re-

cém-nascido em até 15 dias após o registro, no caso de não ter 
havido consenso entre os pais sobre como a criança vai chamar. 

Esta inovação, que também poderá ser realizada diretamente em 
Cartório de Registro Civil no período acima mencionado, possibi-
lita a correção em muitos casos onde a mãe está impossibilitada 

de comparecer ao cartório em razão do parto e o pai ou declaran-
te registra a criança com um nome diferente do combinado.Para 
realizar a alteração do nome e do sobrenome do recém-nascido 

é necessário que os pais estejam em consenso, apresentem a 
certidão de nascimento do bebê e os documentos pessoais (CPF 
e RG). Se não houver consenso entre os pais, o caso deverá ser 
encaminhado pelo Cartório ao juiz competente para a decisão.

do Estado do Paraná (Irpen/
PR), Mateus Afonso Vido da 
Silva. “Com isso, os cartórios 
mostram, mais uma vez, que 
estão aptos a realizarem servi-
ços que antes eram exclusiva-
mente judiciais”, conclui.

Além da alteração entre os 
18 e 19 anos, a Lei de Registros 
Públicos também permitia a 
alteração no caso de pessoas 
transgêneros e transexuais, 
em razão de decisão tomada 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em 2018 e regulamen-
tada pelo Provimento nº 73 do 
Conselho Nacional de Justiça, 
e também em casos de pro-
teção à testemunha e em 
casos de apelidos notórios e 
reconhecidos, estas duas últi-
mas possibilidades somente 

mediante autorização judicial.
Para realizar o ato direta-

mente em Cartório de Registro 
Civil é necessário que o interes-
sado, maior de 18 anos, com-
pareça a unidade com seus 
documentos pessoais (RG e 
CPF). O valor do ato é o custo 
de um procedimento, tabelado 
por lei, e que varia de acordo 
com a unidade da federação. 
Caso a pessoa queira voltar 
atrás na mudança, deverá 
entrar com uma ação em juízo.

Após a alteração, o Cartório 
de Registro Civil comunicará a 
alteração a alteração aos órgãos 
expedidores do documento de 
identidade, do CPF e do passa-
porte, bem como ao Tribunal 
Superior Eleitoral, preferencial-
mente por meio eletrônico.
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Prorrogação do Estado 
de Calamidade Pública 
avança na Assembleia

@tribunahojenewsumuarama

Alep organiza curso para
Vereadoras Paranaenses

Desde ontem (12),  as 
vereadoras paranaenses 
têm um encontro marcado 
com a Escola do Legislativo 
e a Procuradoria Especial 
da Mulher da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). É o 
1º evento de Aperfeiçoamento 
para Vereadoras Paranaenses, 
que é realizado no Auditório 
Legislativo da Assembleia 
até a amanhã (14).

De acordo com a coordena-
dora da Procuradoria Especial 
da Mulher, Alessandra Abraão, 
durante a realização do 3º 
Encontro das Procuradorias da 
Mulher do Estado do Paraná, 
foi aplicado um questioná-
rio para vereadoras e procu-
radoras sobre os assuntos 

mais relevantes e de interesse 
delas. “A partir deste questio-
nário, a Escola do Legislativo 
e a Procuradoria da Mulher 
organizaram este evento, reu-
nindo palestrantes e professo-
res conhecidos nacionalmente 
e pensado na vida e na carreira 
política de cada uma delas”.

Umuarama possui duas 
vereadores, Ana Carla Novais 
e Cris das Frutas. As duas não 
participaram do evento.

PALESTRANTES DE PESO
“A partir  das deman-

d a s  a p r e s e n ta d a s  p e l a 
Procuradoria, nós da Escola 
buscamos palestrantes de 
ponta para este evento. 
Nós temos a maioria das 

palestrantes mulheres, que 
são doutoras, mestres e espe-
cialistas, pesquisadoras em 
temas como representação 
feminina na política, políti-
cas públicas para mulheres, 
combate à violência contra 
mulher e também vamos tra-
zer técnicos que têm anos 
de experiência no serviço 
público e vão compartilhar 
conhecimento para acres-
centar ao mandato das verea-
doras. Tenho certeza que 
esse curso dará uma nova 
percepção que elas têm da 
atuação feminina, da atua-
ção da mulher na política”, 
destacou a coordenadora 
Pedagógica da Escola do 
Legislativo, Roberta Picussa.

SUBEMENDA determina o Estado de Calamidade a partir do dia 1º de julho e as ações 
atinentes à Secretaria de Saúde

Um projeto de decreto legis-
lativo da Comissão Executiva 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), que reconhece, 
exclusivamente 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 efei-
tos até 14 de agosto de 2022, 
foi aprovado sem segundo 
turno na sessão plenária da 
última segunda-feira (11).

O texto avançou com 
uma subemenda de plenário 
determinando o Estado de 
Calamidade a partir do dia 1º 
de julho e 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, a medida é neces-
sária para manutenção da 
disponibilidade de leitos de 
tratamento para Covid-19. O 
Executivo argumenta ainda 
que a disponibilidade é regu-
lamentada pela existência 
de dez contratos emergen-
ciais e quatro formalizações 

de repasses na modalidade 
fundo a fundo, no valor 
de aproximadamente R$ 8 
milhões. Os recursos são do 
Tesouro do Estado.

O estado de Calamidade 
Pública foi decretado ini-
cialmente em março de 
2020 e solicitado em “razão 
da pandemia, reconhecida 
pela Organização Mundial da 
Saúde, decorrente da Covid-
19”. O Governo do Estado jus-
tificou à época a necessidade 
da calamidade pública em 
razão de que “medidas de 
prevenção e enfrentamento 
à pandemia gerarão uma 

série de custos não previstos 
na Lei Orçamentária Anual 
do Estado do Paraná” e dos 
“impactos que a contamina-
ção humana acarreta, trans-
cendendo a saúde pública e 
atingindo a economia esta-
dual, ressaltando ainda o 
fato de que a União já adotou 
medida semelhante junto à 
Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal”.

Desde então passou por 
outras três renovações: até 
o dia 30 de junho de 2021, 
depois até o dia 31 de dezem-
bro de 2021 e, posteriormente, 
até o dia 30 de junho de 2022.
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O ex-juiz federal 
Sérgio Moro (UB) 
anunciou ontem 
(12) que é pré-
candidato ao 
Senado Federal 
pelo Paraná. 
Moro deixou em 
2018 a carreira 
de juiz federal e 
virou ministro da 
Justiça e Segurança 
Pública do governo Jair Bolsonaro (PL). Deixou a 
pasta da Justiça em 2020 e passou a morar nos 
Estados Unidos, onde trabalhou num escritório de 
advocacia. De volta ao Brasil, filiou-se ao Podemos, 
partido presidido no Paraná pelo senador Alvaro 
Dias, que agora deverá ser seu adversário na disputa 
pelo Senado. Depois, Moro desfiliou-se do Podemos, 
entrou no União Brasil e transferiu seu domicílio 
eleitoral para São Paulo. Todavia, a Justiça negou a 
mudança de domicílio e Moro retornou ao Paraná.

Ao Senado

Aprendiz
Os deputados estaduais 
do Paraná aprovaram 
em primeira votação 
um projeto de lei que 
obriga as empresas que 
desejam contratar com 
o estado do Paraná, suas 
autarquias, empresas 
públicas e fundações, a 
comprovar o cumprimento 
das Leis e Decretos no 
que concerne a inclusão 
do aprendiz. A proposição 
altera a Lei de Licitações 
do Estado que eˢtabelece 
normas sobre licitações, 
contratos administrativos 
e convênios no âmbito 
dos Poderes do Estado 
do Paraná. Uma alteração 
prevê a comprovação da 
contratação de menores 
aprendizes mediante 
apresentação do quadro 
de funcionários e, 
respectivamente, com a 
indicação no percentual 
estabelecidos em lei.

Campanha
Ainda no Paraná, deputados 
aprovaram o projeto de lei 
que institui a Campanha 
Permanente de Incentivo à 
Participação de Mulheres 
em Eventos Esportivos 
e Combate à Violência 
contra as Mulheres 
nos Estabelecimentos 
Desportivos em especial 
Estádios de Futebol no 
Estado do Paraná. O 
objetivo é enfrentar as 
formas de discriminação e 
violência contra as mulheres 
nos estabelecimentos 
desportivos e estádios 
de futebol por meio da 
educação em direitos; e a 
divulgação de informações 
sobre a discriminação 
e violência durante os 
eventos esportivos ou 
culturais realizados 
nas instalações dos 
estabelecimentos 
desportivos, entre outros 
pontos.

Cultura do Bambu
Aprovada em redação final a proposta que institui a lei de 

incentivo à cultura do Bambu no Estado. O projeto de lei visa 
a disseminação do seu cultivo agrícola e a valorização do 

bambu como instrumento de promoção do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável do Estado por meio de suas 

múltiplas funcionalidades. Objetiva valorizar e disseminar o uso 
do bambu como produto agrícola capaz de suprir necessidades 
ecológicas, econômicas, sociais e culturais; o desenvolvimento 
tecnológico do cultivo, do manejo sustentado e das aplicações 
do bambu; e o aumento da oferta de emprego e renda a partir 

do desenvolvimento desta cultura. O texto agora segue para 
sanção, ou veto, do Executivo.

Inadimplência
O número de inadimplentes do Paraná cresceu 4,77% em 
junho de 2022, em relação a junho de 2021. O dado ficou 
acima da média da região Sul (3,43%) e abaixo da média 

nacional (6,54%). Na passagem de maio para junho, o 
número de devedores do Paraná cresceu 0,57%. Na região 

Sul, na mesma base de comparação, a variação foi de 0,66%. 
Já no Brasil inteiro, o impostômetro marcava na a última 

segunda-feira, 11, que os brasileiros haviam pagado mais de 
R$ 1,5 trilhão de impostos federais, estaduais e municipais.
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Dois meses após o
ataque de hacker site 
do TCE foi reativado

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

@tribunahojenewsumuarama

O site do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná foi resta-
belecido no início da semana, 
assim como os serviços a ele 
vinculados. Dessa forma, o 
TCE-PR cumpre mais uma 
etapa no restabelecimento 
gradual e seguro dos sistemas 
após o registro de ativida-
des maliciosas detectados na 
infraestrutura tecnológica da 
Casa, ocorrido em 13 de maio.

O incidente não causou 
perda ou vazamentos de dados 
internos ou de jurisdicionados 
ao Tribunal. O caso é investi-
gado pelo Núcleo de Combate 
ao Cibercrime (Nuciber) da 

Polícia Civil do Paraná.
Neste período, o TCE-PR 

manteve a maior parte de seus 
serviços essenciais - como a 
emissão de certidões - via 
e-mail. Também foram man-
tidos os trabalhos de fiscali-
zação e a realização de cursos 
presenciais e via plataforma 
Teams, pela Escola de Gestão 
Pública do Tribunal. O inci-
dente não causou perda ou 
vazamentos de dados internos 
ou de jurisdicionados da Corte.

Nesta quarta-feira (13 de 
julho), no horário regimental 
das 14 horas, o Tribunal Pleno 
realiza a segunda sessão para 

apreciar medidas urgentes 
internas e também aque-
las solicitadas pelos jurisdi-
cionados, conforme prevê 
a Resolução nº 96/22. Entre 
esses expedientes estão medi-
das cautelares, alguns tipos 
de recursos e os atos norma-
tivos imprescindíveis para 
atuação do Tribunal.

Os prazos processuais, o 
peticionamento geral e as ses-
sões ordinárias de julgamento 
realizadas pelos órgãos delibe-
rativos do TCE-PR – Primeira e 
Segunda Câmaras e Tribunal 
Pleno – estão suspensas até a 
próxima sexta-feira (15 de julho).

Alep vai acompanhar investigação 
sobre a morte do tesoureiro do PT

A  M e s a  D i r e t o ra  d a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) anunciou a ins-
talação de uma Comissão 
Parlamentar para acompanhar 
as investigações sobre a morte 
do guarda-municipal e tesou-
reiro do PT de Foz do Iguaçu, 
Marcelo Arruda, ocorrida no 
sábado (09).

Arruda foi morto durante as 
comemorações de seu aniver-
sário, com temática do Partido 

dos Trabalhadores e do ex-pre-
sidente Lula, pelo agente 
penitenciário federal, Jorge 
José da Rocha Guaranho, que 
teria invadido o local falando 
palavras de apoio ao presi-
dente Jair Bolsonaro e dispa-
rado contra o aniversariante. 
Guaranho também foi atingido 
por tiros e segue internado na 
UTI do Hospital Municipal de 
Foz do Iguaçu.

A Comissão será composta 

pelos deputados Delegado 
Jacovós (PL) e Arilson Chiorato 
(PT) e também terá o acom-
panhamento do presidente 
da Comissão de Direitos 
Humanos e da Cidadania, 
deputado Tadeu Veneri (PT). 
“Os três ficam designados 
para acompanhar o processo 
investigatório em nome do 
Poder Legislativo”, disse o pre-
sidente da Assembleia, depu-
tado Ademar Traiano (PSD).

Com o propósito de atrair 
trabalhadores e aumentar o 
índice de aproveitamento 
das vagas ofertadas no sis-
tema público de empregos 
a Agência do Trabalhador 
de Umuarama realizará 
um mutirão de entrevistas 
exclusivo para a área da 
indústria no próximo dia 5. 
Segundo o secretário munici-
pal da Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, quem tem vontade de 
trabalhar, mas tem encontrado dificuldades por causa da baixa escolaridade, deve aproveitar o 
mutirão. “Algumas empresas, que antes exigiam candidatos com ensino médio completo, agora 
aceitam também trabalhadores com ensino fundamental ou que estejam cursando o segundo 
grau”, apontou. No município, a semana começou com 269 vagas disponíveis para as mais diver-
sas áreas, principalmente no comércio, indústria e prestação de serviços. Os interessados em 
concorrer a essas oportunidades de trabalho devem comparecer à agência levando a carteira 
de trabalho, currículo e documento pessoal (CPF). Não é necessário agendamento.

Prêmio Sebrae Mulher
No próximo domingo, 17, encerram as inscrições 

no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As 
empreendedoras interessadas em participar 
podem se inscrever no site da premiação nas 

categorias: pequenos negócios, produtora rural e 
microempreendedora.

Transparente
O líder do Governo na 
Câmara dos Deputados, 
Ricardo Barros (PP), 
explicou que, pela própria 
natureza da dinâmica de 
liberação de verbas, o 
Orçamento da União já 
tem plena transparência 
atualmente. “Tudo 
está absolutamente, 
diretamente, ligado à 
prioridade do prefeito. 
Não tem dinheiro que 
saia de Brasília sem que 
o prefeito peça através 
do sistema, escreva lá 
o seu pedido, que será 
tecnicamente avaliado e 
que será liberado após o 
crivo das áreas técnicas dos 
ministérios e da autorização 
do seu empenho e 
pagamento. Portanto, a 
nossa lei orçamentária é 
autorizativa”, disse.  

Gasolina já caiu 11%
A primeira semana de julho 
acabou com a comprovação 
de queda de 11% no 
preço médio da gasolina 
após aprovação da lei que 
classifica os combustíveis 
como bens essenciais e, 
portanto, limita a alíquota 
de ICMS em 17%. Segundo 
a ANP, o preço médio da 
gasolina comum em junho 
era de R$7,25 e baixou 
para R$ 6,49, mesmo com 
a resistência de alguns 
Estados, particularmente 
no Nordeste, que foram 
à Justiça para impedir 
que a redução dos 
preços chegasse aos 
consumidores.

Vagas no TRE
O Tribunal de Justiça 
do Paraná escolheu os 
três advogados que vão 
disputar a vaga de juiz do 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná. Gustavo Swan 
Kfouri foi o mais votado 
com 59 votos. A lista foi 
composta por Andrea 
Sabbag de Melo, 56 
votos, e Julio Jacob Junior 
obteve 46 votos.

Agência itinerante
Desde terça-feira (12), a 
Agência do Trabalhador 
Itinerante percorre quatro 
cidades do Norte Pioneiro. O 
ônibus faz a intermediação 
de vagas de emprego e já 
passou por Bandeirantes, 
hoje estará em Cornélio 
Procópio, amanhã (quinta-
feira, 14) em Santa Cecília do 
Pavão e na sexta-feira, 15, em 
São Sebastião da Amoreira.

Concurso
A Uenp está com inscrições 
abertas até 4 de agosto 
para contratação de 22 
professores via concurso 
público. A seleção terá prova 
escrita, prova didática e 
prova de títulos. As vagas 
são para os cursos de 
Medicina Veterinária (sete), 
Enfermagem (nove vagas), 
Ciências da Computação (5) 
e Ciências Biológicas (uma 
vaga).

Lei Paulo Gustavo
O Congresso Nacional 
promulgou a lei Paulo 
Gustavo que autoriza 
repasse de R$ 3,8 bilhões 
em recursos federais a 
estados e municípios para 
fomento de atividades e 
produtos culturais, como 
forma de atenuar os efeitos 
econômicos e sociais da 
pandemia. Do total a ser 
liberado, R$ 2,8 bilhões 
devem ir para o setor de 
audiovisual; outro R$ 1 bilhão 
será repartido entre outras 
atividades culturais.

Patrulha Rural
Em parceria com a Faep, a 
Polícia Militar vai ter uma 
segunda fase do curso de 
capacitação em patrulha rural 
comunitária. Uma turma-
piloto treinou 220 policiais 
em Curitiba e Maringá. Com o 
balanço positivo da iniciativa, 
o governador Ratinho Júnior 
assinou decreto que prevê 
o programa como parte das 
iniciativas da Polícia Militar. O 
objetivo é manter o quadro 
sempre atualizado para o 
atendimento otimizado das 
demandas de segurança na 
área rural.
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Adapar busca produtores que 
não cadastraram o rebanho

@tribunahojenewsumuarama

O ÍNDICE de atualização neste ano foi de aproximadamente 83,6%, dentro do esperado 
pela Adapar, o equivalente a 155.789 propriedades rurais

Com o fim da Campanha de 
Atualização de Rebanhos de 
2022, em 30 de junho, a Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar) iniciou a 
busca ativa de produtores 
que não realizaram o cadas-
tro. A atualização pelo site e 
pelo aplicativo Paraná Agro 
está suspensa desde o fim do 
mês passado e agora só pode 
ser feita de maneira presencial.

Os servidores da Adapar 
estão fiscalizando as pro-
priedades inadimplentes 
para que todas tenham seus 
cadastros atualizados, pro-
vendo, com isso, o controle 
da população de animais de 
produção e a vigilância de 
doenças sob programa. Os 
produtores também podem 
procurar a Unidade Local da 
Adapar para fazer o cadastro.

Desde 1º de julho, os pro-
dutores que cadastraram 
seus rebanhos não têm per-
missão para emitir a GTA 
(Guia de Trânsito Animal) até 
a regularização, e poderão ser 
autuados por essa infração.

O  í n d i c e  d e  a t u a l i -
zação neste ano foi  de 

aproximadamente 83,6%, den-
tro do esperado pela Adapar, o 
equivalente a 155.789 proprie-
dades rurais. Considerando os 
números por regionais, índices 
mais baixos se concentraram 
nas regiões de União da Vitória 
e Curitiba (65,8%), e os mais 
altos nas regiões de Toledo 
(96,9%), Paranavaí (98,2%) e 
Paranaguá (99,4%).

Dúvidas sobre como fazer 
o  cadastro diretamente 
nas unidades da Adapar 
podem ser esclarecidas pelo 

telefone (41) 3313-4060.

CONTEXTO
Com a certificação inter-

nacional do Paraná como de 
área livre de febre aftosa sem 
vacinação, a estratégia da 
vacinação foi substituída pela 
atualização do rebanho. Assim, 
uma vez por ano o produtor 
deve declarar a quantidade de 
animais na propriedade. Isso 
possibilita uma ação rápida 
nos casos de suspeita inicial 
de doenças nos animais.
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Tráfego em trechos das 
ruas Marialva e Arnaldo 
Tupan será invertido

Após contagem de fluxo e 
monitoramento da movimen-
tação de veículos, a Diretoria 
de Trânsito da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram) está anunciando 
intervenções para mudança 
de sentido em duas ruas na 
região do condomínio Ouro 
Verde e do Harmonia Clube 
de Campo, visando melho-
rar a fluidez do tráfego prin-
cipalmente nos horários de 
maior movimento.

Além da inversão da pre-
ferencial no cruzamento 
das ruas Marialva com José 
Dias Lopes, já implantada, 
a Diretoria de Trânsito pre-
tende alterar o sentido da rua 
Marialva – entre a José Dias 
Lopes e a avenida Londrina.

O sentido único hoje é da 
Londrina para a José Dias 
Lopes, o qual será invertido. 
Será formado um sistema 
binário, invertendo também 
o sentido da rua Arnaldo 
Tupan (paralela), que pas-
sará a ser da Londrina para 
a José Dias Lopes.

De acordo com a Assessoria 
de Comunicação da Prefeitura 
Municipal, toda e qualquer 
mudança no trânsito causa 
impacto.  O objetivo do 
Departamento de Trânsito é 
melhorar o fluxo, eliminando 
os atritos. A Secretaria reforça 
que a compreensão e a par-
ceria da população são fun-
damentais. Os moradores 
dos locais impactados pelas 
mudanças já estão devida-
mente informados.

A  m u d a n ç a  t o r n o u -
-se necessária devido ao 
aumento do tráfego de veí-
culos de moradores dos par-
ques Bandeirantes, do Lago, 
Alphaville e Jardim Cruzeiro, 
entre outros bairros, prin-
cipalmente nos horários de 
pico. São centenas de veícu-
los que se deslocam em dire-
ção ao centro e desembocam 
na Marialva, que tem sentido 
oposto. Com as mudanças, a 
via se tornou preferencial e 
agora vai seguir direto ao cen-
tro, favorecendo o fluxo.

Já na direção oposta, os 
motoristas poderão escolher 
entre a rua Arnaldo Tupan 
(lateral à Copel), que passa a ter 
sentido único rumo à José Dias 
Lopes, ou a rua Mandaguari, 
que tem duplo sentido.
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Brasília - O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, defendeu 
ontem (12) a PEC (Proposta de 
Emendas à Constituição) 1/22 
que cria um estado de emer-
gência para ampliar o paga-
mento de benefícios sociais. O 
texto que está em tramitação 
na Câmara dos Deputados gera 
R$ 41 bilhões em despesas 
excepcionais, divididos entre 
benefícios sociais e econômi-
cos e pode ser votado ainda 
nesta semana. A proposta 
substitui outra PEC que pre-
via a criação de um fundo de 
estabilização para o preço dos 
combustíveis.

Guedes disse que a PEC dos 
Benefícios Sociais é melhor do 
que a proposta do fundo de 
estabilização, que classificou 
como kamikaze (suicida) e que, 
nas contas do governo, custa-
ria cerca de R$ 120 bilhões ao 
ano. Na avaliação do ministro, 
a medida que amplia os bene-
fícios sociais, como o Auxílio 
Brasil e um voucher para cami-
nhoneiros é um “exercício de 
responsabilidade fiscal”.

As afirmações do ministro 
foram feitas durante audiên-
cia na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado para 
tratar da política de preços do 
governo para os combustíveis. 
Aos senadores, Guedes lem-
brou que a proposta do fundo 
de estabilização chegou a ser 
defendida por integrantes do 
governo no ano passado, mas 
ressaltou que, se tivesse sido 
aprovada, haveria impacto 
inflacionário ainda maior para 
a população.

“Podemos, à frente, discu-
tir vantagens e desvantagens 
de ter um fundo de estabili-
zação de preços de combustí-
veis. Mas não tenho a menor 
dúvida de que foi melhor evi-
tarmos a PEC Kamikaze de R$ 
120 bilhões naquela ocasião 
e trocar por um programa de 
transferência de renda aos 
mais frágeis de R$ 40 bilhões, 
que custa um terço. Foi um 
exercício de responsabilidade 
fiscal”, disse.

Guedes criticou a conces-
são de subsídios para reduzir 
os preços dos combustíveis 
e disse que a estratégia do 

Medida aprovadas foram assertivas
Proposições aprovadas pelo Congresso ao longo deste ano foram 

essenciais para a baixa dos preços dos combustíveis. A afirmação é 
do ministro da Economia, Paulo Guedes durante audiência pública na 
Comissão CAE. Guedes destacou a ação assertiva do Congresso na 
aprovação de proposições que frearam as elevações contínuas dos 
preços e que deram origem às Leis Complementares 192 e 194, de 
2022, assim como a PEC 15/2022, que cria estado de emergência 
até o fim do ano para viabilizar a ampliação de benefícios sociais e 
econômicos, aprovada no Senado, atualmente em análise na Câmara.

Guedes defende PEC dos 
Benefícios Sociais e diz 
que “Congresso acerto”

governo de diminuir impostos 
federais e estaduais inciden-
tes sobre os combustíveis foi a 
mais acertada para a ocasião. 
“Nós não poderíamos, mesmo 
antes da guerra [na Ucrânia], 
mesmo sem qualquer estado de 
emergência, comprometer cerca 
de R$ 150 bi até este ano sob a 
forma de subsídios”, destacou.

O ministro disse que havia 
um acordo proposto pelo 
governo para zerar impostos 
federais, como o PIS-Cofins, 
e estaduais, como o Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), inci-
dentes sobre os combustíveis. 
Segundo Guedes, os governa-
dores deixaram de cumprir o 
acordo em razão do aumento 
na arrecadação e que isso 
levou o governo a defender 
a aprovação da Lei Comple-
mentar 194/2022, que limitou 
a cobrança do ICMS de com-
bustíveis à alíquota mínima 
de cada estado, que varia entre 
17% e 18%.

De acordo com o ministro, 
somente após a diminuição 
dos impostos poderia ser feita 
a transferência de renda para 
os “mais frágeis”. “São transfe-
rências de renda, não são sub-
sídios para os senhores senado-
res, o ministro ou o presidente 

da República, para todo mundo 
usar [derivados de] petróleo 
mais baratos. Isso seria um erro 
dramático do ponto de vista de 
política econômica. Seria social-
mente regressivo, injusto com os 
mais frágeis.”

O ministro foi questionado 
sobre a política de preços de 
combustíveis da Petrobras, 
baseada na paridade com o 
mercado internacional e mar-
gem de risco e na distribuição 
de lucros e dividendos para 
os acionistas da empresa, em 
sua maioria estrangeiros. Para 
os senadores Esperidião Amin 
(PP-SC) e Jean Paul Prates 
(PT-RN), a política, ao lado da 
venda de ativos, como as refi-
narias, favoreceu acionistas e 
prejudicou a população.

“O próprio ministro falou 
aqui: ‘é hora de repartir, de 
compartilhar’. A conta de 
estabilização que nós propú-
nhamos aqui fazia isso. No 
entanto, preferiu-se compar-
tilhar apenas com o grupo de 
acionistas preferenciais e a 
própria União, que é acionista 
majoritária. Então, na verdade, 
vender a BR [distribuidora], ven-
der refinarias, vender gasodutos 
só serviu para fazer um lucro 
que foi distribuído aos privados 
e a União”, afirmou Prates. 

AGÊNCIA SENADO

Proteção total

Os seguranças ganharam 
mais atenção nos staffs do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e de Lula da Silva (PT) 
após o crime que vitimou 
um petista em Foz do 
Iguaçu. A turma do coldre 
há meses tem alertado os 
presidenciáveis para frear 
aparições nas ruas até 
a campanha começar, e 
terem o apoio presencial de 
agentes da PF na equipe. 
Aliás, o caso de Foz 
motivou nova reunião da 
turma da PF. A exigência 
da segurança de ambos 
é que Lula e Bolsonaro 
usem coletes a prova de 
bala 24h em público, até 
dentro de hotéis. 

Mesa para dois
Lula segue agenda forte 
de pré-campanha em 
capitais. Principalmente em 
conversas com políticos 
de diferentes partidos. 
Desde ontem, sua equipe 
está avisada de que a 
bancada do PT no Senado 
quer levá-lo para almoçar, 
hoje, com o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD) – que aceitou. Será 
na residência oficial, se 
acontecer. Seguranças 
de Lula insistem para ele 
esquecer a estadia em 
apartamentos funcionais 
de um senador e reservar 
suítes em hotel da capital, 

Afastamento no Senac-DF
A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos 

Deputados decidiu pedir o afastamento da diretora 
regional do Senac do Distrito Federal, Karine Câmara, e de 
outros dirigentes do Sistema S na capital. As informações 

de que estaria ocorrendo destruição de provas 
documentais contra supostas irregularidades cometidas 

pela atual gestão foi o estopim para a celeridade dos 
pedidos. Os deputados já encaminharam o caso para o 
Tribunal de Contas da União. Por sinal, o TCU já abriu 
até agora ao menos cinco processos com base em 

irregularidades cometidas pela gestão de Karine Câmara 
no Senac. Casos de nepotismo envolvendo dirigentes da 
instituição, e que ainda não eram alvo das investigações, 

chegaram à comissão da Câmara.

quando passar por Brasília.

Praça reaquecida
A proporção de empresas 
com queda no faturamento 
alcançou o menor patamar 
da série, iniciada em 2020, 
revela a 14ª Pesquisa 
Impacto da Pandemia de 
Coronavírus nos Pequenos 
Negócios, do Sebrae em 
parceria com a FGV. Em 
média, 59% das empresas 
ainda sofrem com a 
redução do faturamento. 
Para os MEI, essa 
porcentagem atinge 62%, 
contra 53% entre micro e 
pequenas empresas (MPE). 

Cidadania 
fortalecida
Qualquer pessoa acima 
de 18 anos já pode alterar 
o nome diretamente 
em Cartório de Registro 
Civil, independentemente 
de prazo, motivação, 
gênero, juízo de valor ou 
de conveniência (salvo 
suspeita de vício de vontade, 
fraude, falsidade, má-fé ou 
simulação) e de decisão 
judicial. Esta é uma das 
novidades introduzidas na 
Lei de Registros Públicos 
pela nova legislação federal.

Assédios voltaram
Um relatório anual sobre 
denúncias corporativas no 
Brasil, realizada pela Aliant, 
mostra que a retomada do 
mercado de trabalho aos 
escritórios motivou aumento 
de denúncias em 18% em 
2021, em relação a 2020. O 
relacionamento interpessoal, 
como assédios moral e 
sexual, representaram 
52,64% das denúncias 
em 2021; ou seja, 65 mil 
registros. O levantamento 
foi baseado em 125 mil 
registros nos canais de 600 
empresas. 
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Concurso gastronômico para Rally dos 
Sertões tem as inscrições prorrogadas

EVENTO representa oportunidade de oferecer ao público a degustação de pratos espe-
ciais que simbolizem e evidenciem ingredientes típicos e especialidades

Um dos maiores destaques 
do Rally dos Sertões, maior 
evento automobilístico do 
Brasil que terá sua passagem 
por Umuarama, é o Concurso 
Gastronômico Sabores do 
Sertões 2022 – Estrela Sebrae 
50+50, que vai premiar o res-
taurante que criar o melhor 
prato utilizando produtos 
típicos da culinária local. 
As inscrições vão só até a 
próxima sexta-feira (15) e 
deve ser feita diretamente 
no hotsite saboresdosser-
toes22sebrae.com.br.

Segundo Jane Marques 
Panaro Queiroz, consultora 
do Sebrae, os ingredientes 
escolhidos para a preparação 
do prato em Umuarama foram 
a carne bovina, a mandioca e 
o maracujá. “A competição 
é uma iniciativa do Rally dos 
Sertões, em parceria com o 

Sebrae Nacional, exatamente 
para conhecer, promover, valo-
rizar e divulgar o sabor típico 
da culinária das regiões da rota 
do Rally”, detalha.

Ela destaca que o evento 
também representa uma 
oportunidade de oferecer ao 
público a degustação de pra-
tos especiais que simbolizem 
e evidenciem ingredientes 
típicos e as especialidades 
dos estabelecimentos partici-
pantes. “Além de divulgar os 
sabores típicos da nossa culi-
nária, é uma forma de incenti-
var o turismo gastronômico e 
fortalecer os empreendedores 
do ramo da gastronomia local”, 
aponta a gestora do projeto 
Empresa Rally.

Jeferson Ferreira, secre-
tário municipal de Esporte e 
Lazer e um dos organizado-
res do evento em Umuarama, 

acrescenta que além de ser 
uma competição entre esta-
belecimentos, o que se busca 
é criar interatividade, sinergia 
e lucratividade a todos, não só 
do ponto de vista econômico, 
mas do social, cultural e turís-
tico, oportunizando mais uma 
forma de desenvolvimento 
sustentável para a cidade. 
“Seguramente os restaurantes, 
de qualquer porte, que parti-
ciparem do concurso, terão 
a oportunidade de alavancar 
suas vendas, conquistando 
grande público”, ressalta.

Jefinho especifica que o 
vencedor da etapa local rece-
berá um troféu e uma placa 
Sabores do Sertões 2022 – 
Estrela Sebrae 50+50. “Ele 
também fará parte do Guia 
Gastronômico Estrelas Sebrae 
50+50, que será publicado 
na divulgação do vencedor 

da última etapa do Rally dos 
Sertões 2022”, informa, acres-
centando que não há custo 
algum para participar do con-
curso. “O concurso será de 
29 de julho a 21 de agosto, 

porém os pratos participan-
tes deverão ficar disponíveis 
para venda até o final da etapa 
do Rally dos Sertões, que em 
Umuarama será no dia 27 de 
agosto”, registra.

Conselho de Habitação traça novos projetos Números 
da Covid

Há 140 dias nenhuma morte 
em decorrência de compli-

cações da Covid-19 é oficial-
mente registrada na cidade 
e o total de óbitos é de 339, 
desde o início da pandemia 
de coronavírus em março de 

2020. E de acordo com o Bole-
tim Covid lançado ontem (12) 
31 novos casos foram confir-
mados, sendo 25 mulheres 

e seis homens, sem nenhum 
caso da doença em criança 

registrado desde 30 de junho. 
Um homem de Umuarama, 

de 75 anos e que tomou três 
doses da vacina, continua 

internado na enfermaria do 
hospital Cemil para tratamen-
to de covid-19. Existem hoje 
139 pessoas em isolamento 

domiciliar: são 111 casos 
ativos e 28 suspeitos. Nes-
te período de 27 meses de 

pandemia, 38.637 pacientes 
receberam diagnóstico positi-
vo para o coronavírus e deste 
total 38.187 se recuperaram. 
Em 193 dias (de 1° de janeiro 

até hoje), 18.179 pessoas 
foram diagnosticadas com 

covid (9.296 mulheres, 6.798 
homens e 2.093 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”.

OS CONSELHEIROS aprovaram projeto de reforma para melhorias no Condomínio da 
Terceira Idade no Tangará, visando melhorar o atendimento

Em seu terceiro encontro em 
2022, o Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social 
(CMHIS) segue no estudo para a 
elaboração de propostas e pro-
jetos que possam ser colocados 
em prática pela administração 
municipal. Entre os temas dis-
cutidos está o Programa Habita 
Umuarama, que deve ser aper-
feiçoado na administração do 
prefeito Hermes Pimentel.

A secretária de Habitação, 
Edna Justino, que também 
preside o CMHIS, conta que o 
novo ‘Habita Umuarama’ vai 
oferecer às famílias cadastra-
das, que se encaixarem nos 
critérios estabelecidos por lei 
e passarem por seleção, ava-
liação documental e aprova-
ção do Conselho, recebem um 
kit de materiais para reforma 
ou construção de 32 m² de 

suas edificações residenciais. 
“Trata-se de algo realmente 
importante, pois atende aque-
las famílias que realmente 
mais necessitam”, pontuou.

Outro tema apresentado 
aos conselheiros foi a localiza-
ção para a construção de mais 
um Condomínio da Terceira 
Idade, após a constatação do 
aumento dessa demanda, 
que tem chegado ao muni-
cípio por meio da Secretaria 
de Habitação – e também da 
de Assistência Social –, tendo 
como objetivo atender aos 
idosos mais necessitados que 
se enquadrem nos critérios do 
programa. “Esses idosos não 
pagarão aluguel para residirem 
no condomínio, ficando apenas 
com o gasto de energia e água, 
podendo residir enquanto tive-
rem interesse, destacando que 

esta será a terceira unidade na 
cidade”, detalhou Edna.

Os conselheiros também 
aprovaram, por unanimi-
dade, projeto de reforma para 
melhorias no Condomínio 
da Terceira Idade do Jardim 
Tangará, visando melhorar o 
atendimento àqueles mora-
dores. “Como afirmamos na 

constituição do CMHIS, os 
membros vão participar ativa-
mente de todas as discussões 
voltadas à política municipal 
de habitação, com o objetivo 
de solucionar a carência habi-
tacional no município, garan-
tindo o acesso à moradia a 
todos os cidadãos que mais 
necessitam”, disse.
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CBF tenta convencer AFA a levar
Clássico da Anvisa para a Europa

@tribunahojenewsumuarama ESPORTE

AGENTES DA ANVISA entraram em campo com a bola rolando e mandaram paralisar 
a partida por causa da entrada irregular de atletas argentinos

A CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) con-
versa com a AFA (Associação 
de Futebol Argentino) para 
que o chamado Clássico da 
Anvisa seja disputado na 
Europa em setembro. Fifa e 
a Conmebol já aprovaram tal 
manobra, desde que ela seja 
feita em comum acordo.

As duas seleções tenta-
ram cancelar esse jogo, uma 
vez que ambas já têm a vaga 
garantida no Qatar, mas não 
houve sucesso em nenhuma 
instância. Uma reunião em 
breve pode definir essa troca.

A questão é que jogar esse 
clássico em São Paulo, como 

chegou a ser programado, 
inviabiliza a marcação de um 
segundo amistoso na data Fifa 
de setembro para ambas as 
seleções. Isso porque nenhum 
adversário quer se deslocar 
até o Brasil e também não 
haveria tempo útil para que 
Brasil e Argentina viajassem 
até a Europa para a disputa 
do último jogo antes da Copa.

O jogo marcado para setem-
bro de 2022 pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo começou a 
ser disputado há pouco menos 
de um ano. Na ocasião, agen-
tes da Anvisa entraram no gra-
mado já com a bola rolando e 
mandaram paralisar a partida 

Barcelona acerta contratação de 
atacante da seleção brasileira

JOGADOR estava 
pendente da re-
alização de uma 
proposta oficial da 
equipe blaugrana 
para o time da 
Premier League

O Barcelona acertou a con-
tratação de Raphinha. O ata-
cante da seleção brasileira 

irá assinar contrato até 2027 
e o Leeds pode receber até 
65 milhões de euros (R$ 354 

milhões) pela negociação.
Há algumas semanas, o 

atacante havia entrado em 
acordo com o clube catalão. 
No entanto, o jogador estava 
pendente da realização de 
uma proposta oficial da equipe 
blaugrana para o time da 
Premier League.

Embora discussões inter-
nas no Barcelona tenham 
acontecido sobre a necessi-
dade da contratação do bra-
sileiro, uma vez que a renova-
ção de contrato de Dembélé 
estava muito próxima, os diri-
gentes decidiram apostar no 
ponta canhoto.

N o s  p r ó x i m o s  d i a s , 
Raphinha irá passar pelos 
exames médicos e deve viajar 
para os Estados Unidos, onde 
se juntará com seus novos 
companheiros. Os culés viajam 
neste sábado para dar conti-
nuidade a pré-temporada.

por causa da entrada irregular 
de atletas argentinos, desres-
peitando normas da sanitárias 
impostas pela pandemia.

O Brasil decidiu que não 
fará um amistoso às vés-
peras da Copa do Mundo, 
durante a preparação que 
será feita na Itália. Além 
disso, o time também já 
precisou cancelar o terceiro 
amistoso que faria na última 
Data Fifa, o que faz o time 
ter duas partidas a menos 
antes do Qatar em relação 
ao cronograma original. Não 
ter esse segundo duelo em 
setembro seria mais um pro-
blema para Tite administrar.

Cássio se aproxima do 
3º jogador que mais 
defendeu o Corinthians

O GIGANTE CÁSSIO vive grande momento na temporada após passar por uma fase 
turbulenta quando sua esposa recebeu ameaça de morte nas redes sociais

Cássio chegou a 600 jogos 
com a camisa do Corinthians 
no último domingo, na vitó-
ria sobre o Flamengo, na 
Neo Química Arena, pela 
16ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Com a marca, o 
goleiro do Timão se aproxi-
mou do terceiro atleta que 
mais vestiu a camisa do 
clube na história. Cássio está 
a apenas dois de Ronaldo 
Giovanelli, também goleiro 
histórico do Corinthians e que 
ocupa o terceiro lugar na lista 
de atletas que mais defende-
ram o clube. Wladimir é o líder, 
com 806 partidas, seguido por 
Luizinho, com 606.

Tudo indica que Cássio 
chegará ao segundo lugar 
do ranking ainda nesta tem-
porada, já que o goleiro 
corintiano precisa disputar 
somente mais sete partidas 
para superar Luizinho e ficar 
atrás apenas de Wladimir.

O Gigante, como Cássio 

é carinhosamente chamado 
pela torcida do Timão, vive 
grande momento na atual 
temporada após passar por 
uma fase turbulenta meses 
atrás - sua esposa chegou a 
receber ameaça de morte 
nas redes sociais.

No domingo, contra o Fla, 
foi eleito o craque do jogo. No 
primeiro tempo, protagonizou 
uma grande defesa em chute 
de Vitinho para evitar o gol 
rubro-negro. No início da etapa 
complementar, o Corinthians 
marcou o gol que garantiu o 
importante triunfo por 1 a 0.

Agora Cássio volta o foco 
para o importante duelo de 
hoje (13), contra o Santos, 
na Vila, pela volta das oita-
vas da Copa do Brasil.  O 
Corinthians venceu o jogo 
de ida por 4 a 0 em Itaquera 
e pode perder por até três 
gols de diferença que ainda 
assim avançará à próxima 
fase da competição.
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Dia de campo sobre mandioca reúne 
mais de 130 participantes em Lovat

@tribunahojenewsumuarama

Brasil poderá permanecer por 50 dias sem importar diesel
O ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, 
disse ontem (12) que o Brasil 
tem estoques de diesel para 
50 dias sem a necessidade de 
importação. De acordo com 
o ministro, até esta data, o 
país somava 1,6 milhão de 
metros cúbicos de estoques 
de diesel A S-10 (sem adição 
de biodiesel).https://agencia-

brasil.ebc.com.br/ebc.png?i-
d=1470519&o=nodehttps://

agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.
gif?id=1470519&o=node

“Se acontecer alguma coisa 

no mundo e não se puder 
importar mais petróleo, o 
Brasil tem 50 dias de diesel sem 
precisar importar petróleo”, 
afirmou o ministro durante 
audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado para tratar do preço 
dos combustíveis.

De acordo com Sachsida, 
a pasta segue monitorando 
o cenário de abastecimento 
no mercado internacional de 
óleo diesel, em conjunto com a 
Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 

( A N P )  e  a  E m p r e s a  d e 
Pesquisa Energética (EPE), 
ligada ao ministério.

Aos senadores, o minis-
tro afirmou que a invasão da 
Ucrânia levou a um aumento 
no preço dos combustíveis e 
a um descolamento entre o 
preço do óleo tipo brent e o 
preço do diesel. Ele destacou 
ainda as iniciativas do governo 
para forçar uma queda no 
preço dos combustíveis, com 
destaque para a redução a 
zero nas alíquotas de impostos 
federais incidentes sobre estes 

produtos, como o PIS-Cofins.
Sachsida também agra-

d e ce u  o  C o n g re s s o  p e l a 
aprovação do projeto que 
virou a Lei Complementar 
que limitou a cobrança do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) de combustíveis à 
alíquota mínima de cada 
E s ta d o,  q u e  va r i a  e n t re 
17% e 18%.

O ministro também disse 
que o governo não tem como 
interferir na política de pre-
ços da Petrobras, com o 

argumento de que as leis do 
Petróleo e Estatais proíbem 
algum tipo de intervenção.

“ M u i t a s  p e s s o a s 
cobram do governo uma 
i n te r fe rê n c i a  m a i s  fo r te 
no mecanismo de preços 
d a  Pe t r o b ra s ,  m a s  i s s o 
n ã o  é  p o s s í v e l .  O  o rd e -
namento jur ídico hoje  é 
muito claro. Tanto na Lei 
do Petróleo como na Lei 
das Estatais deixam claro 
que o governo não pode 
i n t e r f e r i r  n e s s e  m e c a -
nismo de preço”, afirmou.

A MANDIOCA é uma cultura de grande importância econômica e social, que garante o sustento de pessoas que vivem da agricultura 
familiar, cultivando pequenas áreas

Palestras
As palestras foram apresentadas pelos técnicos José Cláudio do 

Prado, Marcos Ferreira Batista e Elzo Nunes Alves, todos do IDR-PR 
com amplo conhecimento da mandiocultura, inclusive sobre a 

comercialização. Vanderlei Lembi explicou que trabalha com arren-
damento para produtores de mandioca há quatro anos e disse que 
a cada safra a produção vem aumentando e superando as expecta-
tivas. “Vale muito a pena para o produtor. Os arrendatários estão 

muito satisfeitos com os resultados”, disse.

Noroeste produtor
O Paraná é o segundo maior produtor nacional de mandioca, um 
dos principais cultivos da agricultura familiar no Estado. A produ-

ção se concentra, sobretudo, na região Noroeste, que possui clima 
e solo favoráveis. Os núcleos regionais que mais produzem são os 

de Umuarama e Paranavaí, conforme a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento (Seab). O preço da tonelada de man-
dioca na região está em torno de R$ 900,00. Com boa adubação, 
acompanhamento e condições climáticas favoráveis, a produção 

pode alcançar de 20 a 25 toneladas por hectare.

Cerca de 130 agricultores 
e convidados participaram do 
dia de campo sobre a man-
dioca, realizado pela Prefeitura 
de Umuarama e Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná (IDR-PR) ontem (ter-
ça-feira, 12), em uma proprie-
dade rural do distrito de Lovat. 
Além de palestras e novidades 
para o setor – como o drone 
pulverizador –, os produtores 
conheceram novas variedades 
da raiz com ótimas perspecti-
vas tanto no cultivo para con-
sumo direto na mesa quanto 
para processamento industrial.

As parcelas de novas 
variedades foram plantadas 
há cerca de 10 meses. “Um 
evento como esta demanda 
grande preparação e parce-
rias, e o resultado superou 
nossas expectativas. A man-
dioca é uma cultura de grande 
importância econômica e 
social, uma vez que garante 
o sustento de inúmeras pes-
soas que vivem da agricultura 
familiar, cultivando pequenas 
áreas”, destacou o secretá-
rio municipal da Agricultura, 
Cleverson Alvarenga, ao lado 
do diretor de Agricultura e 
Pecuária, Murilo Teixeira, 
coordenador do evento.

Na abertura do dia de 
campo, o gerente regional do 
IDR-PR em Umuarama, Rafael 
Meyer de Matos, destacou o 
sucesso dos eventos realizados 
em conjunto com a Prefeitura. 
Lembrou que este, especifi-
camente, abre a ampla pro-
gramação de ações do Dia do 

Agricultor (28/7), e destacou a 
importância da mandiocultura 
para o Noroeste, “que atraiu 
até uma equipe do IBGE do Rio 
de Janeiro, que veio recente-
mente saber mais sobre a cul-
tura e seus benefícios econô-
micos para a região”, informou.

O prefeito Hermes Pimentel 
acompanhou o evento, agra-
deceu a grande participação 
dos produtores, a dedicação 
dos organizadores e a colabo-
ração do agricultor que cedeu 
a propriedade, Luiz Vanderlei 
Lembi. “Reunimos pessoas 
de Umuarama e região inte-
ressadas na cultura, que tem 
proporcionado ótimos resul-
tados econômicos nos últimos 
anos. É uma boa alternativa 
para melhorar o aproveita-
mento das áreas rurais do 
município, melhorar a renda 
e assim ajudar a manter as 
famílias no campo. Hoje esta-
mos perdendo muitos jovens 
do sítio para a cidade e pre-
cisamos inverter essa reali-
dade”, apontou.

Cu l tu ra s  co m  g ra n d e 
potencial ,  como frutas, 
tomate e outros legumes, 
não têm produção suficiente 
para atender a demanda. 
“Mais de 90% do tomate con-
sumido em Umuarama vem 
de fora, de longe, enquanto 
nossos agricultores sofrem 
com a baixa produtividade. O 
município está trabalhando 
bastante  para melhorar 
este quadro e investindo 
e m  q u a l i f i c a ç ã o ,  i n s u -
mos e orientação técnica. 

A mandioca é uma ótima 
alternativa”, completou.

O secretário Cleverson 
Alvarenga também agradeceu 
aos participantes. Destacou 
o envolvimento de parceiros, 
entre os quais três instituições 
financeiras (Sicoob, Sicredi e 
Banco do Brasil),

Protect Plant e Podium 
Alimentos,  e a presença 
do diretor presidente da 
Podium, Maurício Gehlen. 
A empresa, que tem 25% do 
mercado brasileiro e uma 
fatia significativa do mer-
cado mundial de amidos 
especiais, tem interesse em 
expandir para Umuarama.
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Município decreta luto oficial pelas mortes de PMs

SOLDADOS Ramon Pastori Goulart e Fabiano Sobrinho retornavam de uma investigação 
na região de Icaraíma quando sofreram o acidente

O prefeito Hermes Pimentel 
decretou luto oficial de dois 
dias pelo falecimento dos sol-
dados Ramon Pastori Goulart e 
Fabiano Sobrinho, pertencen-
tes ao efetivo do 25º Batalhão 
de Polícia Militar do Paraná 
em Umuarama. Os agentes de 
segurança sofreram um aci-
dente automobilístico na noite 
da segunda (11), na PR-487, 
entre os distritos de Santa Eliza 
e Serra dos Dourados.

Pimentel comenta que 
a comoção da comunidade 
umuaramense foi geral, prin-
cipalmente por tratar de 

soldados ainda jovens e que 
estavam em pleno exercício de 
suas atividades. “O sentimento 
de solidariedade que nos dá 
pela perda desses ilustres 
cidadãos, ambos de conduta 
íntegra e bondade, admirados 
e queridos por seus parceiros 
de trabalho. Eles tinham inegá-
vel dedicação em prol da segu-
rança pública da comunidade”.

Durante o período de luto 
oficial,  determinado por 
decreto, a bandeira munici-
pal ficará hasteada a meio-
-mastro em todos os órgãos 
públicos do município. “Em 

nome de todos os umuara-
menses, enviamos um ofício 
de pesar ao tenente-coronel 
Anderson Puglia, coman-
dante do 25° Batalhão da 
Polícia Militar, lamentando 
essa tragédia, desejando 
conforto aos corações dos 
familiares e amigos dos sol-
dados Pastori e Sobrinho. 
Uma perda realmente ines-
timável”, pontuou.

O Governo do Paraná tam-
bém divulgou uma nota de 
pesar pelas mortes dos poli-
ciais militares do 25º Batalhão 
de Umuarama (BPM).

Puglia deixa o 25º BPM
O comandante do 25º BPM, Tenente Coronel Anderson Puglia foi 

transferido na última segunda (11) para o Comando de Missões Espe-
ciais em Curitiba. A determinação foi expedida pela Secretaria de Se-
gurança Pública do Paraná em razão de interesse de serviço. O nome 

do próximo comandante que assumirá o posto deixado por Puglia não 
havia sido informado à imprensa até o final da tarde de ontem (12).

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida esta-
rá no centro das suas atenções hoje e você deve ficar 
atenta a tudo que acontece à sua volta para identificar 
boas oportunidades de aumentar seus ganhos. Seu po-
der de atração está acentuado e indica fortes emoções 
na área afetiva. A dois, invista no diálogo e não deixe 
espaço para a insegurança. 

Vênus e Saturno enviam ótimas vibrações para as ami-
zades, parcerias e associações em geral. Você terá mui-
ta facilidade para se relacionar com as pessoas e pode 
usar isso a favor do trabalho. Atração por uma pessoa 
conhecida deve aumentar e talvez você queira manter o 
romance em segredo. 

Seu signo é um exemplo quando o assunto é trabalho 
e os astros vão deixá-la ainda mais focada na carreira 
e em seus objetivos nesta fase. Vários astros vão co-
laborar com seus planos, principalmente Lua, Sol e 
Mercúrio, que prometem acentuar incrivelmente a sua 
criatividade. Você terá ótimas ideias, raciocínio rápido 
e boas soluções para tudo. 

O céu anuncia um dia de ótimos resultados para você 
no trabalho. Além de contar com toda força e perseve-
rança do seu signo, você terá um ótimo entrosamento 
com os colegas e pode fazer parcerias interessantes 
com eles para cumprir metas e conquistar os resultados 
que deseja. Tenha boas conversas com seu bem. 

A Lua na Casa 12 deixa você mais cautelosa e você vai 
manter segredo sobre seus planos, projetos e até mes-
mo sobre suas conquistas. Vênus na Casa 5 realça seu 
carisma e ajuda você a se entender bem com todos ao 
redor. No amor, seu charme será irresistível e vai deixar 
muitos fãs aos seus pés. Namore muito! 

Trabalhar em equipe continua sendo uma ótima opção para 
você, principalmente se estimular a troca de ideias e se 
fizerem planos em conjunto para atingir as metas em co-
mum. Em casa, a sintonia será deliciosa e você encontrará 
em parentes mais velhos todo apoio que deseja. Quem já 
vive um romance pode contar uma fase de ótima sintonia.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Os nascidos no dia 13 de julho são 
de Câncer com a personalidade de 
Escorpião. São pessoas de sorte, 
intuitivas e portadoras de outros dons 
para normais. Podem ganhar prêmios 
em sorteios, jogos e concursos. São 
prestigiados e gozam de estima e de 
consideração, respeito e boa fama, no 
próprio meio. Seu número principal 
é o 17. Mas juntos formam o 8, de 
Saturno, o astro da sabedoria e das 
provações, mas também das riquezas 
materiais e do sucesso financeiro. 
Confere vida longa.

Horóscopo nascido 
em 13 de julho

Lua, Sol e Mercúrio despertam a sua curiosidade e seu 
espírito aventureiro. Você vai se interessar por tudo 
que possa trazer novidades, novos estímulos ou novas 
oportunidades para a sua vida. No trabalho, estimule a 
troca de ideias e aprenda tudo que puder. Nas paqueras, 
vai querer conversar e conhecer melhor o alvo para não 
se se enganar com falsas impressões. 

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe continua 
sendo uma boa opção para você. Alie-se a quem confia 
e invista na troca de ideias para achar soluções criativas 
para os problemas. Algumas mudanças podem exigir 
sacrifícios, mas serão necessárias. A Lua estimula o 
amor e indica um bom momento para iniciar um ro-
mance.

Investir no seu aperfeiçoamento continua entre as 
principais dicas dos astros para você, por isso busque 
cursos e ouça conselhos de chefes e colegas mais ex-
perientes. Nas paqueras, as afinidades contarão mais 
pontos e você vai querer conhecer melhor o alvo antes 
de se envolver. Na união, a cumplicidade também deve 
aumentar. 

Se depender dos astros, você terá sorte em todas as 
parcerias e todos os acordos que fizer nesta fase. Fi-
que atenta às oportunidades de assumir novos desafios 
no emprego, pois é um período bastante favorável para 
conseguir uma promoção e um aumento de salário. A 
dois, valorize o diálogo, o companheirismo e faça pla-
nos para o futuro com seu amor. 

Você pode ser presenteada com um curso, treinamento, via-
gem ou uma oportunidade de viver novas experiências. No 
trabalho, confie na sua experiência para cumprir as tarefas e 
alcançar metas mais ambiciosas. Você também pode apro-
veitar o momento para se reconciliar com alguém.  

Vênus estimula a cooperação e você deve se unir aos 
colegas para trocar ideias e alcançar mais rápido as 
metas em comum. É um bom momento para ganhar 
dinheiro. No campo sentimental, quem está livre vai 
sentir uma vontade maior de encontrar sua alma gêmea 
e viver uma relação séria e duradoura. 
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do dente

Erva for-
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Abrevia-
tura de

banheiro,
em inglês

República
insular do

Índico

Os meios monetários
para alavancar um
empreendimento

Metal
radioativo

Glândulas
genitais 

masculinas

Tipo de
lâmpada

Área de estudo
que fascina

o "geek"

Nobre (?):
o boxe
Altura

(abrev.)

Educadora e artista
visual brasileira
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I de Portugal (Hist.) 

Transtorno
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Compulsivo
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iniciante

Cineasta
de "Cida-
dão Kane"

Vínculo;
ligação

Bismuto
(símbolo)
Diodo de 

semáforos

Obra de Homero que
narra a volta de

Ulisses a Ítaca (Lit.)

2/wc. 3/led — oró — see — sit. 5/odoiá. 9/seicheles. 13/rosana paulino.
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E A A D
E S T R O G E N I O
C A P R I C H O S O S

R O T E A R A S C O
S U A R O T N A
S A A N F I G U R I

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

M E I A S O L A E S
A M B R O S I A A L H O

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

D I N A S T I A S
C A R T O M A N T E

C O D E A B O N O R A

Importante
rodovia da
cidade de
São Paulo

Transmitir
dados en-
tre redes
(Inform.)

Pai dos
ciclopes

na Mitolo-
gia grega

Transpirar

Discurso 
proposi-
talmente
obscuro 

Feito de
modo

precário
(pop.)

Jogador do 
Vasco da 

Gama (fut.)

Tempero 
rico em 
antioxi-
dantes

Alimento 
dos deuses

gregos
(Mit.)

Hospeda-
ria, em
inglês

Estola de
plumas de

vedetes
Esposa 
do filho

Monumento no porto
de Nova Iorque
Mata atlântica,

Amazônia e cerrado

Primo-
rosos

Hormônio
feminino 

responsá-
vel pelo

controle da
ovulação

Deus, em espanhol

Argola
Extinto
índice

monetário

Peixe de
água doce
Mamífero
do Ártico

Tema da
biografia
Pequeno
primata 

Nojo; re-
pugnância

Doença
infecciosa

Memória
de leitura
Rejeição à
influência
religiosa

em assun-
tos do
Estado

Pedido de
socorro
Mar, em
inglês

Órgão político das
Américas (sigla)

Falas introduzidas 
no texto teatral

Explosivo
de minas

Puro;
limpo

Camada
exterior 
do pão

Prediz o
futuro
pelo

baralho

Centro-Oes-
te (abrev.)

Avis e Bragança
(Portugal)

Acre
(sigla)

Aumento 
de preço

Rivais 
dos

jacobinos
(Hist.)

Fisgar
(baleia)

Árvore de
madeira

medicinal

Átomo
dotado de
carga elé-
trica (Fís.)

Joaquin Phoenix, em 
2020, por sua atuação  

"Coringa"

Sufixo de
"gostoso"

no filme 

3/inn — sea. 4/dios. 5/terso. 6/arpear. 8/anfiguri —laicismo. 10/anhanguera — girondinos.



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

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS
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 A Jaguar Classic concluiu a 
construção do primeiro Jaguar 
C-TYPE Continuation. A produ-
ção limitada do modelo está 
em andamento na Jaguar 
Classic Works, em Coventry, 
no Reino Unido, e o primeiro 
veículo terminou os testes e 
está pronto para ser entregue 
ao primeiro cliente. 

O primeiro Continuation 
ganhou uma pintura Pastel 
Green com assentos em couro 
verde camurça, inspirado no 
C-TYPE original da Jaguar, que 
venceu a corrida de carros 
esportivos de 224 milhas e 50 
voltas no Reims Grand Prix Mee-
ting em 29 de junho de 1952.

Este veículo foi o primeiro 
C-TYPE equipado com freios a 
disco para vencer na competi-
ção internacional. Foi depois 
que o piloto Stirling Moss con-
venceu a Jaguar a implemen-
tar a tecnologia pioneira que 
tinha desenvolvido. A vitória 
em Reims foi um vislumbre 
do domínio do C-TYPE nas 
24 Horas de Le Mans do ano 
seguinte, e a Jaguar continuou 
o domínio nas corridas de car-
ros esportivos nos anos 50.

Jaguar comemora marco histórico do C-TYPE
 F
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“Combinamos desenhos 
originais, técnicas CAD moder-
nas e 3.000 horas de habili-
dade e dedicação para pro-
duzir nosso primeiro C-TYPE 
construído à mão, marcando 
um momento histórico para a 
Jaguar Classic” explica David 
Foster, Chefe de Engenharia da 
Jaguar Land Rover Classic.

“Nossos exclusivos C-TYPE 
Continuation apresentam as 
inovações técnicas e especi-
ficações do último carro ven-
cedor do Le Mans de 1953, 
incluindo o inovador conjunto 
de freios a disco Dunlop que foi 
vitorioso em Reims em 1952. 
Cada carro oferece uma autên-
tica experiência de direção 
para os clientes, começando 

até mesmo pelo procedimento 
de partida distinto do veículo, 
que nossa equipe estava deter-
minada a realizar com exati-
dão” finaliza Foster. 

A equipe da Jaguar Classic 

ajudou a dar vida à herança 
da Jaguar utilizando extensa 
pesquisa, tecnologia moderna 
e conhecimentos de engenha-
ria. Com a modelagem CAD 
avançada, cada um deles é 

então trabalhado usando os 
mesmos métodos e técnicas de 
construção para garantir que 
os veículos da edição especial 
Continuation honrem a linha-
gem do C-TYPE original.

Cada C-TYPE Continuation 
passa por pelo menos 250 
milhas de testes físicos, feitos 
por engenheiros da Jaguar 
Classic, seguindo um processo 
de construção que requer 
3.000 horas de trabalho inten-
sivo e altamente qualificado.

Os clientes podem esco-
lher entre 12 cores icônicas, 
incluindo tons como Pastel 
Green, British Racing Green 
Pastel Blue com contornos 
contrastantes, bem como a 
oportunidade de selecionar a 
especificação interior de pre-
ferência a partir de uma gama 
de oito tonalidades de couro.

Os modelos Continuation 
são aprovados pela FIA e podem 
participar de todos os eventos 
históricos da FIA, incluindo o 
Jaguar Classic Challenge, que 
acontece em uma série de pis-
tas de corrida diferentes, como 
Le Mans e Silverstone.

A série limitada de Con-
tinuations do C-TYPE já está 
disponível para venda. Para 
configurar seu C-TYPE usando 
o visualizador 3D da Jaguar 
Classic, visite: https://classic-
visualiser.jaguar.com.ENDS

 

Jaguar comemora marco histórico do C-TYPE

A Jaguar Classic concluiu a 
construção do primeiro Jaguar 
C-TYPE Continuation. A produ-
ção limitada do modelo está 
em andamento na Jaguar 
Classic Works, em Coventry, 
no Reino Unido, e o primeiro 
veículo terminou os testes e 
está pronto para ser entregue 
ao primeiro cliente. 

O primeiro Continuation 
ganhou uma pintura Pastel 
Green com assentos em couro 
verde camurça, inspirado no 
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contrastantes, bem como a 
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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

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 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

HB20 1.6AT PREMIUM 16/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

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

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$ 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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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

Confederação de Basquete em Cadeira 
de Rodas convoca professor do Tigres

Desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock
Elvis Presley mantém um relacionamento
complicado com seu enigmático empresário, Tom
Parker, por mais de 20 anos.

Adquira seu ingresso
cinevip.com.br

Estreia no CINE VIP UMUARAMA
14 de julho de 2022 (Brasil) - 20:45 hs

ELVIS R$ 10,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
BORTOLATO & CRISTÓFOLI 

COMÉRCIO LTDA, inscrita sob nº 
CNPJ 15.696.019/0001-91, esta-
belecido na Rua José Honório 
Ramos, 4125, CEP 87502-000, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
30.911/2012. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

      EXTRAVIO DE ALVARÁ 
NAISGA CRIAÇÕES LTDA ME, 

com sede e domicílio na Rua 
Santo André, 3515, Pq Industrial, 
Umuarama – PR, inscrita no CNPJ 
nº 09.572.662/0001-00, comunica 
para os devidos fins o extravio 
do seu ALVARÁ DE LICENÇA com 
cadastro na prefeitura sob nº 
25195, com esta publicação tor-
na-se sem efeito legal e comercial.

O professor de Educação 
Física Itamar Inácio da Silva 
Junior, técnico da equipe 
Tigres de Umuarama, de bas-
quete para cadeirantes, foi 
convocado pela Confederação 
Brasileira de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas (CBBC) para 
participar da etapa de treina-
mento da Seleção Brasileira 
Masculina em São Paulo. Ele 
também acompanhará a Copa 
América de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas.

De acordo com o secre-
tário municipal de Esportes 
e Lazer, Jeferson Ferreira, 
é a primeira vez na histó-
ria recente de Umuarama 
que um membro da Smel é 
convocado como staff por 
uma confederação esportiva 
nacional. “Ele está em São 
Paulo há cerca de 10 dias 
adquirindo conhecimentos 
importantes para a carreira e 

também para o trabalho que 
desenvolve com os atletas da 
nossa equipe”, afirmou.

Para o secretário, a parti-
cipação de Itamar Junior pro-
move Umuarama no cenário 
nacional. “Além do treina-
mento, ele acompanhará 
de perto a Copa América da 
categoria, com participa-
ção de equipes masculinas 
e femininas de vários países. 
É um aprendizado que, com 
certeza, vai surtir grandes 
resultados para Umuarama e 
para a carreira do professor”, 
completou Jefinho.

COPA AMÉRICA
As seleções brasileiras femi-

nina e masculina de basquete 
em cadeira de rodas foram 
convocadas para a disputa da 
Copa América, que acontece 
entre os dias 9 e 19 de julho, 
no Centro de Treinamento 

Paralímpico, em São Paulo. 
O torneio continental reunirá 
oito seleções de cada naipe – 
os homens vão disputar quatro 
vagas no Mundial em Dubai, 
marcado para o final do ano, 
já as mulheres disputarão três 
vagas na mesma competição.

As equipes masculinas que 
disputam a Copa América são 
Brasil, Argentina, Colômbia, 
Venezuela, México, Porto 
Rico,  Canadá e Estados 
Unidos, enquanto as sele-
ções femininas são Brasil, 
Argentina, Bolívia, Chile, 
Guatemala, México, Canadá 
e Estados Unidos.

ITAMAR INÁCIO DA SILVA JUNIOR, técnico do Tigres de Umuarama, de basquete 
para cadeirantes, foi convocado para participar da Seleção Brasileira em São Paulo
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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@tribunahojenewsumuarama

“Maior é quem conquista a si do 
que quem conquista uma cidade. A 
verdadeira viagem é pra dentro de 

si mesmo” (anônimo)

PRAZER
No próximo dia  31 de julho é comemorado o Dia do Orgasmo. Criada em 1999, a data é utilizada para estimular o debate 
sobre a vida sexual. Segundo Carmita Abdo, Coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da USP, um terço das 
mulheres brasileiras nunca chegou ao orgasmo. Uma boa pauta para debates e rodas de conversas.

ZOOM
O presidente da ACIU  Miguel Fuentes Romero e a presidente do Con-
selho da Mulher Empresária e Executiva, Carina Previato, foram rece-
bidos pelo prefeito Hermes Pimentel na manhã desta terça-feira (12). 
A visita reiterou a parceria entre a Aciu e a Prefeitura na organização 
da 45ª Feira Ponta de Estoque. A concessão dos estandes ocorrerá na 

manhã da quinta (14), a partir das 9h, no auditório da Aciu

AVÓS
O Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu coordena um 
evento especialíssimo no próximo 

dia 26 (terça-feira), em alusão ao Dia 
dos Avós. Diversas ações e ativi-

dades, como alongamento, serão 
concentradas na Praça Hênio Ro-

magnolli, das 9h às 11h. Aproveite 
e não deixe de comprar o presente 
do vovô, da vovó ou de ambos no 

Comércio de Umuarama.  

 

POSSE
A Confraria Parceiros do Vinha 

ganha posse oficial do novo 
presidente  João Barreto, no 
Rancho do Cavalo, às 20h30., 

dia 29 de julho. Confrades 
e confreiras prestigiarão a 

posse. Festa das boas sob a 
batuta de Adriana Moro.

EMOJI
 E o WhatsApp anunciou a expan-

são das reações em mensagens 
no aplicativo. Segundo o CEO da 
Meta, Mark Zuckerberg, os usuá-
rios poderão usar qualquer emoji 
para reagir a uma mensagem no 
app. Serão mais de 3.600 opções 
de emojis. A nova funcionalidade 

está sendo implementada e estará 
disponível para todos os usuários 

nas próximas semanas. (g1)

NÃO VALE?
Segundo dados da Airfinity, 

empresa de estatísticas em saúde, 
mais de um bilhão de vacinas con-
tra a covid-19 foram descartadas 
no mundo todo desde o início da 
produção em 2020. Isso equivale 
a 10% do total fabricado, sendo 

que quase 800 milhões de doses se 
perderam apenas neste primeiro 
semestre. Entre as principais cau-
sas do desperdício está a doação 
a países em desenvolvimento de 
imunizantes com curto prazo de 
validade por países ricos que de-

moraram a perceber que seus esto-
ques estavam acima da demanda 
interna. Além disso, o armazena-

mento incorreto e a indecisão das 
populações em se vacinar também 

pesaram nessa conta. (Folha)

Ingredientes:

1 xícara de água em temperatura 
ambiente
1 quilo de farinha de trigo
1 xícara de leite
1 xícara de açúcar
1 xícara de óleo
3 ovos
Meia colher de sal
3 tabletes de fermento seco

PÃO FÁCIL!

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes 
menos a farinha no liqui-
dificador. Em uma vasilha 
grande, adicione a farinha 
aos poucos, mexendo bem 
até ficar no ponto de uma 
massa mole ou até começar a descolar da mão. Quando conse-
guir formar uma bola com a massa, volte para a tigela e cubra 
com filme plástico. Deixe a massa crescer no lugar mais quente 
da cozinha, protegido do vento por cerca de 2 horas ou até 

que a massa dobre de volume. Cubra uma mesa ou tábua 
com farinha e trabalhar a massa por alguns minutos polvi-
lhando um pouco de farinha sempre que a massa grudar 
na mão ou na tábua. Depois, divida a massa em 4 partes. 
Abra cada massa com um rolo formando um retângulo. 
Coloque o recheio de sua preferência em uma das bordas 
e enrole como rocambole. Arrume dois pães em cada assa-
deira e leve ao forno para assar por cerca de 35 minutos.

FILME
O Canal Brasil exibe no dia 14 de 

julho, às 20h45, o inédito “A Mesma 
Parte de Um Homem”, da diretora 
Ana Johann. A produção estrelada 
por Clarissa Kiste e Irandhir Santos 

( Zé Lucas da novela Pantanal) 
aborda as tensões familiares e de 
gênero latentes em nossa socie-

dade. O longa ganhou os prêmios 
de Melhor Filme no 16º Encontro 
Nacional de Cinema e Vídeo dos 
Sertões e Melhor Filme Interna-

cional no Rome Independent 
Film Festival. No Brasil, o título foi 
exibido no 28º Festival de Cinema 

de Vitória e no Cabíria Festival.
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