
A Vigilância em Saúde Ambiental 
programou uma operação especial 
de combate à dengue nos bairros 
que compreendem a unidade básica 
de saúde do San Remo. Moradores 
devem separar entulhos, móveis 
velhos e objetos descartáveis 
nas calçadas nos dias 18 e 19. 
Na quarta (20) uma equipe do 
Municípios passará recolhendo. l 6

A utilização de imagens de satélite na fiscalização está contribuindo para antecipar a entrega de obras públicas no 
Paraná. Isso foi comprovado em três obras acompanhadas pelo Tribunal de Contas do Estado no projeto-piloto com o 
uso dessa tecnologia. O uso de imagens geradas pelo conjunto de satélites do Programa Espacial Brasileiro foi possível 
graças à parceria firmada entre o TCE e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ligado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 
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Operação Acalento atendeu a 12 mil 
denúncias de violência contra crianças
O Ministério da Justiça e Segurança Pública contabiliza, desde o dia 13 
de junho, atendimento a 12 mil vítimas durante a segunda edição da 
Operação Acalento, que investiga crimes cometidos contra crianças e 
adolescentes. Em um mês, foram solicitadas 1.761 medidas protetivas 

e presos 1.040 agressores em meio aos 129 mandados de busca e apre-
ensão. A ação tem foco principalmente nos casos de violência física, 
violência sexual, exploração, aliciamento, maus tratos e homicídios, 
entre outros praticados contra crianças e adolescentes. l 11
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Umuarama

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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PREVISÃO DO TEMPO
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

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

concurso: 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

11 38 39 44 45

07 11 14 17 18 21 22

concurso: 5895

11 19 38 47 56 59

Céu claro

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 +0,07% 28,25 
Vale ON -0,34% 72,80 
ItauUnibanco PN -0,40% 22,40 
Bradesco PN -2,28% 16,72 
Magazine Luiza ON -3,41% 2,83 
Ambev ON +5,66% 14,57

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 137,35
Libra est. 0,84
Euro 0,99
Peso arg. 127,80

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,6% 5,4050 5,4060 +3,3%
PTAX  (BC) -0,2% 5,3987 5,3992 +3,1%
PARALELO -0,7% 5,2700 5,7300 +2,7%
TURISMO -0,7% 5,2700 5,7100 +2,7%
EURO -0,2% 5,4408 5,4419 -0,8%

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 13/07

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 6,43
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.270,65 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/07

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 13/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 184,00 0,5% -5,2%
SOJAParanaguá 194,00 0,5% -4,2%
MILHOCascavel 85,00 2,4% -5,6%

SOJA 1.588,25 -4,50 -7,0%
FARELO 491,50 12,80 18,4%
MILHO 740,00 7,25 -3,8%
TRIGO 798,25 -3,25 -25,5%

SOJA 174,27 -1,1% -3,2%
MILHO 76,19 -3,4% -7,1%
TRIGO 110,26 0,0% 3,1%
BOI GORDO 302,44 0,2% 3,0%
SUINO 6,21 0,0% 17,2%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/07 PR DIA 30d.

Em 13/07 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

Céu claro

Assembleia discute a proibição
da linguagem neutra no Paraná

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva Céu claro

A CONSTITUIÇÃO Federal determina como nossa cultura, a nossa bandeira e a nossa 
língua

O projeto de Lei 663/2020 
de autoria dos deputa-
dos republicanos Marcio 
Pacheco, Homero Marchese 
e Alexandre Amaro, que visa 
proibir o uso da linguagem 
neutra pela administração 
estadual, foi discutido na 
manhã de ontem (quarta-
-feira, 13), na Comissão de 
Educação da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

O Projeto obteve pare-
cer favorável do relator, 
deputado Luiz Fernando 
Guerra (União), seguido 
do pedido de vistas do 
deputado Professor Lemos 
(PT). Para o relator, a lin-
guagem de gênero não está 
disposta na nossa gramá-
tica oficial e, portanto, não 
deve ser utilizada.

A proposta proíbe a uti-
lização da neutralidade 
de gênero nas instituições 
de ensino mantidas pelo 
Estado do Paraná, em ban-
cas examinadoras de con-
cursos e seleções realizadas 
ou contratadas pelo poder 
estadual, na publicidade 
institucional, informativos, 
circulares, e-mails, memo-
randos, documentos ofi-
ciais, currículos escolares, 
editais, provas e exames.

“Não podemos vilipen-
diar a língua portuguesa. 

Não há cabimento a alte-
ração da linguagem utili-
zada em toda uma nação 
por uma ditadura da 
minoria. Seria uma aber-
ração. A Constituição 
Federal determina como 
nossa cultura, a nossa 
bandeira e a nossa lín-
gua. O artigo 13 da 
Constituição, estabe-
lece a língua portuguesa 
como idioma oficial da 
República Federativa do 
Brasil. Portanto, qual-
quer mudança precisa 

passar pela alteração da 
Constituição”, enfatiza 
Marcio Pacheco, depu-
tado autor do projeto.

O Projeto de Lei será 
analisado novamente pela 
Comissão de Educação na 
próxima quarta-feira (20).

A linguagem neutra se 
caracteriza pela utiliza-
ção de outras vogais, con-
soantes e símbolos que 
não identificam o gênero 
masculino ou feminino, 
gerando alterações orto-
gráficas das palavras.
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Após apagão, PEC  
Kamikaze é aprovada  
em sessão remota

@tribunahojenewsumuarama

DISCUSSÕES giraram sobre o Regimento Interno que permite a suspensão de sessões 
çpor apenas uma hora, a mando do presidente da Casa

Aprovada na CCJ a condução de 
animais no transporte coletivo

Os deputados membros 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná aprova-
ram o projeto de lei que asse-
gura ao proprietário, tutor ou 
responsável o direito de trans-
portar animais domésticos de 
pequeno porte (cães e gatos) 
no serviço de transporte cole-
tivo de passageiros no Paraná. 
O projeto limita o transporte 
de dois animais por veículo. Já 

o peso de cada um não pode 
ultrapassar 12 quilos.

Visando o bem-estar ani-
mal, a matéria diz que cães e 
gatos deverão estar acondicio-
nados em caixa de transporte 
apropriada, isenta de dejetos, 
água e alimentos, garantindo 
a segurança, a higiene e o con-
forto do animal e dos passagei-
ros. O projeto prevê ainda que 
a responsabilidade pela inte-
gridade física do animal é do 

passageiro condutor.
A proposição determina 

ainda que o carregamento e 
descarregamento do animal 
devem ser realizados sem 
prejudicar a comodidade, a 
segurança dos demais pas-
sageiros e o cumprimento 
do itinerário e horário da 
linha. O direito ao trans-
porte animal não acarretará 
em acréscimo à tarifa regu-
lar do passageiro.

A Câmara dos Deputados 
e o Senado adotaram nas 
últimas semanas uma série 
de medidas para acelerar 
a votação da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que concede uma séria de 
benefícios sociais a menos 
de três meses das eleições e 
somente para este ano.

Entre outros pontos, a PEC 
prevê ampliar de R$ 400 para 
R$ 600 o valor do Auxílio Brasil; 
aumentar para o valor de um 
botijão o Auxílio-Gás; e conce-
der um “voucher” de R$ 1 mil 
a caminhoneiros autônomos. 
Todos os benefícios previstos 
na PEC acabam em dezembro.

Por se tratar de emenda 
à Constituição, a proposta 
precisa ser submetida a dois 
turnos de votação e obter 
os votos de ao menos três 
quintos dos parlamentares 
(49 dos 81 senadores e 308 
dos 513 deputados).

O texto foi aprovado pelo 
Senado em 30 de junho. Na 
Câmara, o texto-base da PEC 
foi aprovado em primeiro 
turno na terça-feira (12), e 
a expectativa é concluir a 
votação do segundo turno 
ainda nesta semana.

Para isso, em mais um 
movimento em busca de ace-
lerar a votação da PEC, o pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), mudou a regra atual 
e autorizou o registro de pre-
sença de deputados na ses-
são de forma remota, o que 
só era permitido às segundas 

e sextas-feiras. Medidas como 
esta têm sido criticadas por 
partidos, que chamam a PEC 
de “Kamikaze”, “estelionato 
eleitoral” e “eleitoreira”.

Ao retomar os trabalhos 
na manhã de ontem (13), Lira 
foi questionado por diversos 
parlamentares sobre a manu-
tenção do quórum de vota-
ção da sessão suspensa na 
terça. Eles argumentaram que 
o Regimento Interno da Casa 
determina que as sessões só 
podem ser suspensas pelo 
presidente pelo prazo de uma 
hora, sendo encerradas logo 
após o final desse tempo caso 
não sejam retomadas.

“O regimento não deixa 
margem para dúvidas ou 
interpretações. O encerra-
mento independe das razões 
que ocasionaram a suspen-
são. Não existe uma res-
salva para presente regra 
em todo o nosso regimento”, 

argumentou o deputado 
Vinicius Poit (Novo - SP).

Ao responder aos ques-
tionamentos, Lira convocou 
nova sessão com quórum 
remoto. Ele leu um ato da Mesa 
Diretora da Casa, dispensando 
a participação presencial para 
ontem e hoje (14). Com isso, os 
deputados que não se encon-
travam na Casa puderam par-
ticipar das votações.

“Em respeito aos mais de 
30 parlamentares [ausen-
tes], a mesma funcionará 
na próxima sessão, que será 
chamada após o encerra-
mento dessa, de maneira 
completamente remota”, 
justificou. A nova sessão foi 
reaberta com várias ques-
tões de ordem. Além da PEC 
15/2022, também entrou em 
pauta a votação em primeiro 
turno dos destaques de 
outra PEC, que trata do piso 
salarial da enfermagem.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), prorrogou por 90 dias, o Inquérito 

(INQ 4874) que apura a existência de milícias digitais 
antidemocráticas. No despacho, levou em consideração 

a necessidade de prosseguimento das investigações 
e a existência de diligências em andamento. O INQ 

4874 foi instaurado a partir de indícios e provas 
da existência de uma organização criminosa, com 

forte atuação digital, que se articularia em diversos 
núcleos – político, de produção, de publicação e de 

financiamento –, com a finalidade de atentar contra a 
democracia e o Estado de Direito no país.

Milícias digitais

Paraná Competitivo
No Paraná, os deputados 
aprovaram projeto que 
altera as leis do Fundo 
do Desenvolvimento 
Econômico, do Fundo de 
Aval Garantidor das Micro 
e Pequenas Empresas, do 
Fundo de Capital de Risco 
e do Fundo de Inovação. 
O objetivo é alterar o 
regime de contabilidade; 
incluir a fonte de receita 
do Programa aos fundos, 
além de ampliação da 
finalidade desvinculando 
a obrigação de aporte de 
capital em alguns casos. 
Segundo o Governo, o 
projeto não promove o 
aumento de despesas nos 
orçamentos dos Fundos, 
somente alteração em 
questões operacionais.

Estatuto PCD
Avançou na Comissão 
o projeto de lei que 
estabelece o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência 
do Estado do Paraná, 
cria a Central Estadual da 
Língua Brasileira de Sinais, 
destinada a comunicação 
virtual com pessoas surdas. 
Além disso, revoga a Lei 
que reconhece oficialmente 
a Língua Brasileira de 
Sinais e outros recursos 
de expressão a ela 
associados como meios de 
comunicação objetiva e de 
uso corrente. O objetivo 
da proposta é aperfeiçoar 
o tema à realidade 
contemporânea das 
necessidades de deficientes 
auditivos, bem como 
regulamentar a matéria.

Eleitorado
O eleitorado do Paraná apto a votar nas eleições de 

outubro deste ano atingiu 8.475.626, segundo dados 
consolidados divulgados ontem (13) pelo Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE/PR). Curitiba é a cidade com maior 
eleitorado, com 1.413.413 pessoas, seguida por Londrina 
(393.687), Maringá (294.583), Ponta Grossa (251.970) e 

Cascavel (233.753). Os números foram apresentados pelo 
presidente do TRE, desembargador Wellington Emanuel 

Coimbra de Moura.

Crescimento
O eleitorado de 399 municípios cresceu 6% em comparação 
a 2018. Na última eleição geral, eram 7.971.083 eleitoras e 
eleitores com o título eleitoral em dia. Do total, 52,59% ou 

4.457.137 são mulheres e 47,41% ou 4.018.333 são homens. A 
maioria paranaense tem o ensino médio completo (2.365.377), 

seguida dos que tem o fundamental incompleto (1.947.763), 
superior completo (1.195.646), médio incompleto (1.160.243), 

fundamental completo (633.486), superior incompleto 
(607.025), lê e escreve (363.881) e analfabetas(os) (201.717).
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Projeto de lei cria
o Fundo Estadual
Pró-Inclusão no PR

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

@tribunahojenewsumuarama

OS RECURSOS 
serão provenientes de 
dotações orçamen-
tárias da União, do 
Estado, dos Municípios 
e de órgãos e entida-
des públicas

Estado de Calamidade passa
Pela Assembleia Legislativa

Decreto
O estado de Calamidade Pública foi decretado inicialmente em mar-

ço de 2020 e solicitado em “razão da pandemia, reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde, decorrente da Covid-19”. O Governo 
do Estado justificou 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 contaminação humana 

acarreta, transcendendo a saúde pública e atingindo a economia 
estadual, 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 dezembro de 2021 e, poste-
riormente, até o dia 30 de junho de 2022.

Os deputados aprovaram 
ontem (13), na Assembleia 
Legislativa do Paraná, a 
redação final do projeto de 
decreto legislativo 5/2022, da 
Comissão Executiva da Casa, 
que reconhece, exclusiva-
mente para os fins do art. 65, 
da Lei Complementar Federal 

nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a ocorrência de Estado de 
Calamidade Pública no Paraná, 
com efeitos até 14 de agosto 
de 2022. Agora a matéria está 
apta para ser promulgada pela 
Presidência da Assembleia.

De acordo com o texto, 
o  r e c o n h e c i m e n t o  d e 

calamidade pública limita-se 
às ações atinentes à Secretaria 
de Estado da Saúde e aos pro-
gramas de subvenção econô-
mica nos contratos de aprendi-
zagem em caráter emergencial 
da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho.

Segundo o Governo do 
Estado, a medida é neces-
sária para manutenção da 
disponibilidade de leitos de 
tratamento para Covid-19. O 
Executivo argumenta que a 
disponibilidade é regulamen-
tada pela existência de dez 
contratos emergenciais e qua-
tro formalizações de repasses 
na modalidade fundo a fundo, 
no valor de aproximadamente 
R$ 8 milhões. Os recursos são 
do Tesouro do Estado.

Um marco histórico pelo 
Direito das Pessoas com 
Deficiência no Paraná: assim é 
considerado por representan-
tes de entidades do estado o 
Projeto de Lei 321/2022, apre-
sentado na Alep e que segue 
para análise das Comissões 
Permanentes.

A proposta cria o Fundo 
Estadual de Apoio à Pessoa 
com Deficiência, Transtorno do 
Espectro Autista e Síndrome 
de Down no Paraná (Fundo 
Estadual Pró-Inclusão). Este 
Fundo deverá prover recur-
sos para o apoio à inclusão da 
Pessoa com Deficiência, com 
o objetivo de financiar proje-
tos, realizar estudos, promover 
ações de acessibilidade, desen-
volver programas setoriais 
destinados ao atendimento 
especializado, propor e exe-
cutar programas de inclusão 
social, de prevenção, além de 
outras medidas para promover 
os Direitos, a emancipação e a 
inclusão social das pessoas 
com Deficiência, Transtorno do 
Espectro Autista e Síndrome de 
Down no Paraná.

A gestão do Fundo Estadual 
Pró-Inclusão, será feita pela 

Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho e 
supervisionada, no que cou-
ber, pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (COEDE).

Segundo o projeto, os 
recursos aplicados nas novas 
diretrizes serão provenien-
tes de dotações orçamentá-
rias da União, do Estado, dos 
Municípios e de órgãos e enti-
dades públicas, recebidos dire-
tamente ou por meio de con-
vênios, bem como, de recursos 
arrecadados no controle e fis-
calização da legislação sobre 
pessoas com deficiência, 
entre outras modalidades de 

contribuições.
A proposta prevê também 

que as empresas que contri-
buírem ao Fundo poderão 
deduzir o valor do Imposto 
sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual 
e  I n t e r m u n i c i pa l  e  d e 
Comunicação (ICMS).

Para o presidente da 
Federação das Apaes do Paraná 
(FEAPAES), Alexandre Augusto 
Botareli, a criação do Fundo 
Pró-Inclusão, é um sonho do 
movimento apaeano e das 
entidades que fazem a defesa 
da Pessoa com Deficiência.
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Fila
Os apoiadores do ex-
juiz Sérgio Moro (União 
Brasil), que anunciou 
sua candidatura ao 
Senado nesta terça-
feira, 12, afirmam que os 
adversários já fazem fila 
para o debate. Começou 
com os desafios dos 
deputados Guto Silva (PP) 
e Paulo Martins (PL), do 
ex-governador Orlando 
Pessuti (MDB) e esperam 
ainda a provocação da 
deputada Aline Sleutjes 
(Pros) e do senador Alvaro 
Dias (Podemos).

No Tesouro
O líder do Governo na 
Câmara dos Deputados, 
Ricardo Barros (PP), 
afirmou que a PEC não 
coloca em risco a situação 
fiscal do país e utiliza 
recursos extraordinários 
que já estão no tesouro. 
Barros disse que os 
benefícios serão quitados 
com recursos arrecadados 
a mais e que não estavam 
previstos no Orçamento. 
“São R$ 25 bilhões da 
capitalização da Eletrobrás 
e R$ 40 bilhões de 
dividendos da Petrobras. 
Encontramos os meios 
para atender a demanda 
emergencial sem 
endividamento público e 
sem criar dificuldade para 
a macroeconomia”.

Torneio internacional
As 21 quadras do Santa 
Mônica Clube de Campo 
em Curitiba receberam 
132 jogos pelas chaves 
principais da II Copa 
Instituto Icaro DM Tênis, 
torneio internacional de 
tênis juvenil nas categorias 
10 até 18 anos. Com 350 
atletas, a competição 
com atletas de seis países 
conta pontos para ranking 
mundial até 18 anos da 

Debate
Os pré-candidatos ao Senado, o deputado estadual Guto 

Silva (PP) e o ex-governador Orlando Pessuti (MDB)  
reafirmaram as candidaturas e querem ampliar o debate 

sobre as necessidades do Parana em primeiro lugar. 
Terão a oportunidade no dia 13 de agosto quando a RIC 
fará o primeiro debate entre os candidatos ao Senado.

Federação Internacional de 
Tênis.

Por debaixo do pano
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos) 
voltou a criticar o 
orçamento secreto e pediu 
que senadores do seu 
partido votem contra. Na 
noite desta segunda-feira 
(11), a sessão do Congresso 
marcada para votar a 
LDO foi suspensa depois 
que Oriovisto denunciou 
manobras para manter no 
texto a obrigatoriedade do 
pagamento das emendas 
RP9.

Desmontando fake 
news
O livro “Sorria, você 
está sendo enganado: 
desmontando Fake News 
para a desidiotização 
do Brasil”, do professor 
e diretor do IFPR de 
Jacarezinho, Rodolfo 
Fiorucci, está entre os mais 
vendidos do Brasil nas 
áreas de ciência política, 
política e ciências sociais, 
mesmo ainda em fase 
de lançamento. A obra, 
publicada pela Kotter 
Editorial, ocupa a 42ª 
posição no ranking dos 
mais vendidos da categoria, 
mesmo não tendo sido 
oficialmente lançado, 
figurando ainda em pré-
venda no site da editora.

Sem chance
Maringá não aceitou a 
proposta da Sanepar para 
renovação de contrato e vai 
assumir a prestação de serviço 
de água e esgoto na cidade. 
A informação foi confirmada 
pelo prefeito Ulisses Maia 
(PSD). Desde março, a 
prefeitura vem afirmando que 
vai municipalizar o serviço, 
uma vez que entende que 
o contrato com a estatal 
paranaense está vencido 
desde 2010.
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Satélite fiscaliza a
execução de obras
públicas no Estado

OBRAS no trevo do Posto Gauchão em Umuarama faz parte das obras fiscalizadas pelo 
Tribuna de Contas via satélite

A utilização de imagens de 
satélite na fiscalização está 
contribuindo para antecipar a 
entrega de obras públicas no 
Paraná. Isso foi comprovado 
nas três obras acompanhadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) em projeto-
-piloto com o uso dessa tecno-
logia: a reforma e ampliação 
do Aeroporto de Maringá, já 
entregue; o Hospital Geral 
Intermunicipal de Francisco 
Beltrão e a pavimentação 
da Estrada do Socavão, no 
município de Castro. 

O uso de imagens gera-
das pelo conjunto de saté-
lites do Programa Espacial 
Brasileiro foi possível gra-
ças a parceria firmada, em 
dezembro de 2021, entre o 
TCE-PR e o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), 
ligado ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. A ini-
ciativa pioneira levou cortes 
de contas de outros esta-
dos, como a do Rio Grande 
do Sul, a também buscar 

convênio semelhante com 
o governo federal.

Entre as principais vanta-
gens da fiscalização de obras 
por satélite estão o acompa-
nhamento remoto da evolu-
ção de edificações em tempo 
real, sem a necessidade de 
deslocamento dos audito-
res de controle externo; o 
monitoramento de obras 

executadas em locais de difí-
cil acesso; e a economia de 
recursos públicos, já que as 
imagens são fornecidas gra-
tuitamente pelo INPE.

A iniciativa foi inscrita pelo 
TCE-PR na edição de 2022 do 
Prêmio Innovare, que reco-
nhece práticas que contri-
buem para o aprimoramento 
da Justiça no Brasil. 
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Campanha arrecada quase duas mil   
peças de roupas, calçados e cobertores

A campanha do agasalho 
realizada pelo Centro Pop, 
com apoio do grupo católico 
Resgate, da Casa da Sopa e 
da Fundação Cândido Garcia, 
arrecadou mais de 1.500 peças 
de roupas masculinas e femi-
ninas, quase 300 cobertores e 
em torno de 100 pares de cal-
çados. O saldo foi apresentado 
nesta quarta-feira, 13, pelo 
coordenador da instituição, 
Roger Bruno Giopatto.

Segundo ele, o momento é 
de agradecimento. “Queremos 
registrar nossa gratidão pelo 
empenho de todos os parcei-
ros e, principalmente, pela 
solidariedade da popula-
ção, que contribuiu de forma 
surpreendente com a nossa 
campanha, em meio a tantas 
outras realizadas pela socie-
dade com a proximidade do 
inverno. Conseguimos nos 

abastecer para atender às 
pessoas em situação de rua 
que buscam auxílio diaria-
mente”, agradeceu, em nome 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

Roger Bruno destacou que 
as temperaturas estão caindo 
mais uma vez, nesta semana. 
“Mas graças à campanha, e ao 
bom coração dos umuaramen-
ses, estamos bem preparados, 
com variados tipos de roupas 
e calçados, além dos cober-
tores”, destacou, lembrando 
que a Fundação Cândido 
Garcia entregou 90 cobertores 
nesta quarta. A Legião da Boa 
Vontade encaminhará mais 75 
peças ainda nesta semana.

A arrecadação foi aberta 
em maio, com vários pontos 
de coleta, e o sucesso pode 
ser atribuído a vários fatores, 
especialmente à participação 

de organizações parceiras. 
“Com o apoio da sociedade 
poderemos atender às cerca 
de 200 pessoas que vivem 
hoje em situação de rua, em 
nossa cidade”, estimou o 
coordenador. Houve arreca-
dações em entidades, pedá-
gios organizados pelo grupo 
Resgate, campanha junto 
aos alunos da Universidade 
Paranaense (Unipar) e vários 
pontos de coleta.

“A população ainda pode 
doar. Basta levar roupas e cal-
çados aos centros de referên-
cia da assistência social (Cras), 
Creas ou Cram, ou no próprio 
Centro Pop. O importante é se 
sensibilizar e fazer sua doa-
ção, pois o frio está aí nova-
mente e nem todos estarão 
preparados”, reforçou a secre-
tária municipal de Assistência 
Social, Adnetra Vieira Santana.
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Cascavel - Dando continuidade 
as obras do novo Trevo Catara-
tas, a primeira alça de acesso 
à via marginal, utilizada pelos 
motoristas que chegam no trevo 
pela rodovia BR-277, vindo do 
sentido de Foz Iguaçu, será rea-
locada para aproximadamente 
180 metros à frente. O ajuste será 
realizado a partir das 10h, desta 

quinta-feira (14). É importante 
que os usuários fiquem atentos 
à sinalização e reduzam a velo-
cidade no local das obras.

A Concessionária Ecocatara-
tas, responsável pela obra, infor-
mou que mantêm o cronograma 
de finalização das obras e segue 
avançando com os serviços e, 
para tanto, ajustes no desvio 

de tráfego serão necessários no 
local. O antigo acesso estava 
sendo utilizado desde agosto de 
2020, quando entrou em opera-
ção o desvio de tráfego da obra, 
que agora será removido para 
a continuidade dos serviços de 
drenagem e finalização dos ser-
viços para a entrega da obra total 
prevista para o fim de agosto.  

Executivo Municipal ‘cede’ 
parcelamento do reajuste 
reduz de 12 para 10 vezes
Cascavel – Depois dos sindi-
catos se posicionarem contra 
a ausência de uma contrapro-
posta por parte do Executivo, 
para continuar “negociando” a 
reposição salarial do funciona-
lismo público, a secretária de 
Planejamento e Gestão, Vanilse 
Pohl, convocou o presidente do 
Sismuvel (Sindicato dos Pro-
fessores Municipais de Casca-
vel), Ricieri D’Estefani Junior, 
ontem (13), e propôs reduzir de 
12 para 10 parcelas o reajuste 
de 12,47% a partir de outubro 
deste ano, para um total de 9,1 
mil servidores.

A proposta foi levada para 
a assembleia dos servido-
res, que estava programada 
na noite de ontem, no Cen-
tro Cultural Gilberto Mayer. 
Segundo Vanilse, somente 
neste ano, as reposições e os 
benefícios concedidos pelo 
Município aos servidores já 
chegam a R$ 74,3 milhões.

Em março, foi feita a reposi-
ção de 7,59% da inflação refe-
rente a 2020 a 2021, que teve 
impacto de R$ 20,8 milhões. 
Além disso, houve a aplicação do 
percentual de 12,84% ao piso do 
magistério do ano passado que 
teve impacto de R$ 14,8 milhões. 

Ainda em janeiro deste ano, 

ocorreu a reposição inflacio-
nária referente ao período de 
2019 a 2020, impactando em R$ 
36,7 milhões. “Por conta desses 
compromissos, já assumidos 
para esse exercício, é neces-
sário parcelar os 12,47% para 
não comprometer o orçamento. 
Cabe salientar que o orçamento 
também será impactado pela 
redução da alíquota do ICMS 
sobre os combustíveis”, argu-
mentou a secretária.

Além disso, a Vanilse Pohl 
confirmou o recebimento do 
depósito da diferença rela-
tiva à parte que a União deve 
pagar para suprir o piso dos 
Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate 
a Endemias e, para resolver 
isso, ainda nesta semana será 
encaminhado à Câmara de 
Vereadores um Projeto de Lei 
para que os agentes tenham 
acesso a esse recurso.

Além da reposição inflacio-
nária, de 12,47%, os cargos 
de auxiliar de serviços gerais, 
coveiro, operador de máqui-
nas, agente de apoio, auxi-
liar de manutenção e agente 
funerário terão aumento real. 
“Esses servidores são os mais 
impactados pela inflação, que 
diminui o poder de compra 

dos trabalhadores”, explicou 
Vanilse.

INDICATIVO DE GREVE 
A reportagem do Jornal O 

Paraná trouxe na edição de 
terça-feira (13) que a quebra de 
braço entre os dois sindicatos 
que representam os servidores, 
Sismuvel e Siprovel (Sindicato 
dos Professores Municipais de 
Cascavel) causou certa tensão e 
os sindicatos já apontavam um 
possível “indicativo de greve” 
nas próximas assembleias. 

Josiane Vendrame, presi-
dente do Siprovel, disse que a 
categoria tem uma defasagem 
de 25,65% do piso dos profis-
sionais. O sindicato vai marcar 
uma nova assembleia até o fim 
desta semana e buscar aprovar 
com a categoria que está em 
férias um calendário de mobi-
lização com indicativo de greve. 

A presidente explicou que 
atualmente é pago salário de 
R$ 1775,53 para os professores 
de 20h com pedagogia, sendo 
que o piso é de R$ 1922,67 e de 
R$ 3225,56 para professores de 
40 horas semanais, sendo que o 
piso é de R$ 3.845,34. Segundo 
ela, é necessário que essa dife-
rença seja paga para equiparar 
o piso o mais rápido. 

Trevo Cataratas: acesso definitivo
à via marginal será liberado hoje
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Campo político

O presidente do Clube 
de Regatas Flamengo, 
Rodolfo Landim, está à 
frente de um grupo que 
deseja reunir ex-craques 
vitorisosos do passado 
rubro-negro para apoiar 
um candidato a presi-
dente. Os consultados 
ainda não sabem se Lula 
da Silva ou Jair Bolso-
naro. Mas pelo histórico 
de visitas de Landim a 
Brasília – até por ser sido 
cotado para presidente da 
Petrobras – a turma deve 
ser de bolsonaristas. Em 
outro campo, o de futebol, 
Landim vai apostar este 
ano tudo na Libertadores.

Nosso bolso
O Impostômetro, painel 
instalado na sede da 
Associação Comercial de 
São Paulo, registrou na 
madrugada de domingo a 
marca de R$ 1,5 trilhão 
arrecadados em impos-
tos. Este é o montante 
pago pelos brasileiros aos 
governos federal, esta-
duais e municipais este 
ano. O ICMS é a joia do 
saldo. Cresceu 12% na 
arrecadação no 1º semes-
tre, comparado com o 
mesmo período de 2021.

Governo já monitora postos
Os motoristas ganharam um canal de denúncia do abuso 

do preço dos combustíveis praticados por postos nas ruas 
e estradas. O governo federal lançou um site para quem 

quiser denunciar os estabelecimentos que não cumprirem 
o decreto que obriga a divulgação dos valores cobrados 

por litro – e desde segunda-feira já monitora alguns denun-
ciados, em capitais e interior, e deve enviar fiscais da 

ANP aos estabelecimentos. O formulário para denúncia é 
disponibilizado pelo Ministério da Justiça e pode ser aces-
sado por meio do link: http://denuncia-combustivel.mj.gov.
br/. Através do canal, os consumidores poderão informar o 
nome do posto, localização e se está fixado em local visí-

vel o preço dos combustíveis cobrado no dia 22 de junho e 
o preço atual.

Nosso bolso 2
A cesta básica do paulis-
tano atingiu alta de 2,07%, 
segundo levantamento 
mensal do Núcleo de 
Inteligência e Pesquisas do 
Procon-SP em parceria com 
o Dieese. O preço médio, 
que em 31 de maio era 
de R$ 1.226,12, passou 
para R$ 1.251,44 em 30 
de junho. Todos os grupos 
apresentaram alta: Higiene 
Pessoal, 5,30%; Limpeza, 
2,28%; e Alimentação, 
1,78%. A variação no ano é 
de 15,02%

Seguros
Em abril deste ano, os 
seguros movimentaram no 
País R$ 134,4 milhões, 
expansão de 19,9% contra 
abril de 2021, segundo a 
CNseg. O total de R$ 593,2 
milhões no ano representa 
crescimento de 22,5% na 
comparação com o mesmo 
período de 2021. Os segu-
ros de Crédito têm como 
objetivo garantir o risco de 
operações de crédito, res-
sarcindo ao credor da ope-
ração eventual inadimplên-
cia por parte do devedor.

Radiografia 
A Pesquisa Indicador 
Nacional de Atividade da 
Micro e Pequena Indústria, 
do Datafolha, aponta que 
56% das micro e pequenas 
indústrias acreditam na alta 
da inflação para os próxi-
mos meses, e somente 
10% preveem queda da 
inflação. No recorte esta-
dual, o pessimismo é 
maior no Nordeste (68%), 
seguido por Sudeste (57%), 
Sul (50%) e regiões Centro 
Oeste e Norte (49%).
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Especialista reforça a importância 
de se completar todo o ciclo vacinal

De Segunda a Quinta 
das 19:00h às 22h30m
Intervalo das 21:00h ás 21 9h:30m 

Informações

A DIRETORA de Atenção e Vigilância em Saúde da SESA também recordou que o Estado possui a estrutura para vacinar a população 
contra outras doenças

Mesmo com a sensação 
de aparente normalidade, a 
pandemia causada pelo novo 
coronavírus não acabou. Para 
se proteger da melhor forma 
contra o vírus só há uma saída: 
vacinação. É o que diz a dire-
tora de Atenção e Vigilância em 
Saúde da Secretaria de Estado 
da Saúde do Paraná (SESA-PR), 
Maria Goretti David Lopes. 
Durante um bate-papo no pro-
grama Assembleia Entrevista, 
da TV Assembleia, a especia-
lista reforçou a importância 
de se completar o ciclo vacinal 
contra doença. A conversa com 
uma das responsáveis por pla-
nejar e promover a vacinação 
em todo o Paraná vai ao hoje 
(quinta-feira, 14), às 11 horas 
pela TV Assembleia.

Maria Goretti afirmou que, 
além de tomar as duas doses 
da vacina contra a Covid-19, a 
população precisa completar 
o ciclo para se proteger, rece-
bendo todas as doses necessá-
rias. “Quem tomou a primeira 
dose, precisa tomar a segunda, 
além das doses de reforço. 
Temos de retomar com fôlego 

a capacidade de convencer 
as pessoas da importância da 
vacinação. As vacinas prote-
gem. Só tivemos a diminuição 
de casos, internamentos e óbi-
tos por causa dela. As pessoas 
precisam acreditar que a vaci-
nação evita tudo isso”, disse. 
Ela reforçou que todas as vaci-
nas aplicadas no Estado são 
seguras e possuem o aval da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

A especialista lembrou 
ainda que o novo coronaví-
rus está circulando, criando 
variantes e, mantendo assim, 
a sua capacidade de trans-
missibilidade. Por isso, ela 
reafirmou a necessidade 
dos pais levarem os filhos 
para se vacinar. “Precisamos 
ampliar a vacinação das 
crianças. Temos um contin-
gente grande de crianças 
que não tomaram a segunda 
dose. É necessário sensibili-
zar as pessoas dessa impor-
tância. Temos uma estrutura 
completa. Toda a rede está 
pronta para aplicar as doses 
necessárias”, comentou.

A diretora de Atenção 
e Vigilância em Saúde da 
SESA também recordou que 
o Estado possui a estrutura 
para vacinar a população 
contra outras doenças. Ela 
disse que só isso poderá 

impedir o ressurgimento de 
males que já estavam con-
trolados, como é o caso do 
sarampo, que voltou a se 
espalhar depois de 2019. 
Além da importância da vaci-
nação, Maria Goretti também 

tratou de doenças como a 
febre amarela, a dengue e 
a nova variante da varíola. 
A entrevista completa pode 
ser conferida na programa-
ção da TV Assembleia e nas 
redes sociais do Legislativo.
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Prefeitura faz ‘bota-fora’ na região do San Remo
A Vigilância em Saúde 

Ambiental programou uma 
operação especial de com-
bate à dengue nos bairros 
que compreendem a unidade 
básica de saúde do San Remo. 
Moradores devem separar 

entulhos, móveis velhos, 
objetos descartáveis e outros 
materiais que possam acumu-
lar água e colocar nas calçadas 
nos dias 18 e 19. E na quarta-
-feira (20) equipes da Prefeitura 
de Umuarama passarão para 

recolher tudo.
A escolha dessa região, 

que compreende 27 bairros 
e tem uma população esti-
mada em aproximadamente 
3,5 mil pessoas, foi decidida 
após a divulgação do último 
Levantamento de Índice 
Rápido para Infestação pelo 
Aedes aegypti (Liraa). “Apesar 
de no geral de Umuarama o 
percentual de imóveis com lar-
vas do mosquito ter caído para 
0,7%, dentro do limite seguro 
estabelecido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), nos 

bairros Jardim San Gaetano 
indicou 8% e no Petrópolis 
6,9%”, explica a coordena-
dora da Vigilância Ambiental, 
Renata Luzia Ferreira.

A “operação bota-fora” vai 
recolher os entulhos dos bair-
ros 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, Paineiras, 
Antártica, Maranata e Graciosa. 

“A população pode aproveitar 
o final de semana para dar 
uma geral no quintal e recolher 
todo o material que pode acu-
mular água, lembrando que os 
materiais devem ser colocados 
em frente às calçadas de suas 
casas apenas na segunda e na 
terça-feira”, indica Renata.

O secretário municipal 
de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, destaca que con-
siderando a infestação predial 
por UBS, a do San Remo foi a 
que apresentou a situação 
foi mais crítica, com índice 
de 5,1%, o maior da cidade. 
“O total de casos de dengue 
acumulados no ano epide-
miológico chegou a 1.419 na 
última sexta-feira (8). Até o 
momento ocorreram cinco 
casos de dengue com sinais 
de alarme, dois casos graves 
e duas mortes foram con-
firmadas pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) em 
Umuarama”, comenta.
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Em casa, basquete paralímpico
do Brasil mira topo da América

@tribunahojenewsumuarama

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

Unidade Shopping Palladium Umuarama
Centro de Educação Profissional 

São Francisco de Assis

MATRÍCULAS ABERTAS

CURSO TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM

AULAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO NOTURNO

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E FAÇA SUA

MATRÍCULA AGORA MESMO.

2022  - TURMA 02   -   INÍCIO DAS AULAS: SETEMBRO

ESPORTE

COPA AMÉRICA reúne sete seleções no torneio dos homens e oito no das mulheres. Os 
participantes mais bem colocados garantem lugar no Mundial de Dubai

O primeiro grande desa-
fio do basquete em cadeira 
de rodas brasileiro rumo 
à Paralimpíada de Paris 
(França), em 2024, após ficar 
fora dos Jogos de Tóquio 
(Japão), no ano passado, 
começou ontem (13). Às 15h, 
a seleção feminina estreou na 
Copa América da modalidade, 
diante do Canadá. Mais tarde, 
às 19h, foi a vez da equipe 
masculina debutar, também 
contra os canadenses.

O evento aconteceu no 
Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo 
com entrada gratuita.

A Copa América reúne 

sete seleções no torneio dos 
homens e oito no das mulheres. 
Os quatro participantes mais 
bem colocados no masculino 
e os três no feminino garantem 
lugar no Campeonato Mundial 
de Dubai (Emirados Árabes 
Unidos), em novembro.

Na primeira fase da Copa 
América, as equipes estão 
divididas em dois grupos, 
onde jogam entre si. Todos 
vão à fase seguinte no mascu-
lino, com os duelos servindo 
para definir os confrontos eli-
minatórios. O líder do Grupo 
A (o único que possui quatro 
times) vai direto às semifinais. 
No feminino, somente os dois 

primeiros de cada chave se 
classificam à semifinal.

Entre os homens, o Brasil 
figura no Grupo B. Além do 
Canadá, três vezes campeão 
paralímpico, a Argentina (atual 
campeã sul-americana) inte-
gra a chave. O México seria o 
quarto membro, mas desistiu 
do torneio. No Grupo A, estão 
Estados Unidos (nove ouros 
em Paralimpíadas, inclusive 
em Tóquio), Venezuela, Porto 
Rico e Colômbia. Esta última 
venceu os brasileiros nas quar-
tas de final dos Jogos Parapan-
Americanos de Lima (Peru), em 
2019, que serviram de classi-
ficatório para o megaevento 

no Japão. Os colombianos 
foram dirigidos pela paulista 
Ana Cardoso, que assumiu 

a seleção masculina verde e 
amarela após a competição 
em solo nipônico.

Raphinha foi contratado 
pelo Barcelona, Richarlison 
foi  para o Tottenham e 
Gabriel Jesus se transferiu 
para o Arsenal. Em ano de 
Copa do Mundo, os atacan-
tes brasileiros estão se valo-
rizando e movimentando o 
mercado de transferências.

Enquanto uns mudam de 
clubes, Vini Jr e Rodrygo, as 
duas joias do Real Madrid, 
estão próximas de renovar 

Atacantes da seleção brasileira se valorizam em ano de Copa
seus contratos. Enquanto a 
cria do Ninho do Urubu irá 
assinar vínculo até 2027, o 
Rayo deve assinar até 2028.

MUDANÇA DE PATAMAR
Convocado para a sele-

ção brasileira pela primeira 
vez durante as Eliminatórias 
da Copa do Mundo em outu-
bro de 2021, Raphinha con-
quistou destaque mundial 
devido as boas atuações com 

a amarelinha e pelo Leeds. 
Atualmente, ninguém imagina 
a equipe de Tite no Qatar sem 
o ponta direita.

Em sua última temporada 
no Leeds, o camisa 10 anotou 
11 gols e três assistências em 
35 partidas com as cores do 
clube inglês. Com isso, o atleta 
passou a ser disputado por 
Barcelona e Chelsea na atual 
janela de transferências.

Por seu desejo, o atacante 
optou por jogar na Catalunha, 
onde deve, primeiramente, 
lutar por um espaço como 
titular. O jogador irá dispu-
tar vaga com Dembélé, mas 
vive um período de ascen-
são em sua carreira e ainda 
pode viver seu auge.

POMBO PARA LONDRES
Com a mesma idade de 

Raphinha, Richarlison saiu 
o Everton para o Tottenham 
no atual mercado de verão 
da Europa.  Após quatro 
temporadas com a camisa 
do Toffees e  c inco anos 
na Premier League, o ata-
cante irá disputar sua pri-
meira Champions League 
em 2022/2023.

Já pela seleção brasileira, 
Richarlison voltou a ser con-
vocado nas Eliminatórias em 
março. E dos últimos quatro 
jogos disputados, sendo dois 
amistosos, o pombo marcou 
quatro tentos e deu uma assis-
tência, o que o projetou para 
se transferir para uma das 
equipes do Big Six.

NOVO PROTAGONISTA
A saída de Gabriel Jesus 

do Manchester City para o 

Arsenal pode ser vista como 
uma queda na carreira. No 
entanto, o novo centroavante 
dos Gunners buscava mais 
minutos e protagonismo, o que 
deve conseguir em Londres.

Desde que chegou na 
Inglaterra, o atacante encon-
trou dificuldades para assu-
mir a titularidade por conta 
da presença de Aguero. Para 
a próxima temporada, os 
Sky Blues contrataram Erling 
Haaland e Julian Álvarez.

Com isso, a saída é posi-
tiva para Jesus. No Arsenal, 
que perdeu Aubameyang 
em janeiro e Lacazette nas 
últimas semanas, o camisa 
nove terá a concorrência 
somente de Nketiah, mas a 
expectativa é de que o bra-
sileiro seja dono da vaga 
sem muita discussão.
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Ambulatório de Infectologia prepara 
ações de combate as hepatites virais

@tribunahojenewsumuarama

Programação
A psicóloga Lucineia Ceolin aborda em palestras o Dia 
Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais na próxima 
segunda-feira (18) na Agência do Trabalhador e no dia 

19 no Caps AD (Centro de Atendimento Psicossocial 
para Tratamento de Álcool e Outras Drogas). “Tam-

bém preparamos ações na Central de Agendamento da 
Secretaria de Saúde, na Central Farmacêutica, no CEM 
(Centro de Especialidades Médicas) e na Casa da Sopa. 
É importante destacar que o Ambulatório Municipal de 
Infectologia está sempre de portas abertas para escla-

recer e orientar a toda população”, finaliza.

UMA das palestras foi realizada no Tiro de Guerra de Umuarama

Durante todo este mês, 
dezenas de ações especiais 
estão sendo realizadas pelo 
Ambulatório Municipal de 
Infectologia de Umuarama 
para lembrar o ‘Julho Amarelo’, 
que desde 2019 aborda no 
Brasil o Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites Virais. 
Palestras, panfletagens e rodas 
de conversa estão entre as ati-
vidades desenvolvidas, tudo 
para alertar sobre os riscos da 
doença, que pode inclusive 
levar à morte.

Segundo Maria de Lourdes 
Gianini, coordenadora do 
Ambulatório, 20 pessoas de 
Umuarama foram diagnos-
ticadas com hepatite B e 
outras quatro com hepatite 
C durante o ano de 2021. “Já 
nesses seis primeiros meses 
de 2022, tivemos a confirma-
ção de sete casos de hepatite 
B e mais um de hepatite C. A 
hepatite é evitável, tratável e, 
no caso da hepatite C, curá-
vel. No entanto, mais de 80% 
das pessoas que vivem com 
hepatite carecem de serviços 
de prevenção, testagem e tra-
tamento”, observa.

Ela conta que o Dia Mundial 
de Luta Contra as Hepatites 
Virais, comemorado em 28 de 
julho, foi criado em 2010 pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). “As hepatites virais B e 
C afetam 325 milhões de pes-
soas no mundo, causando 
1,4 milhão mortes por ano. 
É a segunda maior causa de 
morte entre as doenças infec-
ciosas depois da tuberculose, 
e 9 vezes mais pessoas são 
infectadas com hepatite do 
que com o HIV”, alerta.

A coordenadora comple-
menta que desde o início de 
julho toda equipe de profis-
sionais do Ambulatório de 

Infectologia – médicos, enfer-
meiras, psicóloga e estagiárias 
– dedicam-se na efetivação de 
ações relacionadas à luta con-
tra as hepatites virais. “Falar 
sobre as hepatites virais é fun-
damental, pois a maioria das 
pessoas não tem ideia de que 
se trata de uma doença que 
frequentemente pode se tor-
nar crônica”, pontua.

O médico infectologista 
Ricardo Delfini Perci, em pales-
tra realizada para os atiradores 
do Tiro de Guerra, comentou 
que por nem sempre apresen-
tarem sintomas, grande parte 
das pessoas desconhece ter 
a infecção. “Isso faz com que 

a doença possa evoluir por 
décadas sem o devido diag-
nóstico. O avanço da infecção 
compromete o fígado, sendo 
causa de fibrose avançada ou 
de cirrose, que podem levar 
ao desenvolvimento de cân-
cer e à necessidade de trans-
plante do órgão”, advertiu.

Ele acrescentou que a 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama, por meio do 
Ambulatório de Infectologia, 

disponibiliza testes para a 
detecção da infecção pelos 
vírus B ou C, que estão dispo-
níveis nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) – e também 
no próprio Ambulatório – para 
toda a população. “O ideal é 
que todas as pessoas precisam 
ser testadas pelo menos uma 
vez na vida para esses tipos de 
hepatite. Populações mais vul-
neráveis precisam ser testadas 
periodicamente”, destacou.

Devido à grande procura 
por atualização de dados 
dos usuários inscritos no 
Cadastro Único (CadÚnico), 
a Secretaria de Assistência 
Social de Umuarama decidiu 
promover mais um mutirão 
para agilizar a atualização 
cadastral. Nesta etapa a cor-
reção de dados abrangerá 
apenas usuários perten-
centes ao território do Cras 

O Centro Infantil Menino 
Deus elegeu nova diretoria e 
renovou também a composi-
ção do conselho fiscal durante 
assembleia realizada na sede 
da Igreja Comunidade Cristã 
de Umuarama. De acordo 
com a secretária municipal 
da Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana, a 
eleição foi necessária diante 
da renúncia dos membros da 

Assistência Social realiza mutirão para atualização do Cadastro Único
3 – Centro de Referência da 
Assistência Social situado 
nas proximidades do Ginásio 
d e  E s p o r t e s  P r o f e s s o r 
Amário Vieira da Costa.

O  a t e n d i m e n t o  s e r á 
prestado na própria sede 
d o  C r a s  3 ,  e m  h o r á r i o 
e s te n d i d o.  A  e q u i p e  d a 
unidade entrará em con-
tato com as famílias que 
já possuem agendamento 

com tempo de espera de 
mais de 30 dias.  O muti-
rão será real izado entre 
os dias  18 a  22 de julho 
(segunda a sexta-feira).

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Cadastro Único do municí-
pio, Tania de Souza Marques, 
reforça que o próprio Cras 
entrará em contato, “pois 
as famílias prioritárias serão 
aquelas que já realizaram 

Centro Infantil Menino Deus elege nova diretoria
diretoria eleita para gerir a 
entidade no triênio 2020/2023.

A eleição ocorreu por acla-
mação, diante da apresen-
tação de uma única chapa, 
l iderada pela assistente 
administrativo Denise de 
Oliveira Barrim, que foi esco-
lhida como presidente.

A nova diretoria,  que 
assume o triênio 2022/2024, 
terá ainda Marciana Pinheiro 

um agendamento e a data 
de atendimento ficou para 
mais de 30 dias”, disse. O 
Cras 3 fica na avenida 19 de 
Dezembro, 3001, esquina 
com a avenida Parigot de 
Souza, na região central.

A  atual ização é  obr i -
g a t ó r i a  p a ra  q u e m  f a z 
parte de algum programa 
social como Baixa Renda 
(energia  elétr ica) ,  Leite 

d a s  C r i a n ç a s ,  I N S S  d a 
Dona de Casa, Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) ou Auxílio Brasil,  e 
deve ser feita de dois em 
dois anos ou toda a vez que 
houver alguma mudança 
de endereço, na composi-
ção familiar ou na renda 
do usuário. Beneficiários do 
Auxílio Brasil devem obser-
var o extrato de pagamento.

Eler da Cruz como vice, Thaís 
do Nascimento como tesou-
reira e a vice-tesoureira Roseli 
da Silva Novaes Lima, Natália 
Silva Furlan como secretá-
ria e a vice-secretária será 
Renata Soares de Mendonça 
da Cruz. Já o Conselho Fiscal 
será integrado por Inês da 
Rocha Puca de Assis, Tatiane 
de Oliveira Mazuco e Ana 
Paula Siofre Carvalho.

“O acolhimento institucio-
nal para crianças e adolescen-
tes é uma das medidas de pro-
teção prevista pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
e deve ocorrer sempre que os 
direitos forem ameaçados ou 
violados. Atualmente o municí-
pio tem 20 vagas conveniadas 
com a instituição e esperamos 
que a nova diretoria possa exe-
cutar um excelente trabalho na 

garantia dos direitos de nossas 
crianças”, disse Adnetra, que 
agradeceu o grupo que encer-
rou o mandato “pela dedica-
ção e amor com que condu-
ziam o serviço”. Ela lembrou 
que o mandato da diretoria é 
de três anos e assegurou que 
os eleitos terão todo o res-
paldo necessário do municí-
pio, por meio da Secretaria de 
Assistência Social.
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Senai prorroga inscrições para cursos técnicos
Mapa do trabalho

Segundo dados do Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, 
estudo realizado pelo Observatório Nacional da Indústria para 
identificar demandas futuras por mão de obra e orientar a for-

mação profissional de base industrial no país, até 2025 o Paraná 
precisará qualificar 833,5 mil pessoas em ocupações industriais, 
sendo 163,9 mil em formação inicial – para repor inativos e pre-
encher novas vagas – e 669,6 mil em formação continuada, para 

trabalhadores que devem se atualizar. 

CURSOS técnicos gratuitos têm inscrições abertas até o dia 17 de julho

O Senai Paraná prorro-
gou até o dia 17 de julho as 
inscrições para vagas gra-
tuitas em Cursos Técnicos. 
Em Umuarama, a instituição 
abriu 72 vagas para os Cursos 
Técnicos em Edificações e 
Automação Industrial. Além 
de Umuarama, o Senai tam-
bém disponibilizou outras 
360 vagas nas unidades de 
Campo Mourão, Cianorte, 
Maringá e Paranavaí, nas 
áreas  de Eletrotécnica, 
Logística, Desenvolvimento 
de Sistemas, Automação 
I n d u s t r i a l ,  Fa b r i c a ç ã o 
Mecânica,  Edif icações e 
Manutenção Automotiva. 

As inscrições podem ser fei-
tas no site sistemafiep.br e as 
aulas semipresenciais iniciam 

em 1º de agosto.
Para confirmar a inscrição, 

é importante que o candidato 
cumpra os critérios estabeleci-
dos no Edital de vagas. A apro-
vação dos candidatos será rea-
lizada considerando a seleção e 
classificação obtida pela ordem 
de inscrição válida (data e horá-
rio) no curso escolhido, con-
forme disponibilidade de vagas 
e análise dos documentos 

pessoais do candidato, dispo-
nível no link da inscrição. 

Algumas unidades ofer-
tarão cursos de nivelamento 
gratuitos nas áreas de Língua 
Portuguesa,  Informática 
e Matemática básica, em 
datas anteriores ao início 
das aulas dos cursos técni-
cos. O nivelamento é obriga-
tório e a inscrição deve ser 
feita na data da assinatura 

do contrato educacional do 
curso técnico escolhido. 

Ao todo, são 1.586 vagas 
em 15 diferentes cursos dis-
tribuídos em 23 municípios 

do Estado, todos alinhados à 
demanda apontada no estudo 
Mapa do Trabalho Industrial 
2022-2025 da Confederação 
Nacional das Indústrias (CNI) 
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Palavras cruzadas

A Lua na Casa do Conhecimento aguça sua curio-
sidade e vontade de aprender. No trabalho, vai 
mostrar mais interesse por tudo que acontece à 
sua volta e fará tudo que puder para aprender ou-
tras funções. Vênus em conflito com Netuno avisa 
que nem tudo será exatamente do jeito que você 
deseja ou planejou.  

Unir-se aos colegas e trabalhar em conjunto 
pelas metas em comum será uma ótima opção 
para você nesta quinta-feira. A Lua na Casa das 
Alianças estimula a cooperação, as parcerias e 
sociedades. Na vida a dois, não deixe uma di-
vergência abalar a união. Respeite as diferenças 
e valorize as afinidades. 

A Lua na Casa 6 incentiva você a cumprir seu tra-
balho com muita disciplina. Bom momento para 
colocar o serviço em dia e finalizar tarefas que sem-
pre ficam para depois. Mas Vênus, em conflito com 
Netuno, alerta que é melhor não contar muito com 
os colegas. No amor, você saberá bem o que busca 
e pode se envolver com uma pessoa muito influente. 

A Lua na Casa das Finanças acentua seu interesse 
pelos bens materiais. Se, por um lado, você vai 
querer aumentar seus ganhos e melhorar de vida, 
por outro, você vai sentir uma vontade maior de 
comprar coisas de valor. No amor, você vai querer 
segurança e pode fugir de uma paixão arrebatado-
ra. Muita sedução no romance. 

A Lua entra em Aquário e realça as principais carac-
terísticas do seu signo. Você vai se sentir confiante 
e vai querer mostrar seus talentos no trabalho. Sua 
vaidade também vai aumentar e será preciso cautela 
diante das vitrines para não gastar demais. Papos e 
encontros prometem ser bem animados. Paixão e de-
sejos vão pegar fogo entre quatro paredes. 

Falar menos e ouvir mais é a principal dica dos 
astros para você hoje. Tensão entre Vênus e Netu-
no pode causar conflitos entre você e os parentes 
– evite guardar ressentimentos por pouca coisa. 
No trabalho, procure ficar mais sozinha no seu 
canto e cumpra suas tarefas sem se envolver em 
conversas. A dois, a dica é melhorar o diálogo e 
esclarecer qualquer situação.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 14 de julho são de Câncer com a personalidade de Sagitário. Nasceram 
com sorte, terão muitas chances e encontrarão muitas oportunidades para vencerem na vida, 
sem muito esforço. Podem ser otimistas e abertos ao diálogo e ao conhecimento. Seu número 
principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. A soma dá o 9, de Marte, que lhes infunde 
coragem, ousadia, determinação, aventura e otimismo, sucesso e realização.

Horóscopo nascido em 14 de julho

Controlar os gastos pode ser um desafio para 
você. Com Vênus na Casa 8, você saberá bem o 
valor do dinheiro, mas pode ceder às tentações 
nas vitrines e acabar gastando além da conta com 
coisas supérfluas – controle-se! Na união, cuida-
do com discussões e intromissões da família. 

A Lua na Casa 8 pode despertar em você uma 
preocupação em conquistar mais estabilidade no 
trabalho e você vai mergulhar fundo em suas tare-
fas. Reserve um tempo para cuidar da beleza e le-
vantar a sua autoestima. Atraente e sedutora, você 
vai brilhar nas paqueras e pode despertar paixão 
em alguém da turma.

Hoje você vai se dedicar ainda mais ao trabalho, 
principalmente se souber que existe uma chance 
de conquistar o reconhecimento dos chefes ou 
mesmo uma promoção. Determinada e ambicio-
sa, você fará o que estiver ao seu alcance para 
brilhar. Sedutora e decidida, você não pensará 
duas vezes para tomar a iniciativa na conquista. 

A Lua chega à Casa das Associações e envia bons 
estímulos para as parcerias. Você vai se concen-
trar bastante em seus projetos para o futuro e pode 
encontrar aliados valiosos para apoiar seus pla-
nos. Os astros só não recomendam que você faça 
empréstimos ou negócios com amigos, pois pode 
sair no prejuízo. 

A sorte sopra a seu favor e indica que você vai 
se sair bem em tudo que fizer, ainda que preci-
se contornar alguns obstáculos ao longo do dia. 
Você também pode ter alguns gastos inespera-
dos, mas também há chance de ganhar uma grana 
num golpe de sorte. Faça uma fezinha, só evite 
apostar alto demais. 

Quem trabalha em sociedade com parentes preci-
sa ter muito jogo de cintura hoje, pois há grande 
risco de enfrentar tensões e aborrecimentos. Os 
astros dão duas dicas para você evitar ou ameni-
zar os problemas. Nas paqueras, jogue charme e 
invista em bons papos. A dois, diálogo e roman-
tismo não vão faltar: divirtam-se juntos! 
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SECOM

Hoje tem “Arraiá” na Feirinha do Produtor
Cascavel - Os consumidores têm um 
motivo a mais para participarem da Feira 
do Pequeno Produtor nesta quinta-feira 
(14) na Praça Wilson Joffre, em Cascavel. 
A partir das 13h será realizada a Festa 
Julina da feirinha, com encerramento às 
21h. As barracas estarão decoradas com 
bandeirinhas e comidas típicas serão 
comercializadas, além das frutas, verdu-
ras, legumes fresquinhos, pães, bolachas, 
cucas, geleias, doces, massas, flores, arte-
sanato e uma praça de alimentação com 
os mais deliciosos lanches.

“Nosso arraiá vai ser bom demais e 

gostaria de convidar a todos para parti-
ciparem desta festa com a gente”, disse 
o presidente da feira, Jeferson Bonato. 
A Feira do Pequeno Produtor é reali-
zada às terças e quintas, das 13h às 21h, 
na Praça Wilson Joffre, e nos domingos 
das 8h às 12h, também na praça. 

Aos sábados, o atendimento é feito 
das 7h às 12h, na Rua Rui Barbosa, ao 
lado da Prefeitura.

Já no domingo tem a tradicional 
Feira do Teatro, das 08h às 13h, no 
estacionamento do Teatro Municipal 
de Cascavel. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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da TV

A menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Via de
adminis-
tração da

pílula
Rio

Grande 
do Norte
(sigla)

Conso-
antes de

"gás"

Título
nobre
inglês

Mudança
repentina 
de situação
Ladrão (gír.)

Saudade 
do passado

O Uni-
verso

Época;
período
Eu, tu e 

ele (Gram.)

Membro
de voo

das aves
(pl.)

Iodo
(símbolo)
102, em
romanos

Armação
da roda
da bici-

cleta

Ditongo
de "caule"

E, em
inglês

A força do
movimento
Molha (as
plantas)

Que não é
militar
Irmã 

(fam.)

Que tem
fim

Mãe da
mãe (inf.)

Próprio pa-
ra alimentar

A família
(fig.)

Grupo que
fez suces-

so com
"Dona"

(?) do
Triunfo,
atração
francesa

Carro de
lotações
Alcançar 
um sonho

A 6a
letra

Pedra de
amolar

Norma de
qualidade

Selton
Mello, ator 

Mentiro-
so; falso

Criatura
folclórica
pequena 

"Quem com
ferro fere,
com ferro
(?) ferido"

(dito)

3/and — sir. 5/lalau. 6/cosmos — finito. 8/realizar. 10/comestível.
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T E C N O L O G I A

F L U O R E S C E N T E
A R T E A B S T E R

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

C E S I O P A C T O

E S F A R R A P A D O
T I S Q U A S A R

N I N F A L T
C A N A L I N V E R N O

S U C E S S O O R O D
L I A M E M B I
O R S O N W E L L E S

I S O S E I C H E L E S

S E E O D O I A

Fake newsContudo;
todavia

Lado
menor do
triângulo
retângulo
O local

buscado
pelo

anacoreta

Privar
alguém de
fazer algo

Renova o
ciclo

biológico
do mangue

A (?): com
muita ve-
locidade

O de
Varsóvia
opôs-se à

Otan 

Otto Rank,
psicana-

lista
austríaco

Provável
núcleo de
galáxia
ativa

Tratamento
de (?): reti-
ra o nervo
do dente

Erva for-
rageira em
regiões do
Nordeste

É
valorizado

pela
Estética 

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

A amada de Pedro
I de Portugal (Hist.) 

Transtorno
Obsessivo- 
Compulsivo

(?) Cowell, jurado de
"The X
Factor"

Vacina con-
tra a tuber-

culose
Talento

Maltrapilho
Guardiã da
natureza

(Mit.)
Tatu-bola
(bras.)

A cor do
rubi

Rondônia
(sigla)
Sentar, 

em inglês

Sucesso de Adriana 
Calcanhotto

(?) reversa, técnica 
de dessalinização

Certificação de quali-
dade empresarial

(sigla) 
Ver, em inglês

Moeda do Japão

Saudação a Iemanjá
(bras.)

O sonho 
do artista
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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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

Carros elétricos já são uma 
realidade em diversos países. 
E além de provocarem mudan-
ças no mercado de combustí-
veis, esse setor automobilístico 
promete mexer também com a 
indústria do aço; em 2018 a ABM 
(Associação Brasileira de Meta-
lurgia, Materiais e Mineração) 
previa que até 2030 a maioria 
das montadoras terão alguma 
plataforma de veículos elétri-
cos em seus portfólios – a sueca 
Volvo, por exemplo, se auto 
impôs produzir somente carros 
elétricos a partir desse ano.

Parte desse movimento 
europeu deve-se a uma pro-
posta de lei que proíbe a venda 
de carros com motor a combus-
tão a partir de 2035. Engana-se, 
porém quem acredita que essa 
ação não irá reverberar global-
mente: já se especula que a 
popularização dos carros elé-
tricos vai aumentar a demanda 

De acordo com o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), o setor de serviços 
cresceu 1,7% em março desse 
ano no comparativo com o mês 
anterior. Esse é o maior nível 
desde maio de 2015, sendo que 
a atividade que mais se desta-
cou na pesquisa foi o setor de 
transportes (2,7%), que avan-
çou pelo quinto mês consecu-
tivo graças ao rodoviário de 
cargas, especialmente o vin-
culado ao comércio eletrônico 
e ao agronegócio. Porém, esse 
avanço acabou resultando em 
um outro aumento no país: o 
crescimento do roubo de cargas. 
Segundo a Associação Nacional 
do Transporte de Cargas e Logís-
tica (NTC&Logística), os roubos 
de carga registraram aumento 
de 1,7% no país em 2021. Essa 
é a primeira alta desde 2017, e 
o prejuízo financeiro atingiu no 
total R$ 1,27 bilhão.

Diante dessa situação, 
muitas empresas decidiram 
procurar serviços capazes de 
garantir que suas cargas sejam 

entregues de forma segura para 
evitar possíveis prejuízos. Sendo 
assim, instituições que oferecem 
recursos e produtos que dificul-
tam o roubo de mercadorias e 
aumentam a segurança na hora 
de realizar o transporte das car-
gas, acabaram registrando cres-
cimento durante esse período, 
como é o caso da startup T4S 
Tecnologia. O plano de criar a 
empresa surgiu em 2016 com o 
início das operações em 2017.

Os empresários Enrico Rebu-
zzi e Luiz Henrique Nascimento 
sentiram na pele o que era sofrer 
com os prejuízos de roubo de 
cargas, pois antes de fundar a 
T4S, eles tinham uma empresa 
de logística em 2003, e passa-
vam por essa situação direto. 
Com a experiência adquirida nós 
tempos em que ambos trabalha-
vam com logística, eles desen-
volveram um sistema batizado 
de Bloqueador Independente.

“Como o fator tempo é a 
chave do sucesso para as qua-
drilhas, uma vez que precisam 
sair do local do crime em poucos 

minutos e em poder do veículo, 
O Bloqueador T4S dificulta 
essa rapidez ao criar uma série 
de dificuldades a quem tenta 
desativá-lo.” – explica Luiz Hen-
rique Nascimento, diretor da T4S 
Tecnologia.

O risco para o bandido assim 
aumenta e, junto com ele, a ten-
dência de abandono do veículo 
e motorista com a carga intacta. 
O bloqueador imobiliza o veículo 
na hora quando o ladrão tenta 
efetuar o roubo com um “jam-
mer”, conhecido popularmente 
como “chupa-cabra”, aparelho 
que neutraliza o sinal de GPS/
GPRS dos rastreadores.

A segunda situação de blo-
queio automático é quando a 
quadrilha tenta violar os sis-
temas de rastreamento. Em 
outros casos como paradas ou 
desvios de rota não programa-
dos, as centrais de monitora-
mento poderão enviar coman-
dos de bloqueio remotamente. 
A empresa já conseguiu evitar 
um prejuízo de R$ 2.300.000 de 
um caminhão em São Paulo que 

Roubo de cargas volta a crescer no Brasil

Os roubos de carga 
registraram aumento de 
1,7% no país em 2021 e o 
prejuízo financeiro atingiu 
no total R$ 1,27 bilhão

DIVULGAÇÃO

carregava uma carga de fertili-
zantes. Depois do painel do 
veículo ter sido violado, o veí-
culo foi bloqueado automatica-
mente. Já a Blindagem Elétrica, 
no caso de tentativa de roubo da 
carga com rompimento ou per-
furação do baú, um arco elétrico 
é formado repelindo instanta-
neamente os agressores com 
choques de alto impacto de 20 
mil volts, porém não letais.

O produto é composto por 

painéis que revestem todas as 
faces internas da carroceria 
“baú” do caminhão, com a mis-
são de proteger carga e veículo. 
O sistema não oferece qualquer 
risco aos trabalhadores e tran-
seuntes. Por conta do aumento 
de roubo de cargas no país, o 
faturamento da empresa dobrou 
no ano passado, sendo que a 
T4S encerrou 2021 com lucro 
de R$ 40 milhões, sendo que em 
2020 foi de R$21 milhões. 

Produção de carros elétricos traz oportunidades ao mercado do aço

pela liga de aço elétrico e o aço 
de alta resistência, além do aço 
inoxidável utilizado para prote-
ger as baterias que equipam os 
carros híbridos.

De acordo com o gerente de 
marketing da Açovisa, Giovanni 
Marques da Costa, a indústria 
automobilística vem se adap-
tando às novas demandas de 

baixa emissão e um melhor 
custo-benefício para os clien-
tes, que estão cada vez mais 
exigentes. Isso impacta no mer-
cado siderúrgico em geral. “Um 
grande exemplo é a migração de 
preferência do consumidor para 
carros hatch dos anos 2000 para 
cá. Hoje os hacht são maioria, 
mas nem por isso o setor side-
rúrgico perdeu”.

CARROS
Ainda que a estrutura do 

carro elétrico seja quase idên-
tica à do “convencional”, a 
maior alteração se deve aos 
motores elétricos e sistema 
de baterias, pois ambos utili-
zam uma cadeia de aços novos 
ligados ou não e ferrosos ou 
não. E sobre a quantidade de 
aço utilizado na montagem de 
carros elétricos, ela é menor 
em peso final, visto que não 
há presença de sistema de 

transmissão, tanque de com-
bustível e outros elementos e 
sistemas presentes nos carros 
a combustão, porém a quan-
tidade de aço com alto valor 
agregado é bem maior, tor-
nando o custo de fabricação do 
carro elétrico em média maior.

Logo, o peso em quilos final 
do veículo elétrico em média 
fica ligeiramente abaixo do 
carro a combustão, pois o 
completo e grande sistema de 
baterias compensam a falta de 
elementos presentes no carro 
a combustão.

Costa lembra ainda que além 
da utilização de aço na monta-
gem dos carros, outros elemen-
tos ligados ao setor de carros 
elétricos podem compensar este 
peso, como exemplo a constru-
ção de milhares de estações de 
carregamento em todo Brasil, 
todas sendo compostas em sua 
grande parte por aço.
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Mudanças no setor automobilístico vão privilegiar utilização 
do aço tanto na montagem dos veículos quanto em pontos de 
recarga dos carros



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

Operação Acalento atendeu a 12 mil 
denúncias de violência contra crianças

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

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública con-
tabiliza, desde o dia 13 de 
junho, atendimento a 12 mil 
vítimas durante a segunda 
e d i ç ã o  d a  O p e r a ç ã o 
A ca l e n to,  q u e  i n ve s t i ga 
crimes cometidos contra 
crianças e adolescentes. Em 
um mês, foram solicitadas 
1.761 medidas protetivas e 
presos 1.040 agressores em 
meio aos 129 mandados de 
busca e apreensão. 

A  o p e ra çã o  te m  fo co 
principalmente nos casos 
de violência física, violên-
cia sexual, exploração, ali-
ciamento,  maus tratos e 
homicídios,  entre outros 
praticados contra crian-
ças e adolescentes. Foram 
instaurados procedimen-
tos policiais e cumpridos 
mandados judiciais e ações 
preventivas como campa-
nhas e palestras.

Os números anunciados 
devem aumentar, segundo 
o ministério, uma vez que 
ontem (13), definido como 
Dia D da operação, deflagrada 

em 25 estados e no Distrito 
Federal, as ações alcançam 
um total de 1.491 municípios, 
nos quais foi empregado um 
efetivo de 4654 profissionais 
de segurança pública.

A data de hoje foi esco-
lhida em alusão ao 32º 
aniversário do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), principal marco legal 
e regulatório dos direitos 
das crianças e dos adoles-
centes no Brasil.

“Com a operação, bus-
ca-se incentivar as forças 
brasileiras de segurança 
pública a promover ações 
que impeçam a prática de 
qualquer modalidade de 
violência contra a criança 
e  a d o l e s c e n t e .  E  t a m -
bém divulgar os canais de 
denúncia e incentivar a pro-
moção de ações preventi-
vas e repressivas que visem 
diminuir os índices de vio-
lência contra esse público”, 
disse, em nota o ministério.

D i v e r s o s  c a n a i s  d e 
d e n ú n c i a s  –  i d e n t i f i c a -
das ou anônimas – foram 

criados para o registro vio-
lações de direitos huma-
n o s .  O  D i s q u e  D i r e i t o s 
Humanos (Disque 100) é um 
serviço de disseminação de 
informações sobre direitos 
de grupos vulneráveis e de 
denúncias de violações de 
direitos humanos.

“Também é possível ser 
atendido pelo aplicativo 
Direitos Humanos Brasil e 
pelo canal de denúncia de 
violação de direitos huma-
nos exclusivo para pessoas 

surdas ou com deficiência 
auditiva via videoconferên-
cia na Língua Brasileira de 
Sinais (Libras)”, informa o 
Ministério da Justiça.

Pa ra  r e ce b e r  a t e n d i -
mento ou fazer denúncias 
pelo WhatsApp, basta enviar 
mensagem para o número 
61 99656-5008.  Também 
é possível  ser  atendido 
pelo Telegram digitando 
“Direitoshumanosbrasil” na 
busca do aplicativo.

Outros canais de denúncia 

são os conselhos tutelares, 
delegacias, Ministério Público 
e o telefone 181.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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@tribunahojenewsumuarama

CHEVROLET CRUZE!

O Cruze combina com você, tem  design esportivo arrojado e conta com tecnologia avançadíssima. Vá conhecer toda 
essa potência do motor turbo, soluções inteligentes de segurança e a exclusiva tecnologia de Wi-Fi nativo. Tudo isso você 

pode conferir com os consultores UVEL e com mais tempo disponível na manhã do sábado (16) no showroom da Con-
cessionária UVEL. Um excelente motivo para aproveitar e tomar o cafezinho mais saboroso da cidade, e sair de carro Zero 
Km.  A vida atualmente é  online, por isso, a bordo do Cruze, você estará sempre conectado. Graças ao Wi-Fi nativo*, uma 

tecnologia pioneira da Chevrolet, você e sua família poderão ter toda a conectividade a bordo, com o seu smartphone, 
tablet ou notebook. A nova câmera de visão traseira digital HD te dá  mais resolução e qualidade de imagem na hora de 
estacionar, mesmo em ambientes escuros. A nova geração de MyLink chegou com um menu inicial ainda mais moder-

no e intuitivo. Agora, você pode conectar 2 celulares por meio de Bluetooth, conversar por mensagens, escolher rotas e 
acessar as suas playlists usando apenas a sua voz.  O Cruze tem um visual mais  inovador, com rodas aro 17, que contam 
com acabamento especial, lanternas em LED, grade frontal e para-choque mais esportivo. Dirigir o Cruze é uma experi-
ência superior em todos os aspectos: estilo, conforto e sofisticação. No Cruze, você tem motor turbo de 153 CV com um 

rendimento superior, câmbio automático de 6 velocidades e partida por controle remoto. Tudo para garantir a sua conve-
niência e uma maior eficiência de consumo, sempre. Aproveite as condições especiais da Linha Cruze

***  Aproveite o CRUZE com taxa ZERO e supervalorização do seu usado.

#plantão #sábadoaté17h #cruze #muitatecnologia #visualmarcante 
#segurança

                                                                        
UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

A fé na razão está sujeita a parecer 
racionalmente tão insustentável como 

qualquer outra fé.
Miguel Unamuno

CONFIRA
Com um visual marcante, soluções inteligentes de segurança, exclusiva tecnologia de Wi-Fi nativo e potência combinada com 
economia, o Chevrolet Cruze vai te surpreender. Que tal dar uma passadinha na Concessionária Uvel, hoje!? 

SENADO
O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro 
(União Brasil) confirmou ontem que 

pretende se candidatar ao Senado pelo 
Paraná. No ano passado, ele se filiou ao 
Podemos a convite de seu agora adver-

sário, o senador Álvaro Dias, a fim de 
concorrer à presidência. No fim do prazo 
legal para filiações, porém, migrou para o 
União Brasil e tentou transferir o domicílio 
eleitoral para São Paulo, mas a mudança 

de estado foi vetada pelo TRE-SP. Se-
gundo pesquisa do Ipespe divulgada na 
semana passada, Moro está em segundo 

na disputa pelo Senado, com 24% das 
intenções de voto, atrás de Dias, que tem 

31%. (Poder360)

SAÚDE
Usuários de planos de saúde poderão ter 

consultas ilimitadas com psicólogos, fono-
audiólogos, fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais a partir de 1º de agosto, 
segundo informou a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS). Serão 
contemplados todos os pacientes que 

tiverem qualquer doença ou condição de 
saúde listada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e forem encaminhados 
pelo médico que acompanha o cliente. 

Atualmente, o número de sessões permi-
tidas depende da doença diagnosticada. 
No mês passado, a ANS já tinha aprovado 
a expansão da cobertura de planos para 
pessoas com transtornos globais de de-

senvolvimento, incluindo autistas. O Brasil 
tem 49,6 milhões de usuários de convê-

nios. (Estadão)


