
Prefeitos e secretários 
municipais participaram, ontem, 

em Umuarama do workshop 
“Paraná em Foco”, desenvolvido 
por especialista em estratégias 

de inovação em comunicação. 
Foram apresentados conceitos 
e aplicabilidade da legislação 
para a comunicação pública, 
as tendências de mercado e 
cenários futuros sobre o tema.  

A Prefeitura Municipal inicia nos próximos dias a revitalização completa da Praça Sete de Setembro, uma das primeiras 
áreas habitacionais de Umuarama. O trabalho segue um cronograma de melhorias de espaços públicos iniciado pelo 
município no ano passado. Já receberam serviços as praças Tamoio, na mesma região; Alto São Francisco, em fase de 
acabamento; e Dr. Antônio Morais de Barros, na Zona 2. 
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Primeira ZPE privada do país está em 
processo de implantação no município
Buscando o desenvolvimento econômico, avanços tecnológicos 
e o crescimento sustentável, cada vez mais cidades têm procu-
rado se integrar ao mercado internacional. É neste cenário que 
Umuarama inicia o projeto de implantação da sua ZPE (Zona de 

Processamento de Exportação), uma das primeiras áreas de livre 
comércio do país a ser gerida pela iniciativa privada. O projeto 
completo será encaminhado à Secretaria Especial das Zonas de 
Processamento de Exportação do Ministério da Economia l 8
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Crime ambiental 
pode ser a 

causa de morte 
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 transferida
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Umuarama

Fases da lua
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Céu claro

@tribunahojenewsumuarama

Projeto na Alep cria diretrizes
para o diagnóstico precoce TEA

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva Céu claroMuitas nuvens

AÇÕES de diagnóstico deverão ser realizadas em conjunto entre Estado, Municípios, 
Universidades Federais e Estaduais e outras instituições

F o i  p r o t o c o l a d o  n a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná o projeto de lei 314/2022 
que cria diretrizes para o diag-
nóstico precoce do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), no 
âmbito do Estado do Paraná.

A  p r o p o s t a ,  q u e 
s eg u e  pa ra  a n á l i s e  d a s 
Comissões Permanentes 
da Assembleia, determina a 
aplicação da Escala M-CHAT 
para f ins de avalição do 
paciente, conforme prática 
adotada pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria.

A Escala M-CHAT consiste 
em 23 questões do tipo “sim” 
e “não”, que deve ser preen-
chida pelos pais ou respon-
sáveis que estejam acompa-
nhando a criança na consulta. 
Do número total de questões, 
14 foram desenvolvidas com 
base em uma lista de sinto-
mas frequentes em crianças 
com autismo. Se a criança 
obtiver mais de 3 pontos 
oriundos de quaisquer dos 
itens, ela é considerada em 
risco para autismo.

Segundo a proposta, a ava-
liação deverá ser respondida 
pelos pais ou responsáveis, 
devidamente acompanhados 
de um profissional de saúde, 
no primeiro atendimento 
da criança na rede de saúde 
pública ou privada. Novas ava-
liações deverão ser realizadas 
até que a criança tenha com-
pletado 18 meses de idade.

Ainda segundo o projeto, 
as ações de diagnóstico deve-
rão ser realizadas com atua-
ção conjunta da entre Estado, 
Municípios, Universidades 
Fe d e ra i s  e  E s ta d u a i s  e 
outras instituições como 
fundações e associações.

O Poder Executivo tam-
bém poderá fazer a inclusão 
no aplicativo Saúde Online 
Paraná do formulário M-CHAT, 
para que pais ou responsá-
veis respondam o questioná-
rio, com seu imediato enca-
minhamento para a equipe 
multidisciplinar responsável. 
O sistema eletrônico poderá 
efetuar o envio prioritário dos 
questionários que, após aná-
lise por inteligência artificial, 
demonstrem chance de diag-
nóstico positivo.

Caso o resultado do ques-
tionário indique diagnós-
tico positivo, o profissional 
responsável pela avaliação 
comunicará de imediato a 
necessidade de agendamento 
de acompanhamento com pro-
fissional especializado.

A proposta tem o objetivo 
de permitir que as crianças e 
adolescentes com Transtorno 
do Espectro Autista tenham 
um diagnóstico precoce, faci-
litando todos os demais pas-
sos de sua vida. A utilização 
da Escala M-Chat, é o método 
cientificamente aceito pela 
Sociedade Brasileira de 
Pediatria para avaliação do 
paciente, por isso, a sugestão 
da sua utilização através deste 
projeto é tão importante”, diz a 
justificativa do projeto.
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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 -2,69% 27,49 
Vale ON -6,66% 67,95 
ItauUnibanco PN -1,12% 22,15 
Bradesco PN -2,27% 16,34 
Magazine Luiza ON +2,83% 2,91 
Cielo ON +6,44% 4,13 

IBOVESPA: -1,80% 96.120 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 138,95
Libra est. 0,85
Euro 1,00
Peso arg. 128,03

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 5,4320 5,4330 +3,8%
PTAX  (BC) +1,1% 5,4562 5,4568 +4,2%
PARALELO +0,5% 5,3000 5,7600 +3,2%
TURISMO +0,5% 5,3000 5,7400 +3,2%
EURO +0,6% 5,4698 5,4726 -0,2%

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 14/07

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 6,45
Peso arg. R$ 0,043
R$1: 1.257,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/07

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 14/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 184,00 0,0% -5,2%
SOJAParanaguá 194,50 0,3% -3,5%
MILHOCascavel 84,00 -1,2% -6,7%

SOJA 1.610,00 21,75 -5,2%
FARELO 497,30 5,80 21,0%
MILHO 695,00 -45,00 -9,5%
TRIGO 794,25 -4,00 -24,4%

SOJA 173,48 -0,5% -4,2%
MILHO 75,41 -1,0% -9,4%
TRIGO 110,27 0,0% 1,2%
BOI GORDO 302,63 0,1% 2,9%
SUINO 6,21 0,0% 15,2%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 14/07 PR DIA 30d.

Em 14/07 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)
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PEC do Estado de
Emergência não fura 
o teto de gastos

@tribunahojenewsumuarama

SEGUNDO LIRA, medidas para elevar a renda da população, garantido o respeito às 
contas públicas, deverão ser discutidas na elaboração do Orçamento da União

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), afirmou em entrevista que 
a aprovação da PEC do Estado 
de Emergência (Proposta de 
Emenda à Constituição 15/22) 
não representará uma ruptura 
no teto de gastos.

“É diferente do que muita 
gente está dizendo, essa PEC 
está embasada em R$ 41 
bilhões de R$ 65 bilhões que 
serão provenientes de dividen-
dos da Petrobras e da venda da 
Eletrobras”, disse Lira.

“Não há furo de teto de 
gastos, essa receita é pre-
vista e a PEC tem prazo de 
validade”, reiterou o presi-
dente da Câmara logo após 
os dois turnos de votação 
no Plenário. “Ninguém está 
cometendo nenhum tipo de 
estelionato”, disse.

Segundo ele, medidas 
para elevar a renda da popu-
lação, garantido o respeito 
às contas públicas, deverão 
ser discutidas na elaboração 
do Orçamento da União para 
2023. A proposta do Poder 

Executivo será enviada no 
final de agosto.

“ É  p re c i s o  e n co n t ra r 
caminhos para o suporte 
orçamentário dessas despe-
sas se por acaso quisermos 
perenizar isso lá na frente. 
Hoje nós não temos essa 
abertura orçamentária, nós 
temos abertura financeira”, 
afirmou Arthur Lira.

Para o  presidente da 
C â m a ra ,  “o  B ra s i l  t e m 

recursos de sobra” e pode-
ria investir mais se já tivesse 
feito reformas estruturan-
tes. Uma melhora nas con-
tas públicas, segundo ele, 
deixaria de lado o teto de 
gastos, permitindo a criação 
de um piso de gastos.

“Nenhum país grande e 
desenvolvido do mundo tem 
teto de gastos, tem é liber-
dade para atender a sua 
população”, disse Arthur Lira.

Projeto de Lei permite usar o FGTS 
para compra de mais de um imóvel

A EXPECTATIVA é de que a proposta dê maior autonomia aos trabalhadores na movi-
mentação de seus recursos

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem 
(quinta-feira, 14) requerimento 
de urgência para o Projeto 
de Lei que permite o uso do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) para a com-
pra de mais de um imóvel.

Atualmente, o trabalha-
dor não pode fazer emprés-
timo imobiliário com FGTS se 
já é proprietário ou compra-
dor de outro imóvel no muni-
cípio ou se já detém financia-
mento habitacional.

A expectativa é de que 

a proposta dê maior auto-
nomia aos trabalhadores 
na movimentação de seus 
recursos. “Os rendimentos 
atribuídos em contas vincu-
ladas do FGTS estão aquém 
de outros investimentos de 
baixo risco oferecidos pelo 
mercado”, consta no texto.

Houve manifestação da 
bancada do PT contra a 
proposta. “O FGTS é uma 
poupança importante do 
País,  que contr ibui  com 
um conjunto de políticas 
públicas. A cada dia está 
com um saldo menor”.

TRAMITAÇÃO
C o m  a  a p ro va çã o  d a 

urgência, a proposta poderá 
ser analisada diretamente 
pelo Plenário sem precisar 
passar antes pelas comis-
sões permanentes.

Braga Netto, ex-ministro da Defesa e pré-candidato à vice 
na chapa de Jair Bolsonaro, almoçou ontem (14) com 
senadores do PL e do PTB para alinhar o discurso com 

os parlamentares às vésperas das eleições. Como temos 
mostrado, o presidente da República resolveu intensificar 

a conversa com senadores e deputados para que eles 
aproveitem o recesso parlamentar para fazer propaganda 

do governo e falar dos esforços de Bolsonaro com projetos 
como o que reduziu o ICMS e a PEC do Auxílio Brasil de R$ 
600. Netto também discutiu sugestões para as diretrizes 

de governo bolsonarista.

Almoço com a base

Defesa do papel
As Forças Armadas 
apresentaram ontem (14), 
no Senado, uma proposta 
de votação paralela no dia 
da eleição com cédulas de 
papel. A recomendação 
foi feita pelo ministro da 
Defesa, general Paulo 
Sérgio Nogueira, durante 
audiência convocada pelo 
senador governista Eduardo 
Girão (Podemos-CE). A 
sugestão segue a linha do 
discurso recorrente do 
presidente Jair Bolsonaro, 
candidato à reeleição, 
que tem colocado em 
dúvida a segurança do 
processo eleitoral, mesmo 
sem qualquer prova de 
falha ou fraude nas urnas 
eletrônicas.

Transparência
A proposta das Forças 
Armadas usa como 
justificativa a necessidade 
de reforçar a transparência 
da votação. Segundo o 
ministro da Defesa, a 
votação adicional seria 
apenas um “teste de 
integridade” das urnas 
eletrônicas em 2 de 
outubro. Além da votação 
com cédulas de papel, 
haveria uma segunda 
urna eletrônica nas seções 
escolhidas. A testagem 
poderia ajudar a dar mais 
segurança às eleições, 
apesar de nenhuma 
investigação oficial já ter 
detectado fraude nas urnas. 
O “teste” seria uma fase a 
mais na fiscalização.

Eleições seguras
O desembargador Wellington Emanuel Coimbra de 

Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR) anunciou a contratação de agentes 
para garantir a segurança nos locais de votação. A 

medida foi tomada após a morte do guarda municipal 
e militante petista Marcelo de Arruda, ocorrida em Foz 

do Iguaçu, no último domingo, 10 de julho. 

Discurso da bala
Em um discurso voltado às pautas conservadoras, o 

presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que, durante 
o seu governo, houve uma queda de 20 mil mortes 

em decorrência da política armamentista. O chefe do 
Executivo comparou os números com a gestão da ex-

presidente Dilma Rousseff (PT). “Desde que adotamos uma 
política de armas de fogo para pessoas de bem, desde 

quando assumi, olhem só, em 2016, não vou dizer quem 
era a presidente, nós tivemos no Brasil 61 mil mortes por 

arma de fogo. No ano passado, em meu governo, com essa 
política, passou para 41 mil mortes. Menos 20 mil mortes”.
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TCE renova prestações de 
contas de prefeitos com 
analise de políticas públicas

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

@tribunahojenewsumuarama

O TRIBUNAL pretende auxiliar vereadores no cumprimento de sua função de julgar as 
contas dos gestores municipais, ao disponibilizar os pareceres prévios

Em mais uma iniciativa ino-
vadora de sua atual gestão, o 
Tribunal de Contas do Estado 
está renovando completa-
mente o processo de presta-
ção de contas anual (PCA) por 
parte dos prefeitos paranaen-
ses. A partir das contas refe-
rentes ao ano de 2022, a Corte 
passará a avaliar a atuação dos 
gestores municipais na imple-
mentação de políticas públicas 
em áreas de alta relevância 
para a população, como saúde, 
educação e assistência social.

Dessa forma, ao encami-
nhar às câmaras de vereadores 
seus pareceres prévios sobre 
as contas anuais dos prefeitos, 
a Corte não opinará somente 
a respeito da regularidade ou 
não da execução orçamentária 
e financeira dos recursos públi-
cos municipais, mas também 
sobre a efetividade e a eficácia 
dos serviços essenciais presta-
dos aos cidadãos.

Além disso, a fim de realizar 
essa avaliação mais aprofun-
dada, o Tribunal começará a 
envolver um número maior de 
agentes públicos no processo 
de prestação de contas, como 
secretários municipais, dire-
tores de escolas e coordena-
dores de unidades básicas de 
saúde, entre outros servidores 
que possuem um contato mais 
direto com os munícipes.

Esses atores deverão res-
ponder questionários ele-
trônicos encaminhados pelo 
órgão de controle relativos 
às atividades desenvolvidas 
por seus municípios em cada 
uma das áreas verificadas. 

Posteriormente, os formulá-
rios terão sua autenticidade 
validada por meio de procedi-
mentos técnicos executados 
pelos auditores da Corte.

OPINIÃO
Finalmente, os pareceres 

prévios emitidos pelo TCE-PR 
sobre as PCAs municipais 
passarão a ter caráter emi-
nentemente opinativo, não 
mais prevendo a aplicação 
de multas, determinações e 
recomendações. Dessa forma, 
será exposta apenas uma das 
três seguintes possíveis con-
clusões: regularidade, regula-
ridade com ressalvas ou irregu-
laridade das contas. Ademais, 
não será mais possível aos pre-
feitos ingressarem com recur-
sos contra os pareceres, a não 
ser no caso da interposição de 
Embargos de Declaração.

Por meio dessas medidas, 
o Tribunal de Contas pretende 
melhor auxiliar os vereadores 
no cumprimento de sua função 
constitucional de julgar as con-
tas dos gestores municipais, 
ao disponibilizar os pareceres 
prévios de forma mais rápida e 
contemporânea aos fatos que 
deverão ser analisados pelos 
parlamentares - os quais, ao 
lado de seus eleitores, detêm 
a maior legitimidade para exer-
cerem o papel de fiscais das 
administrações locais.

A fim de apresentar aos 
prefeitos, vereadores e servi-
dores públicos municipais de 
todo o Paraná essas mudan-
ças, o TCE-PR, por meio de 
sua Escola de Gestão Pública 
(EGP), está dando início à 
realização de uma série de 
eventos presenciais para dis-
cutir a Nova PCA.

O Tribunal de Contas 
homologou seis medidas 
cautelares que suspendem 
licitações nos municípios de 
Antonina, Capitão Leônidas 
Marques, Vera Cruz do Oeste, 
Pitangueiras e de Paiçandu.

Uma delas, emitida pelo 
conselheiro Durval Amaral, 

Medidas cautelares suspendem 
licitações municipais no Paraná

suspendeu três editais de creden-
ciamento lançados em Antonina 
para a contratação de psicólogo, 
assistente social, arquiteto e 
engenheiro civil. Os editais de 
credenciamentos desrespeitam 
a regra do concurso público.

Outra medida suspendendo 
pregão eletrônico em Capitão 

Leônidas Marques que tinha 
como objeto adquirir licenças 
de uso de programas infor-
matizados de gestão pública. 
Outro Pregão Eletrônico, em 
Vera Cruz do Oeste, com o 
objetivo de fornecer benefício 
aos servidores municipais tam-
bém foi suspenso.

Para todos!
O projeto de Alvaro Dias 
moderniza a legislação 
para valorizar a Embrapa 
e vai auxiliar o agricultor 
na produção e exploração 
de tecnologias e produtos 
desenvolvidos pela empresa. 
“O projeto visa ofertar à 
agricultura brasileira um 
mecanismo robusto de 
incremento da concorrência 
no mercado de insumos 
agropecuários no Brasil, 
bem como fomentar 
o desenvolvimento e 
distribuição de tecnologias 
destinadas às pequenas 
culturas”, explica Alvaro Dias.

Política de valorização
O deputado federal Ney 
Leprevost (União Brasil) 
comemorou a promulgação 
pelo Congresso Nacional 
da Emenda Constitucional 
120/22 que trata da 
política remuneratória e da 
valorização dos profissionais 
que exercem atividades de 
agente comunitário de saúde 
e de agente de combate às 
endemias. Leprevost, que 
participou das articulações, 
afirmou que “os cerca de 
400 mil agentes de saúde 
que atuam no país são 
fundamentais para a saúde 
preventiva e ressaltou que 
a importância de cada um 
desses profissionais ficou 
ainda mais evidente durante 
a pandemia de coronavírus.”

Piso nacional
O texto da emenda 
estabelece um piso salarial 
nacional de dois salários 
mínimos (equivalente 
hoje a R$ 2.424) para a 
categoria e também prevê 
adicional de insalubridade 
e aposentadoria especial, 
devido aos riscos inerentes 
às funções desempenhadas. 
A medida determina que 
estados, Distrito Federal 
e municípios deverão 
estabelecer outras vantagens, 
incentivos, auxílios, 
gratificações e indenizações 

Tecnologia no agro
O Projeto de Lei de autoria do senador Alvaro Dias, que 

tem como objetivo permitir aos agricultores acesso rápido 
e abrangente às tecnologias desenvolvidas pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), foi aprovado 
na Comissão de Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

dos Deputados, por unanimidade.

a fim de valorizar o trabalho 
desses profissionais.

Crescimento baixo
O volume de vendas no 
comércio varejista teve 
variação positiva de 0,1% 
na passagem de abril para 
maio. Esta foi a quinta alta 
consecutiva do indicador, 
aponta o IBGE. Apesar disso, 
o ritmo de crescimento 
vem caindo desde janeiro, 
quando houve um aumento 
de 2,3% no volume.

Guerreiro do Comércio
A Fecomércio, em 
comemoração ao Dia do 
Comerciante, entrega hoje 
o prêmio Guerreiro do 
Comércio que chega a 15ª  
edição e destaca empresários 
paranaenses de sucesso. 
Depois de interrupção por 
dois anos por causa da 
pandemia, a premiação 
reúne em Curitiba mais de 
mil empresários e convidados 
para a entrega do troféu 
Guerreiro do Comércio e da 
Comenda Ordem do Mérito 
do Comércio do Paraná.

Futuro do agronegócio
Curitiba recebeu um dos 
principais eventos do 
agronegócio no Brasil. 
A Digital Agro 2022 
reuniu lideranças da 
área e abordou as novas 
tendências e tecnologias 
que mais impactarão o 
futuro do agronegócio.

Fundo Eleitoral
O TSE divulgou a tabela 
atualizada com a divisão 
dos R$ 4,9 bilhões do fundo 
eleitoral para as campanhas 
dos candidatos até outubro. 
O recálculo decorre de ajuste 
no valor destinado ao partido 
Agir (antigo PTC) que nas 
eleições de 2018 elegeu dois 
deputados federais e também 
contava com o senador 
Fernando Collor, eleito em 
2014 e que deixou o partido 
em janeiro de 2019.
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OAB Paraná lançará 
campanha de combate 
à desinformação

A Justiça condenou pelo 
crime de corrupção pas-
siva uma servidora pública 
denunciada pelo Ministério 
Público do Paraná no âmbito 
da Operação Quadro Negro – 
investigação que apura diver-
sas ilegalidades cometidas 
em construções e reformas 
de escolas no Paraná entre 
2013 e 2015. A ré, agora con-
denada, era secretária do dire-
tor da Superintendência de 
Desenvolvimento Educacional, 
órgão vinculado à Secretaria 
de Estado da Educação do 
Paraná (Seed), e recebeu van-
tagens indevidas de uma das 
empresas participantes do 
esquema criminoso. A deci-
são é da 9ª Vara Criminal de 
Curitiba e foi expedida nesta 

Condenado auxiliar da Seed que recebeu 
vantagens de empresa na ‘Quadro Negro’

quarta-feira, 13 de julho.
De acordo com a denún-

cia, oferecida pelo Núcleos 
de Curitiba do Gaeco e do 
Gepatria em 2019, o valor foi 
recebido em 2014 como forma 
de “agradecimento e estímulo 
pelo atendimento privile-
giado dispensado à empresa 
[…] bem como para que a ser-
vidora, em razão da função, 
permanecesse praticando atos 
de ofício, recebendo direta e 
pessoalmente os protocolos 
da referida empresa, sabida-
mente fraudados, no intuito 
de agilizar o seu andamento”.

A empresa, do ramo da 
construção civil ,  que fez 
o pagamento à funcioná-
r i a  p ú b l i ca  re ce b e u ,  d e 
acordo com as apurações, 

quantias  mil ionárias  do 
Governo do Estado para 
a realização de obras que 
nunca foram executadas.

O diretor da Superintendência 
da Seed a quem a servidora era 
subordinada – apontado como 
mentor do sistema de fraudes 
ocorridas no período e a par-
tir do qual, segundo as apura-
ções, houve a distribuição de 
vantagens indevidas em bene-
fício de agentes políticos – fir-
mou acordo de delação pre-
miada como Ministério Público 
do Paraná em 2018.

A pena fixada na sentença 
foi de três anos e três meses 
de reclusão em regime aberto, 
além do pagamento de 53 
dias-multa (equivalentes a 
aproximadamente R$ 2,1 mil).

A OAB Paraná lança na pró-
xima segunda-feira (18), às 17 
horas, a Campanha de Combate 
à Desinformação. O lança-
mento da ação institucional 
contra notícias falsas será rea-
lizado durante a assinatura do 
termo de Adesão ao Programa 
de Campanha de Combate à 
Desinformação do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

O evento contará com a 
participação do ministro Luiz 
Edson Fachin. Também estão 

confirmadas as presenças 
da presidente da seccional, 
Marilena Winter, e do presi-
dente da Comissão de Direito 
Eleitoral da seccional, Leandro 
Rosa. O evento será realizado 
na sede da OAB Paraná, com 
transmissão ao vivo pela Canal 
da OAB Paraná no Youtube.

Na sequência do lança-
mento da campanha, a OAB 
Paraná promove o Seminário 
Desafios no Combate à 
Desinformação. A programação 

prevê debates com especia-
listas em Direito Eleitoral, 
Direito Constitucional, Direito 
Processual e Ciência de Dados 
sobre proteção de dados e 
desinformação em campa-
nhas eleitorais, impactos das 
fake news na liberdade de 
expressão, repercussões cri-
minais da desinformação nas 
campanhas eleitorais, desin-
formação como ilícito eleito-
ral e a perspectiva trazida no 
novo código eleitoral.

Cerca de 80% dos estan-
des da 45ª edição da 
Feira Ponta de Estoque 
foram disponibilizados 
através de sorteio na 
manhã desta quinta-
-feira (14), na Aciu. O 
tradicional evento capi-
taneado pelo Conselho 
da Mulher Empresária 
e Executiva será rea-
lizado no pavilhão da 
Indústria e Comércio 
(parque de exposições) 
de 18 a 20 de agosto. 
Os interessados nos 
espaços restantes 

devem entrar em contato o mais brevemente possível pelo telefone (44) 3621-6700.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Servidores aceitam reajuste 
parcelado em apenas “3x” e 
aprovam o indicativo greve
Cascavel – A tentativa do Exe-
cutivo Municipal em buscar 
um acordo com os servidores 
públicos e fechar proposta 
de reajuste de 12,47% parce-
lado em dez vezes acabou não 
sendo aceita pela categoria, 
que esteve reunida em assem-
bleia na noite desta quarta-
-feira (13), no Centro Cultural 
Gilberto Mayer. Além de não 
aceitarem a proposta, eles 
também aprovaram um indi-
cativo de greve, situação que 
será protocolada oficialmente 
nesta sexta-feira (15). 

De acordo com o presi-
dente do Sismuvel (Sindicato 
dos Professores Municipais de 
Cascavel), Ricieri D’Estefani 
Junior, o indicativo de greve 
significa que a categoria pode 
deflagrar greve comunicando o 
Executivo Municipal com até 72 
horas de antecedência. “A con-
traproposta não foi aceita, já que 
os servidores querem que o índice 
seja parcelado em no máximo três 
vezes”, disse Ricieri. 

O comunicado da decisão 
foi feito ainda na manhã de 
ontem (14), diretamente ao 
prefeito Leonaldo Paranhos e 
a secretária de Planejamento 
e Gestão, Vanilse Pohl. Outro 
pedido do Sismuvel é que o 
aumento que foi anunciado 
para alguns cargos, possa ser 
estendido para outras cate-
gorias diante de uma nova 
negociação. A proposta do 
Município é de um aumento 
real para os cargos de auxiliar 
de serviços gerais, coveiro, 

Prefeitura abrirá teste seletivo
na Educação na próxima semana

A Prefeitura de Cascavel 
abrirá, a partir das 14h de 
segunda-feira (18), as inscri-
ções para teste seletivo com 
vagas para a Secretaria de Edu-
cação. Serão 166 vagas para 
agente de apoio temporário, e 
cadastro reserva para profes-
sor de educação infantil tem-
porário e professor temporário. 
As inscrições serão realizadas 
somente online, por meio do 
Portal do Município (cascavel. 
Atende.net). A taxa varia de R$ 
40 a R$ 60. O prazo se encerrará 

às 17h do dia 3 de agosto.
As vagas para agente tempo-

rário são para candidatos com 
ensino médio completo. A carga 
horária é de 40 horas semanais e 
o salário de R$ 1.501,26. Para o 
cargo de professor de educação 
infantil temporário, o requisito 
é ter ensino médio completo 
no curso de formação de 
docentes (magistério) e/ou 
licenciatura em Pedagogia ou 
licenciatura plena em normal 
superior, a carga horária é de 
40 horas e salário varia de R$ 

3.034,18 a R$ 4.401,84.
Por fim, a vaga de professor 

temporário exige a licenciatura 
em Pedagogia ou licenciatura 
plena em normal superior. São 
20 horas semanais de trabalho, 
com salário de R$ 2.202,50 a R$ 
2.665,53. O edital de abertura 
e seus anexos na íntegra, con-
tendo valor dos vencimentos, 
carga horária e demais infor-
mações importantes a respeito 
de todo processo podem ser 
consultadas também no Por-
tal do Município.

operador de máquinas, agente 
de apoio, auxiliar de manuten-
ção e agente funerário. 

Agora, os servidores vão 
aguardar um novo posicio-
namento do Executivo para 
que então, possa marcar uma 
nova assembleia e continuar as 
negociações que impactará a 
folha de pagamento de 9,1 mil 
servidores.

PODER PÚBLICO 
Em reunião feita a portas 

fechadas, também ontem, 
com a diretoria do sindicato, 
a secretária Vanilse reforçou 
que as reposições e os bene-
fícios concedidos pelo Municí-
pio aos servidores já chegam 
a R$ 74,3 milhões. Em março, 
foi feita a reposição de 7,59% 
da inflação referente a 2020 a 
2021, que teve impacto de R$ 
20,8 milhões. 

Também houve a aplica-
ção do percentual de 12,84% 
ao piso do magistério do ano 
passado que teve impacto de 
R$ 14,8 milhões. Além disso, 

a secretária lembrou que em 
janeiro ocorreu a reposição 
inflacionária de 2,46%, refe-
rente ao período de 2019 a 2020, 
impactando em R$ 36,7 milhões.

PROFESSORES 
Outra categoria que tam-

bém não aceita esse parce-
lamento é a dos professores 
que já sinaliza a aprovação de 
um indicativo de greve. Josiane 
Vendrame, presidente do Sipro-
vel (Sindicato dos Professores 
Municipais de Cascavel) disse 
que a categoria tem uma defasa-
gem de 25,65% do piso dos pro-
fissionais. Uma nova assembleia 
será marcada em breve. 

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 diferença seja paga para 
equiparar o piso o mais rápido.

ARQUIVO/SECOM Sem-terra, com picape
Uma curiosa movimentação acontece no trevo da estrada de 
acesso ao balneário de Trancoso, point do turismo de luxo 
em Porto Seguro (BA). Há duas semanas, sem-terra invadi-
ram terras de um fazendeiro que até agora não deu as caras. 
Há relatos contraditórios sobre a documentação da área. 
Enquanto isso, cresce todo dia a adesão. Já são centenas de 
barracos e até mercearia dentro da propriedade, com “segu-
ranças” armados na cancela de entrada. O Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra e um bando de conhecidos 
grileiros estão associados. 
A maioria tem motos e 
carros – alguns com pica-
pes do ano. A ocupação 
fica a poucos quilômetros 
do futuro aeroporto do 
Hotel Fasano, e da praia 
de Itaquena, onde o dono 
da fazenda já perdeu, mês 
passado, parte de faixa 
pé na areia para a Jus-
tiça, num leilão de R$ 80 
milhões. 

Google & UFRJ
Continua a novela do cance-
lamento do Google sobre o 
serviço de mega capacidade 
de armazenamento gratuito 
para alunos da UFRJ, cedido 
por anos, e que agora a ame-
ricana quer cobrar – seriam 
R$ 800 mil por ano para 
atender a demanda de dife-
rentes disciplinas. A univer-
sidade não tem ideia do que 
fazer, o MEC nem responde 
se há como ajudar, e a turma 
é quem sofre. Professores 
e alunos da Politécnica de 
Engenharia, por exemplo, 
pararam de trocar arquivos 
importantes para aulas e 
estudos. 

Num futuro 
qualquer
O xadrez político do Distrito 
Federal ganha peças e joga-
das que movem o tabuleiro 
nacional. Após a entrada 
subjudice de José Roberto 
Arruda (PL) no páreo – ele 
quer disputar o Governo – o 
governador Ibaneis lançou 
chapa com coalizão de peso. 
Ele hoje lidera as pesquisas 
(ainda sem Arruda). Mas 
ganhou apoio do chefe da 
Casa Civil do Palácio, Ciro 
Nogueira, seu conterrâneo, 
com uma revelação, senão 
dúbia, pelo menos surpreen-
dente: Ibaneis pode ser 
candidato futuro ao Governo 
do Piauí, terra da dupla.

Sobre esgoto
Sancionado há exatos dois 
anos, o novo marco legal do 
saneamento movimentou 
esse setor com R$ 46,7 

bilhões de investimentos pre-
vistos já contratados para as 
concessões de saneamento, 
via leilão, e 20 milhões de 
pessoas beneficiadas. As 
concorrências geraram como 
outorga R$ 29,5 bilhões 
de recursos para Estados 
e municípios. Ainda assim, 
mais da metade das cidades 
têm 90% de suas populações 
sem acesso a esgoto.
 

Atrasos (no chão)
No 1º semestre deste ano, 
4,3 milhões de passageiros 
foram afetados por atrasos e 
cancelamentos de voos, e o 
número mais que triplicou em 
relação ao mesmo período do 
ano anterior, aponta estudo 
da AirHelp. Um em cada oito 
passageiros foi afetado por 
atrasos e cancelamentos nos 
seis primeiros meses deste 
ano. O levantamento revela 
ainda que cerca de 550 mil 
prejudicados têm direito a 
indenização.

Do lado de lá
Enquanto no Brasil o Con-
gresso Nacional ainda debate 
– há décadas – a autorização 
para a volta de bingos e cas-
sinos, o Estado de Nova York 
nos EUA já lucra forte com as 
apostas online – que tam-
bém tramitam no escopo do 
PL em Brasília. Só neste 1º 
semestre, o Estado norte-a-
mericano arrecadou US$ 302 
milhões – ou R$ 1,5 bilhão 
– em impostos apenas com 
as apostas esportivas online, 
registrou o Boletim de Notí-
cias Lotéricas, de Magnho 
José, o maior especialista em 
jogos no Brasil.
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Abelhas aparecem mortas na Estrada 
Cedro em possível crime ambiental

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

Informações

NA CONTA de um dos produtores atingidos, pelo menos 1,5 milhão de abelhas morreram 
nos últimos dias

Milhares de abelhas foram 
encontradas mortas nos últi-
mos dias em pelo menos 10 
propriedades rurais localiza-
das na Estrada Cedro, pró-
ximo ao distrito de Lovat, 
em Umuarama. Os enxames 
eram fonte de renda para os 
agricultores.

O  p e q u e n o  a p i c u l t o r 
Dorisvaldo Vieira disse que 
as abelhas começaram a 
morrer depois do uso de 
agrotóxicos em uma pro-
priedade rural das redon-
dezas, que recorreu ao uso 

de dissecante. “É ruim de 
ve r.  A s  b i c h i n h a s  to d a s 
mortas. O chão forrado de 
abelhas”, denuncia.

Vieira afirmou que pelo 
menos 30 colmeias foram 
devastadas na localidade, 
fazendo com a mortandade 
passe de 1 milhão e 500 mil 
abelhas, entre operárias e 
rainhas das espécies jataí, 
europa e iraí. Cada caixa 
reúne, em média, 50 mil pro-
dutoras de mel. A destruição 
pode ser ainda maior.

“A gente fica com o coração 

partido em ver aquilo. Sem 
falar no prejuízo. Dava para 
tirar mel pelo menos três 
vezes por ano. Costumava dar 
até 12 quilos de mel por caixa. 
Acabou tudo”, lamentou.

Para Dorisvaldo Vieira, é 
muito provável que todas as 
abelhas da região tenham sido 
dizimadas, o que impedirá o 
retorno da cultura.

Os apicultores estão se 
reunindo para denunciar 
o provável crime ambien-
tal e exigir seus direitos. 
(Colaboração – Obemdito)

Ação da PF combate traficantes que agiam no Norte e Noroeste
A Polícia Federal deflagrou 

ontem (14) a Operação Mãos 
Amigas, com a finalidade de 
combater um grupo criminoso 
atuante na região de Londrina, 
envolvido com o tráfico trans-
nacional e interestadual de 

drogas, receptação de veículos 
e lavagem de dinheiro.

O objetivo da ação foi dar 
cumprimento à 30 mandados 
judiciais, sendo 15 de busca 
e apreensão, 10 mandados 
de sequestro de veículos, 3 

mandados de sequestro de 
embarcações e dois manda-
dos de sequestro de imóveis 
nas cidades paranaenses de 
Londrina, Cambé, Apucarana, 
Santo Antônio da Platina, 
Loanda e Porto Rico.

Além disso, houve o blo-
queio judicial de bens móveis 
e imóveis e de recursos finan-
ceiros mantidos nas contas dos 
investigados até o limite de R$ 
40 milhões. Durante a inves-
tigação, iniciada no final de 
2019, foram realizadas 19 pri-
sões em flagrante com o auxílio 
da Polícia Militar, Polícia Civil 
e Polícia Rodoviária Federal. 

Devido a essa cooperação 
entre os órgãos de segurança 
pública, o nome da operação 
é “Mãos Amigas”.

Ao todo, foram apreendidos 
13.259 kg de maconha; 698,4 
kg de cocaína; 1,2 kg de crack 
e; uma estufa com 248 pés de 
maconha, além de dezenas de 
veículos receptados.

O modus operandi do 
grupo criminoso consistia no 
tráfico de grandes quantida-
des de drogas do Paraguai ao 
Brasil; transporte da droga 
até a região de Londrina atra-
vés de veículos receptados 
(provenientes de furtos e/ou 

roubos); e a distribuição das 
drogas a vários Estados da 
Federação, em especial da 
região sudeste do país.

Com o dinheiro auferido, 
os investigados construíram 
patrimônio que está sendo 
descapitalizado na operação. 
Ao todo, são 10 investigados 
e todos contam com registros 
criminais, tais como: tráfico de 
drogas, homicídio, corrupção 
ativa, porte ilegal de arma de 
fogo, receptação, estelionato, 
furto, descaminho, desobe-
diência, dentre outros delitos. 
Além disso, os dois principais 
investigados já estão presos. 
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Neymar lamenta agressão de
torcedor santista contra Cássio

@tribunahojenewsumuarama ESPORTE

A INVASÃO e a agressão devem trazer dor de cabeça ao Santos na sequência da temporada

Ídolo do Santos, Neymar foi 
a público ontem (14) para criti-
car a agressão de um torcedor 
santista ao goleiro Cássio, do 
Corinthians, após a eliminação 
da equipe da Vila Belmiro na 
Copa do Brasil. O atacante da 
seleção brasileira disse que o 
episódio é uma “vergonha”.

“Fico triste pela derrota do 
Santos, mas o que mais me 
entristeceu foi ver a atitude 
desse torcedor. No calor do 

momento é onde tomamos 
atitudes que nos fazem se arre-
pender e nos deixam com ver-
gonha. Espero que isso sirva de 
lição pra todos os torcedores!”, 
escreveu Neymar, em suas 
redes sociais.

O jogador do Paris Saint-
Germain se refere à agres-
são ocorrida logo após o 
apito final. Um torcedor san-
tista invadiu o campo da Vila 
Belmiro e correu em direção 

a Cássio. O goleiro corintiano 
caminhava rumo ao centro do 
gramado quando foi atacado 
pelas costas. A “voadora” só 
não pegou em cheio no jogador 
porque Marcos Leonardo, do 
Santos, tentou proteger o goleiro 
no momento da agressão.

A invasão e a agressão 
devem trazer dor de cabeça 
ao Santos na sequência da 
temporada. O árbitro Jean 
Pierre Gonçalves Lima relatou 
o episódio na súmula da par-
tida. “Um desses torcedores 
conseguiu agredir o atleta do 
Corinthians, Sr. Cássio Ramos, 
número 12, com um pontapé 
em sua perna. Foi necessária a 
intervenção da Polícia Militar, a 
equipe do Corinthians teve que 
deixar o campo às pressas”.

O juiz da partida revelou 
na súmula que sete torcedo-
res do Santos foram detidos 
pela Polícia Militar. “Foram 
detidos e encaminhados para 
o Jecrim (Juizado Especial 
Criminal), porém até o fecha-
mento desta súmula não foi 

informado nenhum número 
de registro policial”.

Antes da agressão, Cássio já 
vinha sido alvo da torcida san-
tista ao longo dos 90 minutos. 
De acordo com a súmula, sina-
lizadores e bombas foram arre-
messadas em direção à área 
corintiana, próximo ao goleiro, 
no segundo tempo e também 
ao fim da partida.

“Informo que a partida foi 
paralisada aos 39 minutos do 
segundo tempo devido à uti-
lização de sinalizadores por 
parte da torcida do Santos FC. 

Informo ainda que foram arre-
messadas bombas para dentro 
do campo, explodindo na área 
penal onde era defendida pela 
equipe do Corinthians, ficando 
por este motivo 4 minutos com 
a partida paralisada”, registrou 
Jean Pierre Gonçalves Lima.

Apesar da eliminação 
na Copa do Brasil, o Santos 
poderá sofrer punições a serem 
cumpridas no Brasileirão, 
com perda de campo de 
campo de até 10 jogos. Há 
o risco ainda de multa, que 
pode atingir R$ 100 mil.

Fernando Alonso, da Alpine, clas-
sificou a Fórmula 1 como sendo 
‘chata’ e previsível, devido ao do-
mínio da Red Bull e da Ferrari nesta 
temporada. As duas equipes con-
quistaram todas as 11 vitórias no 
ano até agora, divididas entre Max 
Verstappen, Charles Leclerc, Sergio 
Perez e Carlos Sainz. A única outra 
equipe a aparecer no pódio este ano 
foi a Mercedes. “Mais ou menos”, 
foi a resposta de Alonso quando questionado pela NOS se as novas regras 
da categoria funcionaram. “Infelizmente, a Fórmula 1 ainda é muito previsível”.
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Primeira ZPE privada do país está em 
processo de implantação no município

@tribunahojenewsumuarama

PROJETO completo será encaminhado à Secretaria Especial das Zonas de Processamento de Exportação do Ministério da Economia

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

A caminhada até o iní-
cio das operações é longa, 
mas o primeiro e talvez mais 
importante passo já foi dado. 
“O município fez os estudos 
necessários, iniciou os procedi-
mentos e abriu processo sele-
tivo de caráter público em for-
mato de licitação, que seguiu 
todos os trâmites legais e já 
foi homologada. Na última 
semana a Prefeitura assi-
nou o termo de compro-
misso com a empresa Fênix 
Empreendimentos, que é de 
Umuarama, e agora aguar-
damos o andamento do 
projeto”, disse o prefeito 
Hermes Pimentel.

Agora a empresa vence-
dora do certame dará o pró-
ximo passo com o projeto da 
ZPE, que será apresentado 
pelo município e governo do 
Estado à União, explicitando a 
viabilidade financeira, a capa-
cidade econômica do investi-
dor e como será a gestão admi-
nistrativa. “Mais adiante serão 
apresentadas pela Fênix infor-
mações sobre o contato com a 
Fazenda municipal, a Receita 
Estadual e a Receita Federal, 
as formas de venda, cessão e 
concessão dos espaços para 
as indústrias que aqui dese-
jarem se instalar”, acrescen-
tou o secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

Ao final, o projeto completo 
será encaminhado à Secretaria 
E s p e c i a l  d a s  Zo n a s  d e 
Processamento de Exportação 
(SECZPE) do Ministério da 
Economia, já com propostas 
de instalação dos primeiros 
empreendimentos. Conforme 
a lei 14.184/2021, a ZPE – que 
envolve o município, o Estado 

e a União – deve contar com 
uma aduana da Receita 
Federal e um servidor respon-
sável pelo monitoramento e 
fiscalização das atividades.

O diretor de Indústria e 
Comércio do município, Paulo 
Leon Baraniuk, informa que 
a empresa implantará a ZPE 
em uma área própria de 80 
alqueires, localizada na rodo-
via PR-482 (a 17 minutos do 
centro da cidade), que será 
dotada de toda a infraestru-
tura necessária para o funcio-
namento das empresas. A área 
terá controle de acesso, recep-
ção e administração, depósitos 
e as condições básicas para o 
início da operação.

“O parque industrial será 
urbanizado conforme as 
necessidades das indústrias 
que manifestarem interesse e 
forem aprovadas pela SECZPE. 
Com a infraestrutura modular 
será possível adequar o espaço 
da forma mais conveniente 
a cada indústria, de acordo 
com suas demandas em rela-
ção a água, energia elétrica, 
comunicações, logística e 
outros fatores”, explicou.

O prefeito Hermes Pimentel 
destacou a importância de 
cada ator no processo. “A 
ZPE só acontece com o apoio 
do Estado, que concebeu um 
estudo econômico regional 
voltado ao processamento de 
exportações, destacando as 
capacidades da nossa cidade 
e região e as suas potencia-
lidades, além da disponibili-
dade de mão de obra e maté-
rias-primas”, disse.

A  I n v e s t  Pa ra n á ,  u m 
importante instrumento 
do Estado para o apoio às 
empresas e novos investi-
mentos, acompanha todas 
as fases do projeto com 
ser viços de classe mun-
dial ,  ser vindo de ponte 
entre governo e iniciativa 
privada, e já está prospec-
tando interessados na ZPE 
de Umuarama. “Logo estare-
mos com o nome da cidade 
em eventos internacionais, 
divulgando as potencialida-
des locais e a opção de ins-
talação em uma nova área 
de livre comércio”, acrescen-
tou Baraniuk.

Benefícios
Apesar da isenção tarifária, as exportações a partir da ZPE trarão grandes benefícios para a cidade, a re-
gião e o país. Além de contribuir para o saldo da balança comercial, a instalação de empresas altamente 
tecnológicas permitirá avanços na industrialização, disseminando tecnologia – inclusive com a possibi-
lidade de importação de equipamentos –, estimulará a pesquisa e a capitalização de fundos voltados à 
elaboração de projetos e desenvolvimento. “Teremos empregos mais qualificados, com melhores salá-

rios, o que impacta positivamente a economia local e permite o aumento do PIB per capta. A geração de 
empregos também beneficiará o setor de serviços (transportes, alimentação, saúde) com a possibilidade 

de alojamento de prestadores dentro da ZPE”, informou o secretário Marcelo Adriano.

Localização
Conforme os estudos realizados pelo Estado, Umuarama está estrategicamente localizada em conexão 

direta com os países do Mercosul. A opção pela cidade ajudará a evitar a migração de empresas para ou-
tros destinos – como o Paraguai –, além de fomentar a diversidade industrial e a arrecadação de impostos. 
Além disso, a cidade já conta com empresas locais com grande potencial de exportação, que receberão na 
ZPE um incentivo para conquistarem o mercado exterior. Cerca de 380 municípios de quatro Estados (Para-
ná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina, além do Paraguai e Argentina) encontram-se num raio 

de 300 km de Umuarama e poderão ser beneficiados direta ou indiretamente pelo projeto.

Doença no Paraná
Nesta mesma data, a 

Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou 3.162 casos 
confirmados e 34 mortes em 
decorrência da infecção cau-
sada pelo novo coronavírus. 
Os dados acumulados do 
monitoramento da Covid-19 
mostram que o Paraná soma 
2.648.521 casos confirmados 
e 43.922 mortos pela doença. 
Os dados de internamentos 
incluem todos os pacien-
tes com casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e suspeitos ou confir-
mados da Covid-19. São 559 
pessoas ocupando leitos SUS 
(136 em UTIs e 423 em leitos 
clínicos/enfermaria), seja por 
suspeita ou diagnóstico de 
Covid-19 ou de outras SRAGs.

Números da Covid
O Boletim Covid de ontem (14) trouxe a informação de 

que os novos casos caíram para oito – são quatro mulhe-
res, três homens e uma criança de quatro anos. Há 142 dias 
nenhuma morte em decorrência de complicações da covid-
19 é oficialmente registrada na cidade e o total de óbitos 
é de 339, desde o início da pandemia de coronavírus em 
março de 2020. Um jovem de Umuarama, de 25 anos, está 
internado na UTI do hospital Cemil. Ele tomou apenas a pri-
meira dose da vacina. Nesta data não há ninguém internado 
em enfermarias. Existem hoje 175 pessoas em isolamento 
domiciliar: são 131 casos ativos e 44 suspeitos. Neste período 
de 27 meses de pandemia, 38.672 pacientes receberam diag-
nóstico positivo para o coronavírus e deste total 38.202 se 
recuperaram. Em 195 dias (de 1° de janeiro até hoje), 18.214 
pessoas foram diagnosticadas com covid (9.311 mulheres, 
6.817 homens e 2.094 crianças). Em julho, a média de casos 
está em 13 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”.
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Prefeitos participam do workshop “Paraná em Foco”
O publicitário Marcelo 

Romaniewicz, de Curitiba, 
esteve em Umuarama ontem 
(14) para apresentar o wor-
kshop “Paraná em Foco”, espe-
cialmente desenvolvido para 
prefeitos, secretários e profissio-
nais de comunicação. O evento, 
organizado pelo Grupo RIC, foi 
realizado no auditório Haruyo 
Setogutte, no Paço Municipal.

Especialista em estraté-
gias de inovação em comu-
nicação, Romaniewicz falou 
sobre o conceito e aplicabili-
dade da legislação brasileira 
a respeito das formas mais 
indicadas para a comunica-
ção pública, as tendências de 
mercado, casos de comuni-
cação de sucesso de diversas 
prefeituras Brasil afora, além 

Beto Preto esteve ontem 
(14) em Umuarama para 
receber o título de Cidadão 
Honorário do Município. A 
homenagem veio através de 
um projeto de lei de auto-
ria dos vereadores Fernando 
Galmassi, (presidente da 

Câmara Municipal), Ronaldo 
Cruz Cardoso e Newton Soares, 
pelos relevantes serviços pres-
tados à comunidade umuara-
mense enquanto secretário de 
Estado de Saúde do Paraná. 
Beto deixou a Secretaria para 
se lançar como pré-candidato à 

de apresentar cenários futuros 
sobre o tema. “A comunicação 
na administração pública deve 
ser feita de forma eficiente e 
eficaz, ou seja, deve atingir 
a todos os públicos. Por isso 
é preciso utilizar de todos os 
meios para prestar contas de 
suas ações e feitos”, pontuou.

Ele indicou que comunicar 
é obrigação das prefeituras e 

está, inclusive, na Constituição 
Federal. “A transparência deve 
ter caráter educativo, informa-
tivo e ter orientação social. As 
prefeituras têm de utilizar as 
redes sociais, televisão, rádio, 
sites, impressos. Para isso é 
preciso conhecer seu público 
e aproveitar as oportunidades, 
falando de forma direta para 
que o cidadão se sinta tocado, 

respeitado”, falou.
Com 35 anos, o Grupo Ric é 

o maior grupo multimídia do 
Paraná e um dos maiores pro-
dutores de conteúdo regio-
nal do país. Omnichannel, 
que quer dizer algo como 
“múltiplos canais”, o grupo 
oferece a experiência com-
pleta para o consumidor em 
seus canais digitais.

Câmara transfere entrega de homenagem à Beto Preto
deputado federal nas eleições 
2022 e, justamente por receber 
o título dentro do período elei-
toral, decidiu, junto aos par-
lamentares, transferir a data 
do recebimento para o mês 
de outubro, após as eleições. 
“Estou lisonjeado e agradecido 

pela manifestação da Câmara 
de Vereadores de Umuarama. 
Divido o título com todos 
os servidores da Saúde do 
Município, trabalhadores dos 
hospitais e a lembrança me 
emociona muito. Respeitando 
o momento eleitoral, tivemos 

aqui em Umuarama hoje, mas 
em comum acordo com os verea-
dores e com o Prefeito Hermes 
Pimentel, optamos por deixar a 
entrega para depois do dia 2 de 
outubro, cumprindo a legislação 
eleitoral. Me sinto um cidadão 
umuaramense”, concluiu.8 VARIEDADES  Sexta-feira 15 de julho de 2022 @oparana hojenews

Palavras cruzadas

Os astros indicam um bom momento para você 
se dedicar aos estudos e ao seu aperfeiçoamen-
to. Pense em coisas que podem contribuir para 
melhorar o seu currículo. Terá que fazer alguns 
sacrifícios, mas nada vem fácil nesta vida, não é? 
No campo afetivo, você deve buscar alguém que 
realmente combine com você. Se já encontrou, 

A Lua estimula a cooperação e aconselha você a 
investir nas parcerias para ter resultados melhores 
no trabalho. Agora, se quiser contar com o apoio 
dos colegas, você precisa ser mais paciente. No 
campo sentimental, você vai sonhar com algo sé-
rio e dificilmente vai se satisfazer com aventuras e 
lances passageiros. 

O céu anuncia um dia de muito trabalho. Mas dis-
ciplinada e responsável como a virginiana é, você 
vai tirar de letra qualquer desafio. No amor, pode 
se envolver com colega ou com uma pessoa mais 
séria e experiente. Se você já vive uma relação 
estável, busque meios de quebrar a rotina e não 
deixar a vida tão séria. 

Sua preocupação com dinheiro continua acentuada 
e você deve ficar atenta a tudo que acontece à sua 
volta para identificar boas oportunidades de aumen-
tar seus ganhos. Urano garante criatividade e ideias 
inovadoras, mas pode não ser tão fácil colocar todas 
elas em prática. No romance, valorize quem está ao 
seu lado sem abusar das cobranças. 

Evite bater de frente com parentes por teimosia ou 
rebeldia. Explore o lado mais leve e descontraído 
do seu signo para contornar os atritos e se enten-
der melhor com o pessoal de casa, principalmente 
se você trabalha em home office ou em um negó-
cio de família. Na paquera, procure se soltar um 
pouco mais se quiser que alguém se aproxime. 

Lua e Saturno na Casa 12 deixam você mais conti-
da e desconfiada. Evite confiar demais nos outros e 
procure guardar seus segredos a sete chaves, pois 
há risco de se abrir com alguém e se arrepender. No 
campo sentimental, há grande chance de você se 
envolver num romance secreto, talvez até proibido.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 15 de julho são de Câncer com a personalidade em Capricórnio. São de boa 
aparência e de beleza física também. Em geral são charmosos e atraem as atenções sobre si, 
como sobre os seus talentos artísticos e seus dons de conquistar e de seduzir com naturalidade.  
Seu número principal é o 19, formado de dois números positivos e altivos. O 1 e o 9, otimistas 
e confiantes. Juntos formam o 10 e o 1, novamente, cujas características são positivas e líderes.

Horóscopo nascido em 15 de julho

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você nesta sexta-feira. Se você trabalha com pa-
rentes, pode ser que enfrente alguns atritos ao 
longo do dia. É preciso saber ceder e negociar, 
então, converse e busque um meio-termo que fi-
que bom para todo mundo. A dois, sair de casa e 
dar um tempo das preocupações de rotina pode 
fazer bem ao casal. 

O desejo de conquistar estabilidade no emprego 
continua acentuado e será um incentivo e tanto para 
você se dedicar ainda mais às tarefas para mostrar o 
seu valor. Você também terá mais gana para encarar 
seus desafios, mudar o que incomoda e virar o jogo 
a seu favor. A Lua na Casa 8 realça a sua sensuali-
dade e esquenta o clima na paquera e no romance. 

A Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo deixa 
você ainda mais ambiciosa. Você vai investir na 
carreira, no sucesso e fará tudo que estiver ao seu 
alcance para alcançar suas metas. No amor, você 
será exigente e só dará chance se valer muito a 
pena. Na união, valorize os projetos em comum 
com seu bem. 

As parcerias continuam favorecidas e você pode 
encontrar bons aliados para colocar seus projetos 
em prática. Pode contar com o apoio dos colegas 
para alcançar metas e encontrar soluções criativas 
para os desafios. Quem vive uma relação estável 
será parceira para o que der e vier, mas controle 
o ciúme. 

Mudanças e imprevistos podem tumultuar o seu 
dia e causar alterações no seu humor. Procure 
manter a confiança e o entusiasmo. E tente con-
tornar os obstáculos com jogo de cintura, sem re-
beldia nem teimosia. Na área afetiva, tudo indica 
que você vai apostar num charme discreto para 
atrair o amor certo. 

Os astros aconselham você a medir as palavras 
para não se envolver em conflitos ou mal-enten-
didos ao longo do dia. Lua e Saturno na Casa da 
Comunicação podem deixar sua língua muito afia-
da e isso, para um signo que já é sincerão, pode 
atrair problemas. Vai apostar em bons papos para 
conhecer melhor o alvo na paquera.
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concurso: 5896
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Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 17

max 29
min 17

Cascavel
max 25
min 17

Foz do Iguaçu
max 26
min 20

max 27
min 14

Curitiba
max 24
min 13
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Sábado 16/7/2022
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04 08 11 22 33 36 39 43 45 46
50 52 60 61 69 72 78 83 95 99
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Crescente
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Nova
28/07 - 14h55
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13/07 - 15h37

Minguante
20/07 - 11h18
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BANCO 13

PUFN
LARANJINHA

VENTANIA
ESTAGLM

GESSOPIORA
DANÇARUN
OIRDIC
MAMADEIRA

TETANOAD
SRÃANTA

ETAPAALTA
IVETEEB
CEASINA

BASTIDORES
SOSOATE

R

Mascote
do Nova
Iguaçu
(fut.)

A palavra
de signifi-
cado oposto
ao de outra

(?) benta,
bolinho

de coco e
ovos

Grande
agitação 

do ar
Gafe;
fiasco

"Se (?)
Rua Fosse

Minha",
ciranda

O papel
de enve-

lopes 
comerciais

Risco do
prédio
conde-
nado

Agrava-
mento 
de uma
doença

Tomar
a (?):

passar a
frente de

(?) de: 
de um

lado para
outro

Mulher
que sofre 
de nanismo

Dicionário
(abrev.)

(?) 
Pacino,

ator norte-
americano

Significa
"Disc", 
em CD

Estágio
de um

processo

Maior
mamífero
brasileiro

Esmalte
incolor
para

unhas
(?)

Sangalo, 
cantora
baiana

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Rede, em
inglês

Material
dos favos
da abelha

Sufixo de
"maravi-
lhoso"

(?) logo, 
expressão
de despe-

dida

Rapidez; 
velocidade

Patos e
galinhas

É alvo da
vacina
tríplice

Dissimular;
enganar
Maior rio
africano

Vogal de
"gol"

Item do
enxoval
do bebê

Subida 
de preços 
(?) quais:
idênticos

Imobili-
zador de
fraturas
Bailar 

Situação
difícil
(pop.)

Corredores
atrás de
um palco

Agora

Aplica
óleo na
forma

Sozinho
Destino;

sorte
(fam.)

3/net. 5/pardo. 6/fingir — tétano. 10/laranjinha.
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de um

processo

Maior
mamífero
brasileiro

Esmalte
incolor
para

unhas
(?)

Sangalo, 
cantora
baiana

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Rede, em
inglês

Material
dos favos
da abelha

Sufixo de
"maravi-
lhoso"

(?) logo, 
expressão
de despe-

dida

Rapidez; 
velocidade

Patos e
galinhas

É alvo da
vacina
tríplice

Dissimular;
enganar
Maior rio
africano

Vogal de
"gol"

Item do
enxoval
do bebê

Subida 
de preços 
(?) quais:
idênticos

Imobili-
zador de
fraturas
Bailar 

Situação
difícil
(pop.)

Corredores
atrás de
um palco

Agora

Aplica
óleo na
forma

Sozinho
Destino;

sorte
(fam.)

3/net. 5/pardo. 6/fingir — tétano. 10/laranjinha.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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F F R
C O M E S T I V E L

R O U P A N O V A
M A C I V I L

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

A G I A S R L E
O Ã P A C A T A
V O C E O R A L
E E R A O I
R N I S O C Z
N O S T A L G I A

C O S M O S S I R

Repú-
blica e Mo-

narquia
(Política) 

O país
mais rico
do mundo

Sérgio
Porto, jor-
nalista e
cronista

Bastão do
jogo de
beisebol

Encontro
registrado
pela ata

Grossa
(a calda)

Espe-
cialista
em um
assunto

Tomava
provi-

dências

Tranqui-
la; sosse-

gada

"Mais (?)",
programa

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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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

Modelo mais vendido pela 
Nissan no Brasil, o Novo Nis-
san Kicks ganhou uma pintura 
especial em homenagem à Imi-
gração Japonesa no Brasil. O 
desenho, que une diferentes 
elementos da cultura japo-
nesa, foi aplicado a uma uni-
dade de verdade do crossover 
e será um dos destaques do 
estande da Nissan no Festi-
val do Japão, um dos maiores 

Um carro único foi trazido 
para o Brasil pela McLaren São 
Paulo: um 720S com a icônica 
decoração “Gulf” desenvol-
vida pela MSO (McLaren Spe-
cial Operations, a divisão de 
personalização da fábrica). O 
modelo é um tributo a uma 
das decorações de corrida 
mais conhecidas do mundo e 
à companhia petrolífera, uma 
das primeiras parceiras da 
McLaren no automobilismo 
esportivo. Trata-se do único 
exemplar destinado às Améri-
cas. Uma verdadeira peça de 
coleção que não terá similar no 
mercado brasileiro. Esta exclu-
sividade está à venda por R$ 
4.200.000,00.

O tributo à Gulf se faz pre-
sente na combinação de azul 
claro e laranja na carroceria, 

McLaren 720S Gulf, único
no Brasil e por R$ 4.200.000

uma pintura que ficou bas-
tante conhecida entre os fãs 
de automobilismo. Emblemas 
Gulf foram aplicados no capô 
e nos para-lamas traseiros. As 
pinças de freio são pintadas de 
laranja, combinando perfeita-
mente com o conjunto.

No interior, o emblema Gulf 
aparece nos suportes laterais 
e nos apoios de cabeça dos 
bancos. Os cintos de segurança 
são laranja e os assentos têm 
costuras nas cores laranja e 
azul, em discreto contraste 
com o acabamento em preto. 
A chave de ignição segue o 
estilo da carroceria: azul e 
laranja com o logotipo Gulf. No 
volante, a marcação “12 horas” 
é laranja, ladeada por duas fai-
xas mais estreitas em azul. As 
especificações técnicas não 

foram alteradas. O motor V8 
biturbo de 4 litros com 720 cv 
permite ao 720S acelerar de 0 
a 100 km/h em 2,9 segundos e 
de 0 a 200 km/h em 7,8 segun-
dos, com velocidade máxima 
de 341 km/h.

Iniciada em 1968, a união 

entre a Gulf e McLaren mar-
cou história na Fórmula 1 e na 
Can-Am. A parceria terminou 
no fim de 1973 e foi retomada 
indiretamente na década de 
1990, quando a petrolífera 
patrocinou equipes particu-
lares que competiam com os 

McLaren F1 GTR nos campeo-
natos de Gran Turismo reali-
zados na Europa. Em 2020, a 
McLaren e Gulf retomaram a 
parceria na equipe de Fórmula 
1 e também no fornecimento 
de lubrificantes dos carros de 
rua que saem da fábrica. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Desenho que une diferentes elementos 
da cultura japonesa foi transformado 
em realidade e será destaque da marca 
no Festival do Japão, em São Paulo 

Nissan apresenta Novo Kicks com a pintura mais japonesa
eventos da comunidade nipô-
nica no Brasil que iniciou 
ontem na cidade de São Paulo.

A pintura especial é resul-
tado do “Concurso Acadêmico 
de Design Gráfico Novo Nissan 
Kicks”, realizado pela Nissan do 
Brasil no mês de junho. Com o 
projeto que integra a deusa 
do Sol na mitologia japonesa, 
Amaterasu, a obra do artista 
Katsushika Hokusai “A grande 
onda de Kanagawa” e uma 
árvore símbolo do Japão, a 
cerejeira, o grande vence-
dor do concurso foi Ricardo 
Munhoz Santiago Junior, do 
Instituto Mauá de Tecnologia, 
de São Paulo.

Além do Novo Kicks persona-
lizado, os visitantes que forem 

ao estande da Nissan no evento 
poderão ver outros modelos da 
marca como o sedã Novo Versa, 
a picape Nova Nissan Frontier e 
o modelo 100% elétrico mais 
vendido no Brasil em 2021, o 
Nissan LEAF.

Com um desenho que mis-
tura a tradição e a moder-
nidade do Japão, o estande 
da Nissan contará com uma 
grande árvore japonesa ao 
centro e um espaço Omo-
tenashi (hospitalidade, em 
japonês) com um lounge. Para 
aqueles que gostam de desa-
fios, a Nissan traz para o fes-
tival um quiz com perguntas 
sobre a própria marca.  Quem 
acertar as respostas ganha um 
brinde exclusivo.

Nissan no 23º Festival do Japão
De 15 a 17 de julho de 2022
Horários de funcionamento:
15 de julho (sexta-feira) - das 11h às 21h
16 de julho (sábado) – das 9h às 21h
17 de julho (domingo) – 9h às 18h

LOCAL:
São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5
 Água Funda, São Paulo – SP

SE
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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

Autorizada a revitalização da Praça Sete de Setembro
A Prefeitura inicia nos pró-

ximos dias a revitalização de 
mais um espaço público. A 
Secretaria Municipal de Obras 
autorizou, nesta semana, a 
execução da reforma com-
pleta da Praça Sete de 
Setembro, localizada na Zona 
VI (no cruzamento das aveni-
das Rio Grande do Norte com 
Presidente Castelo Branco), 
uma das primeiras áreas habi-
tacionais de Umuarama.

A revitalização segue um 
cronograma de melhorias de 
espaços públicos iniciado pelo 
município no ano passado. Já 
receberam serviços as praças 
Tamoio, na mesma região; Alto 
São Francisco, em fase de aca-
bamento; e Dr. Antônio Morais 
de Barros (Zona 2). Também 
foram executados serviços na 
Praça Portugal, que recebeu 
equipamentos e tornou-se 
ponto de encontro dos ciclis-
tas, além de manutenção, 
plantio de flores e iluminação 

de LED implantados em vários 
logradouros.

O investimento na Sete de 
Setembro será de R$ 235,4 
mil e a empresa vencedora da 
licitação foi a Cabral & Cabral 
Engenharia Ltda. As obras con-
templarão os mais de 3,6 mil 
m² da praça. “O serviço será 
semelhante ao executado 
na Tamoio, começando pela 
remoção das calçadas e da 
grama. Está prevista a substi-
tuição de todo o piso de con-
creto por paver, reforma das 
instalações sanitárias, constru-
ção de banheiro acessível para 
pessoa com deficiência (PCD) e 
paisagismo, além da passagem 
da ciclovia”, explicou o secretá-
rio municipal de Obras, Gleison 
Alves de Andrade.

A empreiteira implantará 
calçamento em paver com 
rampas para cadeirantes, 
conjuntos de mesas, bancos 
e lixeiras novos, e substituirá 
louças e portas dos sanitários. 

Outras obras também estão 
previstas. Na revitalização 
da Praça Anchieta, com área 
de 3.821,28m², serão apli-
cados R$ 230.228,46 (valor 
máximo) e na Praça dos Xetá 
o valor estabelecido foi R$ 
189.868,39. A Praça do Alto 
São Francisco recebe o inves-
timento de R$ 305.104,00.

Desde que assumiu o cargo, 
o prefeito Hermes Pimentel 
garantiu a continuidade das 
obras que estavam em anda-
mento. Ele vê as praças como 
importantes pontos de encon-
tro, lazer e convívio para a 
população. “Estamos ade-
quando alguns pontos – como 
a passagem da ciclovia nas pra-
ças da Rio Grande do Norte – e 

A EMPREITEIRA implantará calçamento em paver com rampas para cadeirantes, 
conjuntos de mesas, bancos e lixeiras novos, e substituirá louças e portas dos sanitários

as obras vão garantir espaços 
cômodos para a população ao 
ar livre, para todos se divertirem 
e passarem bons momentos 

em família, bem como grupos 
de amigos e aposentados. Para 
isso as praças serão bem estru-
turadas”, completou.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

SE
XT

O
U

@tribunahojenewsumuarama

“A vida é um proces-
so constante de morrer.”                               

(Arthur Schopenhauer)

ZOOM
Luiz Alexandre Teodoro  e Amanda Moura aguardam ansiosos a 

chegada de Alicia Eliane, em Agosto, para alegrar a família. Da titia 
Jhenifer Tamili: parabéns o casal

Segundo um artigo da Coach Janaína Lima quando inserimos atividades 
físicas em nosso cotidiano e tempo de qualidade para gente e para famí-

lia, podemos ganhar também: (1) Liberação de vários hormônios 
da felicidade; (2) Melhora na qualidade do sono, sensação de 

bem-estar e autocuidado; (3) Equilíbrio maior entre mente e do 
corpo; (4) Melhora e aumento da nossa criatividade e foco em 

nossos objetivos, entre outros benefícios e ainda reservamos um 
tempo de qualidade com a família, o que  gera ocitocina e me-

mórias que fazem bem ao nosso coração.

ESPELHO
Dados da Statista e HootSuite, 

sobre o poder dos influen-
cers, o Brasil, com mais de 150 
milhões de usuários de redes 
sociais, é o primeiro país no 

ranking mundial em que esses 
profissionais são mais relevan-
tes para a decisão de compra 

de uma pessoa. Mais de 43% da 
população brasileira já realizou 

uma compra por influência 
de uma celebridade ou in-

fluenciador digital, uma taxa 
significativamente maior que 

outras nações, como os Estados 
Unidos por exemplo.

RESTA UM
Cerca de 80% dos estandes 

da 45ª edição da Feira Ponta 
de Estoque foram disponibi-
lizados através de sorteio na 
manhã da quinta-feira (14), 

na Aciu. O tradicional evento 
capitaneado pelo Conselho 

da Mulher Empresária e Exe-
cutiva será realizado no pavi-
lhão da Indústria e Comércio 
(parque de exposições) de 18 

a 20 de agosto. Os interes-
sados nos espaços restantes 
devem entrar em contato o 
mais brevemente possível 

pelo telefone (44) 3621-6700.

DICAS PARA DOIS!
Para melhorar as relações amorosas 
-,  Luiz Alberto  Hanns, psicanalista 
e terapeuta de casais há mais de 20 
anos, autor de diversos livros sobre 

psicoterapia, enumera o seguinte. (*) 
Se para você ficar "à vontade" significa 
não ser cuidadoso e se permitir ser in-
delicado, cuidado. Nem tudo o que se 
sente e pensa deve ser dito a qualquer 

momento - às vezes jamais. (*) Não 
dificulte as demais relações do outro. 
As pessoas têm diversas relações que 
consideram importantes e agradáveis: 

familiares, sociais, profissionais, etc. 
Se não houver grave razão para tal, 

dificultá-las pode soar como egoísmo 
ou implicância. E alinhava que  (*) Ao 
decidir fazer algum favor, faça-o por 
inteiro com plenitude.(*) Respeite o 

espaço vital de cada um. Cada pessoa 
tem suas necessidades de tempo, es-
paço e individualidade.(*)  Se fez algo 

errado, peça desculpas sem justificar o 
erro colocando a culpa sobre o outro.

PARCERIA
A Netflix vai oferecer um novo plano 

de assinatura em parceria com a 
Microsoft dentro do seu streaming. O 

serviço terá a empresa de Bill Gates 
como “parceira global de vendas e 

tecnologia de publicidade” e um valor 
mais baixo de assinatura, uma forma 
encontrada pela Netflix para enfren-
tar uma crise que envolve queda no 
número de assinantes e demissões 
em massa. Greg Peters, diretor-che-

fe de operações da plataforma de 
streaming, escreveu que a Microsoft 

oferece flexibilidade para inovar tanto 
em tecnologia quanto em vendas, 
além de proporcionar proteção à 
privacidade dos usuários. (UOL)

BORA CAMINHAR!

ARQUIVO PESSOAL

OI SUMIDO!
Uma pesquisa científica nos incentiva a mandar um "oi, sumido" ou ligar para um amigo com quem não se fala há 
muito tempo.  Um estudo realizado por cientistas americanos mediu como uma mensagem do tipo "Me lembrei de 
você", nos afeta para o bem. Foram analisados 5,9 mil participantes. Em todos,  aqueles que iniciaram a comunicação 
subestimaram o quanto os destinatários gostaram do contato.


