
A Prefeitura recebeu um 
caminhão limpa-fossa 

do governo estadual 
que auxiliará no 

esgotamento sanitário 
de comunidades 

carentes que ainda não 
contam com rede de 

esgotos. Os efluentes 
serão encaminhados 

para locais de 
tratamento e destinação 
ambientalmente correta.

Uma operação de trânsito realizada pela PM, GMU, agentes de trânsito de Umuarama e Cadetes da Polícia Militar do 25º 
Batalhão terminou com a apreensão de 15 motos e 4 carros. Durante as abordagens em dois pontos da avenida Paraná, 
no centro da cidade, foram averiguadas irregularidades na documentação que levaram ao recolhimento dos veículos.
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Município enfrenta surto de dengue em
17 das 18 Unidades Básicas de Saúde
Com cerca de 7 mil moradores e novos 14 casos confirmados até o 
momento, a região da UBS (Unidade Básica de Saúde) Bem-Estar, na 
Zona VI, é uma ‘ilha’ dentro do surto de dengue que toma conta de 
Umuarama. Das 18 UBS da cidade, 17 enfrentam uma escalada de 

casos que deixa a cidade em estado de alerta. Nesta semana mais 42 
pessoas tiveram exames positivos para a doença, elevando o acumu-
lado do ano epidemiológico para 1.461 casos e foram lançadas 280 
notificações de suspeita da doença. l 8

l 9

JOSÉ A. SABINO/SECOM

l 6

Blitz

‘Penduricalho’
pode dar mais

R$ 11 mil a
procuradores

l 2

Polícia descarta
motivação política 

na morte de 
petista em Foz

l 3

TCE apresenta
no Noroeste a

Nova PCA
Municipal

l 5

Criança vítima
de Piratas do
Asfalto morre

no hospital
l 6

A
LE

X
 M

IR
A

N
D

A

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Conselho de 
Desenvolvimento

Limpa-fossa



expediente Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Sábado 16 e domingo 17 de julho de 2022

Umuarama

Fases da lua
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‘Penduricalho’ pode dar mais
R$ 11 mil para procuradores

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva Muitas nuvens

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

Período/ Poup. antiga Poup. nova Remun.
depósitos até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
13/6 a 13/7 0,6588 0,6588 0,1580
14/6 a 14/7 0,6602 0,6602 0,1594
15/6 a 15/7 0,6652 0,6652 0,1644
16/6 a 16/7 0,6643 0,6643 0,1635

Ações % R$
Petrobras PN +1,71% 27,96 
Vale ON +0,62% 68,37 
ItauUnibanco PN +1,81% 22,55 
Magazine Luiza ON -4,47% 2,78 
Hapvida ON -5,22% 5,81 
Gerdau PN +5,94% 23,54

IBOVESPA: +0,45% 96.551 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 138,56
Libra est. 0,84
Euro 0,99
Peso arg. 128,25

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,5% 5,4040 5,4050 +3,2%
PTAX  (BC) -1,0% 5,4008 5,4014 +3,1%
PARALELO -0,3% 5,2800 5,7400 +2,9%
TURISMO -0,3% 5,2800 5,7200 +2,9%
EURO -0,4% 5,4494 5,4506 -0,6%

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

DÓLAR 15/07

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,41
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.270,49 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/07

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 15/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 185,00 0,0% -3,6%
SOJAParanaguá 193,00 -0,5% -4,0%
MILHOCascavel 84,00 -1,2% -5,6%

SOJA 1.466,00 -5,75 -9,2%
FARELO 431,00 -7,90 6,6%
MILHO 604,25 -0,75 -17,1%
TRIGO 776,75 -18,25 -27,0%

SOJA 174,53 0,6% -2,9%
MILHO 75,29 -0,2% -9,7%
TRIGO 110,27 0,0% 0,2%
BOI GORDO 302,55 0,0% 2,3%
SUINO 6,15 -1,0% 13,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 15/07 PR DIA 30d.

Em 15/07 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)

O ATO foi assinado em maio pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, e passa a valer a partir de agora

O Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
criou um benefício que pode 
aumentar em até R$ 11 mil o 
salário dos procuradores da 
República. O ato foi assinado 
em maio pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, e 
passa a valer a partir de agora.

Da forma como foi apro-
vado pelo Conselho, o benefí-
cio seria pago sem o desconto 
do abate-teto. Com isso, os 
vencimentos dos procurado-
res ultrapassariam os R$ 39 
mil pagos aos ministros do 
Supremo Tribunal Federal 

(STF). Os procuradores ganha-
ram o direito de receber até 
33% a mais para exercer as fun-
ções pelas quais foram contra-
tados sob a justificativa de que 
estão sobrecarregados.

A resolução vale tam-
bém para os integrantes dos 
Ministérios Públicos esta-
duais. Os estados do Paraná 
e Santa Catarina já se adianta-
ram e, com base em leis locais, 
concedem aos promotores o 
penduricalho por acúmulo de 
processo. No Paraná, foi defi-
nido que promotores com 
mais de 200 ações criminais 

têm direito ao adicional. Basta 
ele ter 201 processos para 
receber 11% a mais no salá-
rio. Essa cifra pode triplicar. A 
partir da decisão do conselho, 
o Ministério Público do Paraná 
abriu procedimento para ana-
lisar o reajuste do pendurica-
lho para pagar os 33%.

Esse benefício já era con-
cedido aos juízes, mas em 
outros moldes. No caso dos juí-
zes, que recebem o adicional 
desde 2020, o acréscimo não 
pode furar o teto, de acordo 
com resolução do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).
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Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva Muitas nuvens
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Polícia descartou  
motivação política  
na morte de petista

@tribunahojenewsumuarama

SEGUNDO a polícia, para enquadrar juridicamente o caso como crime político, Jorge 
teria que ter impedido Marcelo de exercer direitos políticos

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) indiciou o policial 
federal penal Jorge José da 
Rocha Guaranho, acusado 
de matar o guarda municipal 
Marcelo Arruda no último fim 
de semana em Foz do Iguaçu. 
Guaranho foi indiciado por 
homicídio duplamente qua-
lificado por motivo torpe e 
causar perigo comum, mas 
foi descartada motivação polí-
tica para o crime. O assassi-
nato ocorreu durante uma 
festa de aniversário de Arruda 
com temática do Partido dos 
Trabalhadores (PT). Arruda era 
tesoureiro do partido em Foz.

A informação do indicia-
mento foi dada ontem (sex-
ta-feira, 15) numa entrevista 
coletiva da Secretaria de 
Segurança Pública do Paraná 
e da Polícia Civil. A delegada 
Camila Cecconelo, chefe da 
Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa, afirmou 
que um suposto colega de 
Jorge, em um churrasco, 
acessou imagens de circuito 
interno de onde ocorria 
festa. Jorge José estava no 
evento e perguntou onde era 
realizada a comemoração. 

Ele, segundo a polícia, inge-
riu bebida alcoólica.

Segundo os depoimentos, 
ele chega ao local ouvindo 
uma música relacionada à 
campanha do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Houve uma 
discussão entre eles. Jorge 
José foi embora, mas retor-
nou ao local. Então, atirou pri-
meiro contra Marcelo, invadiu 
a festa e fez mais disparos.

Ao todo foram quatro tiros, 
sendo que dois atingiram a 
vítima. Marcelo reagiu com 10 
disparos. Quatro acertaram 
Jorge José, que está hospita-
lizado em Foz do Iguaçu.

HUMILHAÇÃO
“Houve uma discussão por 

questões políticas”, frisou a 
delegada, destacando que isso 
não significa motivação polí-
tica no crime. Segundo a dele-
gada, Marcelo, durante a briga, 
jogou terra e pedras em Jorge 
José e em sua família. “É difícil 
dizermos que ele matou por a 
vítima ser petista. Ele teria vol-
tado por se sentir humilhado”, 
conclui a delegada.

Segundo a delegada, para 
enquadrar juridicamente o 
caso como crime político, 
Jorge José teria que ter impe-
dido Marcelo de exercer direi-
tos políticos. “Ele não tinha 
intenção de atirar, mas sim, 
de provocar. Os tiros ocorre-
ram após o acirramento da 
discussão”, explicou.

Família de Marcelo Arruda 
contesta decisão da polícia

Os advogados da família 
do tesoureiro do PT de Foz do 
Iguaçu, Marcelo Arruda, con-
testaram as conclusões da 
Polícia Civil do Paraná e criti-
caram ainda a pressa na con-
clusão do inquérito antes que 
a perícia dos bens apreendidos 
tenha sido feita.

“Por certo, a necessária 
continuidade das investiga-
ções demonstrará que a nossa 
convicção quanto as motiva-
ções políticas do assassinato. 
Como o autor do fato vai até a 
festa de Marcelo – evidenciado 
o conteúdo político do evento 
– senão para impedi-lo ou frus-
trá-lo? Faria o mesmo se fosse 
um aniversário sem conteúdo 
político decorativo”, questio-
nam os advogados, em nota.

N a  a va l i a ç ã o  d e l e s , 

“conforme os fatos – inclusive 
imagens trazidas a público 
até o momento – está eviden-
ciada a prática de homicídio 
qualificado motivado por ódio 
em face de razões políticas. É 
resultado de um clima de ódio 
instigado por quem deveria 
ser exemplo de ética, morali-
dade, respeito e carinho por 
seu povo”.

S e g u n d o  a  n o ta ,  “a 

desconsideração dos requeri-
mentos dos familiares, a nega-
tiva de procedimentos opera-
cionais com vistas a cumprir 
o exarado no Parecer do MP, 
no que toca ao item a), bem 
como o atropelo injustificado 
(faltando ainda 04 dias para 
o derradeiro prazo de con-
clusão) tornam insuficientes 
e duvidosos os resultados 
apresentados”.

Falta de diligências
De acordo com os representantes da família de Arruda, não foram 
deferidas e promovidas as diligencias necessárias para a conclusão 

da investigação, “ocasionando prejuízos irreparáveis a conclusão 
do inquérito, favorecendo o assassino e a não persecução penal 

de eventuais terceiros envolvidos ou partícipes de qualquer forma, 
inclusive tendo em vista, repita-se a exaustão, os requerimentos 

formulados a autoridade policial (desconsiderados) e o Parecer do 
MP já citado, também ignorado”.

Policial militar e deputado, 
Capitão Augusto (PL-SP) 

afirmou que a quantidade 
de candidatos das polícias e 
forças de segurança em São 

Paulo nas eleições deste ano 
é “absurda e exagerada”. 

Segundo projeções da 
Frente Parlamentar da 

Segurança Pública, liderada 
por Augusto, só de PMs candidatos serão 80 da ativa e um 

número semelhante de aposentados —número cinco vezes 
maior que a média de pleitos anteriores, quando de 30 a 

40 concorriam. Se forem consideradas as demais forças, o 
total de policiais-candidatos em São Paulo chega a cerca 

de 250. “É um absurdo porque pulveriza, divide os votos. 
Vai ser muito difícil manter a nossa representatividade na 

próxima legislatura”, afirma Capitão Augusto.

Exagero de candidatos

Palanque fechando
O ex-governador Eduardo 
Leite (PSDB), pré-candidato 
à reeleição no Rio Grande 
do Sul, ameaça fechar seu 
palanque para Simone Tebet 
(MDB-MS). A medida seria 
uma resposta à insistência do 
diretório emedebista gaúcho 
em lançar o deputado 
estadual Gabriel Souza na 
corrida pelo Palácio Piratini. 
Leite acaba de receber o 
apoio do União Brasil, cujo 
candidato ao Planalto é o 
deputado federal Luciano 
Bivar (PE). No plano nacional, 
o presidente do PSDB, 
Bruno Araújo, afirmou em 
conversas reservadas que 
a legenda deve integrar a 
coligação de Simone mesmo 
se não houver um acordo 
no Rio Grande do Sul. Mas, 
de acordo com aliados, 
não haveria o mesmo 
“entusiasmo”.

Leite e Bivar
O dirigente tucano havia 
condicionado a aliança 
em torno de Simone na 
chamada terceira via ao 
acerto no Estado. Apesar da 
pressão da direção nacional 
do MDB, o diretório gaúcho 
manteve o nome de Souza 
e perdeu a prerrogativa 
de indicar o vice de Leite, 
que elogiou Bivar. “Nesse 
momento, a participação do 
União Brasil enseja o apoio 
ao Bivar. A prerrogativa de 
indicar o vice será do União 
Brasil. Bivar terá nosso 
apoio e nosso palanque 
à sua disposição. O PSDB 
está em uma discussão 
nacional com o MDB. 
Vamos aguardar que esse 
processo se consolide 
para que possamos 
compreender de que 
forma podemos colaborar 
também”, disse Leite.

Dono da ‘caneta’
Ainda no culto com lideranças evangélicas na manhã 
de ontem (sexta-feira, 15), o presidente da República 

Jair Bolsonaro voltou a atacar o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin. O ministro 
da Suprema Corte, que dirige a Justiça Eleitoral até 
o mês que vem, é alvo de ataques quase diários dos 

bolsonaristas por, supostamente, possuir alianças com 
seu maior rival nas eleições: “Quem foi que tirou o 

Lula da Cadeia? Foi ministro Fachin”, disse Bolsonaro 
durante seu longo discurso. “E onde está o ministro 

Fachin? Conduzindo o processo eleitoral”.

O fato é...
De fato, Fachin assinou uma decisão que anulava as 

condenações de Lina na Operação Lava Jato, em março 
do ano passado. A decisão, no entanto, foi mantida por 
oito votos a três pelo plenário no STF no mês seguinte. 

Bolsonaro não citou nominalmente o ministro 
Alexandre de Moraes, do STF. No entanto, ele repetiu 
um antigo comentário nas críticas a Moraes: que há 
“pessoas na Praça dos Três Poderes” que acham que 

podem muito, mas que não podem tudo.
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Obrigação da exposição 
do preços de combustíveis 
é alvo de questionamento

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

@tribunahojenewsumuarama

Projeto altera regras de gestão do FNDE
O Projeto de Lei 1250/22 

altera o modelo de gover-
nança e  de transparên-
c i a  d o  Fu n d o  N a c i o n a l 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Criado em 
1968, o fundo financia proje-
tos de ensino e pesquisa no 
País, abrangendo material 
didático, transporte e ali-
mentação escolar e bolsas de 
estudo. A proposta tramita 
na Câmara dos Deputados.

Segundo o texto, a lei que 
regulamenta o FNDE passará 
a exigir conhecimento técnico 
compatível dos indicados à 
presidência e a cargos de dire-
toria, os quais precisarão ainda 

passar por sabatina no Senado 
Federal antes da posse.

A proposta também repassa 
ao conselho deliberativo do 
FNDE – órgão colegiado com-
posto por cinco diretores   – a 
decisão sobre alguns assun-
tos, como a política nacio-
nal de compras públicas 
e a assistência financeira 
prestada a estados, Distrito 
Federal, municípios e enti-
dades não governamentais.

Por fim, o texto prevê man-
datos de quatro anos para os 
membros do conselho delibe-
rativo e obriga o FNDE a reali-
zar previamente uma análise 
do impacto das medidas que 

pretende realizar.
“Infelizmente, o cresci-

mento da relevância orça-
mentária do fundo para a 
educação brasileira, desa-
companhado de uma atualiza-
ção na governança, impactou 
também no aumento exces-
sivo de pressão política sobre 
o FNDE”, concluem os autores.

TRAMITAÇÃO
O  p ro j eto  s e rá  a n a l i -

sado, em caráter conclu-
sivo, pelas comissões de 
Educação; de Trabalho, de 
Administração e Ser viço 
Público; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

PARTIDOS argumentam que o decreto foi editado com o objetivo eleitoreiro de estampar 
nos estabelecimentos o resultado de alteração da lei promovida pelo Congresso

O  S u p r e m o  Tr i b u n a l 
Federal (STF) recebeu duas 
ações apresentadas por par-
tidos políticos contra decreto 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PL), que 
obriga postos de combustí-
veis a informar os preços pra-
ticados antes da lei que impôs 
um teto para a alíquota do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
cobrado pelos estados.

A  A ç ã o  D i r e t a  d e 
Inconstitucionalidade (ADI) 
7209 foi ajuizada pelo Partido 
Democrático Trabalhista 
(PDT), e a ADI 7210 foi apre-
sentada pelo Partidos dos 
Trabalhadores (PT), pelo 
Pa r t i d o  C o m u n i s t a  d o 
Brasil (PCdoB), pelo Partido 
Social ismo e Liberdade 
(PSOL), pelo Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), pela Rede 
Sustentabilidade (REDE), 
pelo Partido Verde (PV) e pelo 
Solidariedade (SD).

O Decreto 11.121/2022 
determina que postos reven-
dedores de combustíveis 
informem aos consumidores, 
de forma correta, clara, pre-
cisa, ostensiva e legível, os 
preços dos combustíveis pra-
ticados no estabelecimento 
no dia 22 de junho de 2022, 
dia imediatamente anterior 
à entrada em vigor da Lei 
Complementar 194/2022. A 
norma classifica combustíveis, 

gás natural, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
coletivo como bens e servi-
ços essenciais, impedindo a 
fixação de alíquotas de ICMS 
em operações com esses itens 
em patamar acima da cobrada 
nas operações em geral, que 
varia entre 17% e 18%.

As legendas argumentam 
que o decreto foi editado 
com o objetivo eleitoreiro de 
estampar em todos os postos 
de gasolina o resultado de 

alteração da lei promovida 
pelo Congresso Nacional, 
fazendo os estabelecimentos 
afixarem publicidade institu-
cional em favor do governo 
federal, “em clara tentativa de 
captação política e eleitoral 
da questão”. Para os partidos, 
não há qualquer fundamento 
constitucional plausível e 
sustentável que ampare tal 
iniciativa, o que revelaria 
abuso de poder político do 
presidente da República.

Princípio da legalidade
A norma questionada, para as legendas, também fere o princípio 

da legalidade, pois a obrigação não poderia ser instituída por 
decreto, mas somente por lei. Além disso, apontam violação 
do princípio da livre iniciativa, já que o decreto obriga os em-
presários a terem custos para promover a medida. Sustentam 

ainda que o ato normativo foi editado com manifesto desvio de 
finalidade, “representando violação ao princípio democrático, da 
liberdade do voto, da impessoalidade, bem como do regramento 

constitucional que estabelece a publicidade institucional”.
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Entre as melhores
Sete das dez melhores universidades da América Latina 

são brasileiras, segundo ranking da revista britânica 
Times Higher Education (THE), referência mundial na 

análise de educação superior. As três escolas nacionais 
mais bem colocadas estão em São Paulo. Na lista, entre 

197 instituições, 72 (36,5%) são do Brasil. A UFPR é a 
única paranaense na lista e aparece na 20° colocação.

Na vanguarda
As metas de proteção 
climática e o expressivo 
aumento nos preços 
de combustíveis fósseis 
impulsionam cada vez mais a 
transição energética. Dentro 
desse contexto, o Paraná tem 
se colocado na vanguarda de 
uma nova geração de energia. 
A ideia, essencialmente, é 
explorar o grande potencial 
da agricultura paranaense 
para produzir energia mais 
limpa de diferentes formas. 
Um exemplo cada vez mais 
conhecido e comentado é o 
do hidrogênio verde.

Sem encargos
Um acordo entre partidos 
da situação e oposição 
garantiu aprovação da PEC 
que proíbe a criação de 
encargos sem indicação da 
fonte de custeio. A demanda 
histórica da Confederação 
Nacional de Municípios só foi 
adiante pela articulação do 
líder do Governo, deputado 
federal Ricardo Barros (PP) 
e do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL).

Interesse no litoral
A  Assembleia Legislativa 
aprovou o projeto de lei 
que altera dispositivos da 
lei n° 12.243/1998, que 
considera áreas especiais 
de interesse turístico e de 
localidades de Antonina, 
Guaraqueçaba, Guaratuba, 
Matinhos, Morretes, 
Paranaguá e Pontal do 
Paraná. A alteração proposta 
busca corrigir distorções 
criadas pela referida 
legislação especificamente 
no que se refere às atuais 
competências do Conselho de 
Desenvolvimento Territorial 
do Litoral Paranaense.

Convenções
A partir da próxima semana, 
dia 20 de julho, os partidos 
políticos estão liberados para 
a escolha dos candidatos 
a governador, senador, 
deputado federal e estadual 
e o prazo final será o dia 5 de 

agosto.A maioria das legendas 
fará as convenções até o dia 
30 de julho, inclusive o PSD, 
do governador Ratinho Junior; 
o PT, de Roberto Requião; o 
Agir, de Zé Boni; o PSDB, de 
Cesar Silvestri e o PSOL, de 
Ângela Machado.

Suspensão
Uma medida cautelar do 
Tribunal de Justiça suspendeu 
trechos de uma lei municipal 
que aumentou os salários 
do prefeito Roberto Justus 
(União Brasil), do vice-prefeito 
Edison Camargo (PSD) e 
dos secretários municipais 
de Guaratuba.A decisão, 
do último dia 8 de julho, é 
assinada pela magistrada Ana 
Lúcia Lourenço.

Soja e leite
A soja e o leite são os 
principais produtos do 
agronegócio dos Campos 
Gerais. Somados os valores 
brutos de produção (VBP) 
dos 31 municípios da 
região alcançaram R$ 10,4 
bilhões em 2021. Esse valor 
corresponde a 41,8% do total 
produzido no acumulado 
do ano passado, que 
totalizou R$ 24,85 bilhões. 
Somados, também, outros 
dois importantes cultivos da 
região, o milho e o fumo, com 
ambos superando R$ 1 bilhão 
em VBP, esses quatro setores 
corresponderam a mais da 
metade do Valor Bruto de 
Produção regional.

Aliel em Foco
O deputado federal Aliel 
Machado (PV) está novamente 
entre os parlamentares 
indicados a concorrer à 15ª 
edição do prêmio ‘Congresso 
em Foco’, que elege os 
melhores do Congresso 
Nacional. Em 2019, Aliel 
Machado foi escolhido como 
o ‘melhor deputado federal 
do Paraná’, pelos jornalistas. 
Neste ano, o deputado 
concorre a três categorias da 
premiação: melhor deputado, 
clima e sustentabilidade e 
defesa da educação. A votação 
online segue até 31 de julho.



5Sábado 16 e domingo 17 de julho de 2022  GERAL@tribunahojenewsumuarama

TCE-PR começa no Noroeste a série 
para apresentar Nova PCA Municipal

Eletrônica segura
O TCU anunciou no decorrer da semana, o final da terceira etapa 

de uma criteriosa auditoria, que não identificou qualquer risco 
relevante à lisura das eleições, ao contrário do que já foi questio-
nado num passado nada distante pelo time de Lula e que hoje é 
uma espécie de bandeira de luta do time de Bolsonaro, em espe-

cial dele próprio. Desta feita foram verificadas, da fase da lacração 
das urnas até a totalização dos votos, a segurança, a confiabilida-

de e a auditabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

A fim de apresentar aos pre-
feitos, vereadores e servidores 
públicos de todo o Paraná as 
mudanças que o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) 
está introduzindo nas presta-
ções de contas anuais (PCAs) 
dos gestores municipais, a 
Corte, por meio de sua Escola 
de Gestão Pública (EGP), está 
dando início à realização de 
uma série de eventos presen-
ciais para discutir a Nova PCA.

O primeiro deles acontece 
em Maringá (cidade localizada a 
160 quilômetros de Umuarama) 
na próxima quinta-feira (21). A 
capacitação é gratuita e ocorre 
na Uningá das 8h30 às 17h. 
Interessados em participar 
devem inscrever-se no site da 
EGP, como já fizeram mais de 
400 pessoas até o momento. 
O próximo evento do tipo, que 
será em Foz do Iguaçu, está 
marcado para o dia 29.

RENOVAÇÃO DAS PCAS
Em mais uma iniciativa ino-

vadora de sua atual gestão, o 
TCE-PR está renovando com-
pletamente as PCAs dos prefei-
tos paranaenses. A partir das 
contas referentes ao ano de 
2022, a Corte passará a avaliar 
a atuação dos gestores muni-
cipais na implementação de 
políticas públicas em áreas de 
alta relevância para a popula-
ção, 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.

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 medi-
das, o Tribunal de Contas 
pretende melhor auxiliar os 
vereadores no cumprimento 
de sua função constitucio-
nal de julgar as contas dos 
gestores municipais, ao dis-
ponibilizar os pareceres pré-
vios 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 
exercerem o papel de fiscais 
das administrações locais.

Desde ontem (15), muni-
cípios com eleitorado supe-
rior a 100 mil pessoas inicia-
ram a habilitação locais de 
votação convencionais ou 
específicos para o recebi-
mento do voto em trânsito, 
permitido somente nessas 
localidades. A data está pre-
vista no calendário eleitoral.

A medida deve ser cum-
prida para permitir que o elei-
tor possa solicitar o voto em 
trânsito, cujo prazo começa 
na próxima segunda-feira 
(18) e vai até o dia 18 de 
agosto. Na ocasião, o cida-
dão poderá indicar o local, 
fora de seu domicílio eleito-
ral, onde pretende votar.

O voto em trânsito é per-
mitido somente para eleitores 
que estão com o título regulari-
zado. Quem estiver fora de seu 
estado poderá votar somente 
para presidente da República. 
O eleitor que estiver fora de 
sua cidade, mas em um muni-
cípio localizado no mesmo 
estado, poderá votar para 

Vereadoras destacam aprendizado 
e a troca de experiências na Alep

DURANTE três dias, legisladoras, suplentes e assessoras de 73 municípios, trocaram 
experiências conhecimento de ações voltadas à proteção e engajamento feminino

Empoderamento e aprendizado
E após três dias de palestras, que trataram de questões eleitorais, 

processo legislativo, papel da mulher na política, formatação 
de políticas públicas e combate à violência contra mulher, entre 
outros, o que se viu entre as participantes foi motivação e boas 

ideias para implantar em seus municípios.

Garantir a participação 
plena e efetiva das mulheres e 
a igualdade de oportunidades 
para a liderança em todos os 
níveis de tomada de decisão 
na vida política, econômica 
e pública é uma das metas 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) para atingir 
os objetivos de desenvolvi-
mento sustentável no Brasil.

E se hoje as mulheres 
ainda encontram dificulda-
des para ocupar espaço na 
política, serem eleitas e ter 
voz mais ativa nas decisões 
políticas isso pode mudar 
com ações e atitudes.

Foi pensando nisso e 
atendendo a uma demanda 
das próprias mandatárias, 
que a Escola do Legislativo 
e a Procuradoria Especial da 
Mulher da Alep reuniu pales-
trantes de renome nacio-
nal e abriu as portas para 
realização do 1º Evento 
de Aperfeiçoamento para 
Vereadoras Paranaenses.

Durante três dias, legislado-
ras, suplentes e assessoras de 

73 municípios paranaenses, de 
modo presencial ou remoto, 
puderam trocar experiên-
cias e adquirir conhecimento 
que ajudarão na formatação 

de políticas públicas mais 
eficientes em seus municí-
pios e do mandato, além de 
ações voltadas à proteção e 
engajamento feminino.

Cidades com mais de 
100 mil eleitores terão 
voto em trânsito  

todos os cargos em disputa. 
Essa modalidade não vale 

para urnas eletrônicas instala-
das no exterior, porém, o elei-
tor brasileiro que mora fora 
do país, mas estará no Brasil 
no período de eleições poderá 
solicitar o voto em trânsito. 

O primeiro turno será rea-
lizado no dia 2 de outubro, 
quando os eleitores vão às 
urnas para eleger o presi-
dente da República, governa-
dores, senadores, deputados 
federais, estaduais e distri-
tais. Um eventual segundo 
turno para a disputa presi-
dencial e aos governos esta-
duais será em 30 de outubro.

O ELEITOR que estiver fora de sua cidade, mas em 
um município localizado no mesmo estado, poderá votar 
para todos os cargos em disputa
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De Segunda a Quinta 
das 19:00h às 22h30m
Intervalo das 21:00h ás 21 9h:30m 

Informações

Criança de 3 anos de idade, vítima de 
Piratas do Asfalto morre no hospital

Uma menina de apenas 
3 anos de idade, vítimas 
de um acidente de trânsito 
na rodovia BR-487 (Estrada 
B o i a d e i r a ) ,  m o r r e u  n a 
madrugada de ontem (sex-
ta-feira, 15) por morte cere-
bral, depois que passou 10 
dias internada no Hospital 
Cemil de Umuarama.

A criança e seus pais, que 
residem em Mundo Novo, 
no Mato Grosso do Sul , 

seguiam pela rodovia no 
sentido Cruzeiro do Oeste 
a Campo Mourão, quando, 
em determinado trecho da 
pista, o condutor do carro 
em que todos estavam per-
ce b e u  a  m o v i m e n ta çã o 
suspeita de outro automó-
vel e decidiu retornar para 
Cruzeiro do Oeste, que era a 
cidade mais próximo.

Ao realizar a manobra, o 
outro veículo citado colidiu 

contra o carro da família, cau-
sando um capotamento e feri-
mentos graves em todos os 
ocupantes. Os ocupantes do 
outro carro envolvido teriam 
ainda disparado com uma 
arma de fogo – a princípio uma 
metralhadora – que perfurou a 
lataria do carro da família.

Tudo indica que se trata 
de uma ação dos chama-
dos “Piratas do Asfalto”, que 
realizam assaltos a ônibus e 

carros com mercadorias de 
origem paraguaia. Quando 
eles perceberam que era um 
veículo ocupado por uma 
família, atearam fogo no 
automóvel que eles ocupa-
vam para o crime e roubaram 
outro, que passava pelo local 
e fugiram em seguida.

As três vítimas do capota-
mento foram encaminhadas 
em estado grave para hospi-
tais da região, sendo a menina 

encaminhada para o Hospital 
Cemil de Umuarama.

A pequena criança foi 
identificada como Sophie 
Castelo. Seu corpo foi enca-
minhado para seu município 
de origem, em Mundo Novo.

A mãe de Sophie recebeu 
alta hospitalar, porém o con-
dutor e pai da criança ainda 
está internado em estado 
grave com lesões no crânio. 
(colaboração – OBemdito)

Um homem de 30 anos 
foi  vítima de um assalto 
na noite da quinta-feira 
(14),  na rua Mauro Mori, 
em Goioerê (cidade loca-
l izada a 55 qui lômetros 

Policiais militares de 
Moreira Sales (cidade loca-
lizada a 51 quilômetros de 
Umuarama), foram acionados 
na noite da quinta-feira (13) 
para verificar uma tentativa 
de furto. O solicitante informou 
que 6 garotos, todos aparen-
tando ser adolescentes, tenta-
ram furtar um estabelecimento 
comercial naquele município.

Assaltante deixa comerciante com braços e pernas amarrados
de Umuarama).  Ele,  que 
trabalha em uma revenda 
de veículos,  foi  rendido 
quando encerrava o expe-
diente. O autor do crime 
estava armado e o forçou 

a e n t rega r  s e u  te l e fo n e 
celular,  dinheiro e depois 
se evadiu em uma cami-
n h o n e t e ,  d e i x a n d o  a 
v í t ima  a ma rra da  den tro 
de um cômodo.

A  P o l í c i a  M i l i t a r  f o i 
co m u n i c a d a  e ,  q u a n d o 
as equipes chegaram ao 
local, libertaram o homem. 
Ele disse que o assaltante 
levou seu celular, modelo 

Xiaomi Note 8 Pro, de cor 
azul, R$ 300 em dinheiro e 
a caminhonete VW Amarok, 
de cor prata, com placas 
ORM-5G66. Foram realiza-
das buscas na região.

Gangue da ‘Caixa Baixa’ é
capturada pela Polícia Militar

Os PMs realizaram uma 
busca nas imediações e 
localizaram os garotos, que 
forma abordados. Todos 
foram apreendidos por esta-
rem envolvidos no crime e 
ainda estavam portando 
uma pequena quantidade 
de maconha. Contra um 
deles havia um ofício expe-
dido pela vara da infância e 

juventude que determinava 
sua apreensão.

O  C o n s e l h o  Tu t e l a r 
Municipal foi acionado e 
acompanhou todo o proce-
dimento realizado pelos poli-
ciais militares. Em seguida 
os garotos e as drogas foram 
levados à Delegacia de Polícia 
onde foram tomados os pro-
cedimentos cabíveis. Uma operação de trânsito realizada na noite da quinta-feira 

(14), por policiais militares, guardas municipais e agentes de 
trânsito de Umuarama terminou com a apreensão de 15 moto-
cicletas e 4 carros. Durante as abordagens, que aconteceram 
na avenida Paraná, primeiro em frente ao módulo policial na 
Praça Arthur Thomas e depois em frente à Panificadora Real 
Gourmet, foram averiguadas irregularidades na documentação 
que levou ao recolhimento. Além das apreensões, os agentes 
de segurança também emitiram 63 notificações a conduto-
res durante a operação, que tinha parceria com a Umutrans. A 
ação também contou com a participação de Cadetes da Polícia 
Militar, que durante um período de 15 dias estarão realizando 
estágio obrigatório na sede do 25º Batalhão da Polícia Militar.
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Município enfrenta surto de dengue em 
17 das 18 Unidades Básicas de Saúde

@tribunahojenewsumuarama

Ceju promove gincana para movimentar crianças
As escolas estão em período 

de férias, mas o Centro da 
Juventude Agnaldo Mackert 
Barbosa (Ceju) quer manter a 
galera ativa. Uma gincana foi 
preparada para oferecer ativi-
dades diferentes, mais recrea-
tivas e divertidas, a fim de tirar 
os usuários da rotina das ofici-
nas, neste período.

“A maioria dos usuários 

está em férias escolares, por 
isso queremos manter o clima 
descontraído e dar uma movi-
mentada. Estamos com mais 
de 80 crianças e adolescentes 
inscritos”, informou a chefe 
da Divisão de Juventude 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Bruna 
Daiane de Lima.

A gincana será desenvolvida 

no período de 18 a 22 de julho. 
Devem participar 40 crianças 
e adolescentes na parte da 
manhã e outros 46 à tarde, 
além de uma turminha de oito 
alunos que terá uma sessão 
especial de cinema.

Na segunda-feira a gincana 
será realizada das 9h às 10h50 
(com 21 crianças/adolescen-
tes) e das 14h10 às 16h10 (20 

participantes). Haverá cor-
rida três pernas, corrida do 
ovo (com bolinhas de tênis de 
mesa), carrinho de mão, passa 
a bola (cima/baixo), cabo de 
guerra, soprar balão até estou-
rar, corrida do saco, conduzir 
bola de borracha com cabo de 
vassoura e dança das cadeiras.

A programação será repe-
tida na terça-feira, para mais 

36 crianças, com as mesmas 
provas e horários. Na quar-
ta-feira haverá torneios de 
betes e de queima para 21 
crianças e adolescentes na 
parte da manhã e 20 à tarde, 
mesmas atividades da quin-
ta-feira, que terá mais 36 par-
ticipantes. A sexta-feira foi 
reservada para uma sessão 
de cinema das 9h às 10h50.

Com cerca de 7 mil morado-
res e apenas 14 casos confirma-
dos até o momento, a região da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Bem-Estar, na Zona VI, é uma 
‘ilha’ dentro do surto de dengue 
que toma conta de Umuarama. 
Das 18 UBS da cidade, 17 enfren-
tam uma escalada de casos que 
deixa a cidade em estado de 
alerta. Nesta semana mais 42 
pessoas tiveram exames positi-
vos para a doença, elevando o 
acumulado do ano epidemioló-
gico para 1.461 casos.

A situação é mais crítica nas 
regiões do Centro de Saúde 
Escola (CSE), com 356 contami-
nados, Jardim Panorama (191), 
Guarani/ Anchieta (152), Posto 
Central (110) e Jardim Cruzeiro 
(101). À exceção do Bem-Estar, 

todas as UBS registram surto 
de dengue – a doença já che-
gou a 105 bairros, praças e 
outros logradouros da cidade.

Nesta semana foram lan-
çadas 280 notificações de sus-
peita de dengue (já são 3.213 
desde agosto do ano passado), 
das quais 1.461 foram confir-
madas e 1.723 foram descarta-
das, enquanto 29 seguem em 
investigação. Oito pacientes 
tiveram dengue com sinais de 
alarme, três desenvolveram 
dengue grave e duas pessoas 
morreram em decorrência 
dos sintomas da doença, de 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa).

O  p o v oa d o  d e  N o va 
Jerusalém e os distritos de 
Lovat e Santa Eliza também 

enfrentam surto, enquanto 
Serra dos Dourados conti-
nua com baixa incidência de 
casos. Nos distritos de Roberto 
Silveira e Vila Nova União ainda 
não houve registros positivos.

Com base no último levan-
tamento rápido do índice de 
infestação predial pelo mos-
quito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, o Serviço de 
Vigilância em Saúde Ambiental 
vai intensificar as ações de 
combate na região do antigo 
poliesportivo, que apresentou 
números mais preocupantes.

A UBS San Remo teve um 
índice de infestação de 5,1% nos 
imóveis (o aceitável é abaixo de 
1%). Nos dias 18 e 19 a comu-
nidade será orientada por meio 
de carros de som a descartar 

nas calçadas os recicláveis, 
móveis velhos e materiais que 
possam acumular água. Na 
quarta-feira, 20, uma equipe da 
Secretaria de Serviços Públicos 
fará o recolhimento dos resíduos 

com caminhões. Outros bairros 
que tiveram infestação acima 
do recomendável foram o 
Parque Industrial (2%), Sonho 
Meu (1,6%), Bem-Estar (1,2%) e 
Guarani/ Anchieta (1,1%).

Prefeitura e Senac realizam curso sobre turismo religioso

SÃO oferecidas vagas gratuitas para aperfeiçoamento aos profissionais e empreendedores 
das áreas relacionadas ao atendimento de visitantes do turismo religioso

Empresários e trabalha-
dores do setor de turismo 
pode participar mais ativa-
mente da retomada do setor 
em Umuarama. A Secretaria 
Municipal de Indústria e 
C o m é rc i o,  e m  pa rce r i a 
com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac), está oferecendo dois 
cursos gratuitos de aperfei-
çoamento e qualificação aos 
profissionais e empreende-
dores das áreas relacionadas 
ao atendimento de visitantes 
do turismo religioso.

A parceria também envolve 
o Conselho Municipal de 
Turismo. Para assegurar par-
ticipação, os interessados 
devem entrar em contato com 
o Senac/Umuarama, na ave-
nida Duque de Caxias, 5.238 
(fone 44 3621-5700), ou procu-
rar a Casa do Empreendedor na 
praça Hênio Romagnolli (fone 
44 3624-8065 ou Whatsapp 

44 98457-1349). A inscrição 
também pode ser realizada 
diretamente pelo endereço 
eletrônico www.pr.senac.br/
turismoemfocoead.

O primeiro curso instruirá 
os participantes sobre aten-
dimento receptivo para o 
turismo religioso, com 30 
horas de aulas na modalidade 
EAD (ensino a distância), entre 
os dias 1º de agosto a 10 de 
setembro. Os requisitos para 
os candidatos são: idade acima 
de 18 anos, Ensino Médio com-
pleto, conhecimentos bási-
cos de informática e internet. 
“Nesse curso você aprenderá 
sobre legislação aplicada ao 
turismo religioso, desenvolvi-
mento sustentável, patrimônio 
religioso no turismo, empreen-
dedorismo, prestação de ser-
viços, saúde e segurança no 
trabalho e, por fim, como ter 
uma boa infraestrutura de 
apoio ao turismo”, explicou 

o coordenador municipal de 
Turismo, Rodrigo Resende.

O outro curso oferecerá 
aperfeiçoamento ao atendi-
mento do turismo religioso, 
com 15 horas de aulas também 
na modalidade EAD, no mesmo 
período de 1º de agosto a 10 
de setembro. Os candidatos 
devem ter 18 anos ou mais, 
Ensino Médio, conhecimen-
tos de informática e internet. 
“Esse curso é mais avançado 
que o primeiro e orientará 
sobre a realidade regional do 
turismo, o histórico de san-
tuários, igrejas e templos da 
região, e informações locais 
de apoio ao turista, técni-
cas de condução de grupo 
no atrativo, criação de rotei-
ros e normas aplicadas ao 
turismo”, acrescentou.

As vagas serão destina-
das a colaboradores das 
empresas do trade turís-
tico de Umuarama (bares, 

lanchonetes, restaurantes, 
cantinas, bistrôs, hotéis, igre-
jas, etc.), e também para os 
apaixonados pelo turismo. 
“São ótimas oportunidades 
para quem busca qualifica-
ção profissional almejando 
trabalho na área, que vem 

recebendo grande incentivo 
da Prefeitura de Umuarama 
e também da região. O mer-
cado é promissor, com um 
campo enorme para expan-
são e grandes investimentos. 
Vale a pena apostar”, comple-
tou Rodrigo Resende.
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CDU agradece apoio e propõe ações de desenvolvimento
O prefeito Hermes Pimentel 

recebeu ontem (15), a visita 
de membros do Conselho 
de Desenvolvimento de 
Umuarama (CDU), liderados 
pelo presidente, o empresário 
João Barreto. “Viemos agra-
decer ao prefeito e sua equipe 
por apoiarem o fortalecimento 
da nossa entidade e também 
nos colocarmos à disposição 
para contribuir pelo desenvol-
vimento do município”, disse.

Barreto informou que o 
CDU está acompanhando 
de perto o progresso eco-
n ô m i co  d a  c i d a d e ,  e m 

especial a instalação da 
Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE), que tem 
tudo para ser um divisor 
de águas no progresso de 
Umuarama. Após as eleições 
haverá um workshop com 
a equipe da Invest Paraná 
sobre os próximos passos da 
ZPE, que já está despertando 
interesse de empresas locais, 
regionais e até de fora do país.

Pimentel propôs que o 
CDU consulte o empresa-
riado, especialmente na 
região central, para apresen-
tar sugestões sobre o futuro 

da rodoviária velha. “Temos 
a intenção de adquirir os 
boxes, indenizar os atuais 
proprietários e retomar o 
prédio para o município. Já 
quanto ao futuro, estuda-
mos algumas opções. Porém, 
gostaríamos de ouvir o que 
a comunidade empresarial 
sugere para aquele espaço, 
pensando no aproveita-
mento, na boa localização 
e no potencial  que pode 
ser  explorado.  A partici-
pação do CDU será impor-
t a n t e  n e s s e  p r o c e s s o”, 
completou Pimentel.

O novo Terminal Rodovi-
ário de Umuarama ganhou 
ontem (15) a primeira 
loja: a Dhiagi’s Produtos 
Naturais e Suplementos. 
Além de tradicionais grãos, 
granolas e aveias, castanhas 
e sementes, farinhas e tem-
peros, a Dhiagi’s oferece 

petiscos, chips naturais (de diversos legumes e frutas), biscoitos, lan-
ches e pães especiais, entre outros. O grande movimento diário de 
passageiros no Terminal vai garantir o sucesso dos empreendimentos 
em todos os 11 boxes disponibilizados. Durante junho, 27.960 
pessoas embarcaram em algum ônibus no, que durante o primeiro 
semestre atingiu a marca de 158.189 embarques. 11Sábado 16 e domingo 17 de julho de 2022   VARIEDADES@oparana hojenews

Palavras cruzadas

Solução anterior

É dinheiro que está no topo da sua lista de prioridade e no 
centro de suas atenções, tourinho(a)? Então aproveite as vibes 
maravilindas que rolam em sua Casa da Fortuna, pois Vênus 
faz aspecto excelente com Saturno, dando sinal verde para você 
lacrar e lucrar. Com o mozão pode até enfrentar algum perren-
gue, mas o fim de semana promete ser glorioso. 

Na ansiedade para saber das últimas, meu bombonzinho tru-
fado? Bora se preparar para uma semana intensa porque Vênus 
e Mercúrio anunciam um período repleto de agitos e novidades. 
Os astros avisam que boa comunicação e sorte não vão faltar 
para você se dar bem, inclusive em jogos. No amor, a semana 
começa arrasadora e seu charme estará no modo turbo.

Sol e Mercúrio seguem o baile no seu signo, trocam ótimas 
energias com os astros e vão jogar no seu time, prometendo 
alegrias em família, confiança e contatos proveitosos neste 
período. A Lua Cheia pede mais atenção com a saúde e as 
relações pessoais. No amor, a estrela da boa sorte vai brilhar 
mais para os namorados, casados ou amancebados.

E aí, minha consagrada, está esperando uma semana cheia de 
coisas boas? Acertou na mosca, bebê! Se depender dos astros, 
você tem tudo para obter sucesso em assuntos envolvendo 
pessoa amiga, grande empresa ou concorrentes e há sinal de 
definições favoráveis. A Lua Cheia ilumina a sua vida profissio-
nal, dando mais foco e persistência para você ralar e triunfar.

Quem pode tirar a barriga da miséria nesses dias? Se depen-
der da Lua, é você, virginianjo! Ela entra na fase Cheia em seu 
paraíso astral e revela que a sua semana vai ser recheada de 
sorte e boas oportunidades. Boas promessas também rolam nos 
assuntos do coração. Com seu charme e poder de sedução mais 
aguçados, você tem tudo para ganhar o crush.

Há coisas misteriosas rondando a sua vida, Sagita? Então saiba 
que nesta semana você vai se dar muito bem com elas, inclu-
sive as relacionadas com dinheiro, impostos, aposentadoria e 
mudanças que deseja fazer. No lado amoroso, a atração física 
ganha mais importância e deve dominar as ações.

Horóscopo semanal do dia 11 ao dia 17 de julho

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Mudanças positivas e contatos vantajosos estão despontando no 
horizonte, meu cristalzinho escorpiano! Lambanças e perrengues 
sempre podem rolar, mas você estará mais do que preparado 
para enfrentar e vencer. Na paquera, se quiser se jogar para 
ganhar o crush, é melhor esperar o fim de semana. Com o 
mozão, as energias serão mais amenas. 

Se você está sonhando com progresso profissional, tá sonhando 
certo librinha! Sol, Mercúrio e Urano trocam vibes excelentes 
nesta semana, impulsionam seu progresso e informam que che-
gou a hora de realizar os seus sonhos. Você vai contar com luz, 
sensibilidade e comunicação matadora para crescer e melhorar 
também os seus rendimentos. 

Ansiosa por novidades, minha consagrada? Pois fique sabendo 
que você tem tudo para começar a semana com boas notícias, 
principalmente em questões que dizem respeito a trabalho, ami-
zades, dinheiro. Na relação com o mozão pode faltar animação, 
mas isso você resolve com aquelas ideias diferentonas que a 
mente aquariana tem para dar e vender. 

Vamos levantar esse astral, meu docinho de pitanga? Ergue 
essa cabeça, mete o pé e vai na fé, Caprica! As coisas podem 
estar difíceis, mas a Lua Cheia chega com tudo no seu signo, 
trazendo boas energias você resolver pendências e lutar pelas 
suas conquistas. Na vida a dois pode pintar tretinha, mas no fim 
a paixão vai falar mais alto.

Você tem tudo para sobressair em suas atividades, realizar planos 
e conquistar ambições, podendo, inclusive, contar com o apoio 
bem-vindo de parentes, colegas e amizades. Já com o seu rico 
dinheirinho e situações que envolvam assinatura de documentos, 
convém colocar a barbinha de molho. É melhor agir com mais 
discrição na paquera. 

Horóscopo nascido em 16 de julho

Horóscopo nascido em 17 de julho

Horóscopo nascido em 18 de julho

Os nascidos no dia 17 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Gêmeos. Podem ser intuitivos e 
muito inteligentes. Na infância e na adolescência podem dar trabalho para os pais e educadores, devido à influência 
das más companhias e dos maus costumes. Seu número principal é o 21, formado de Lua e de Sol, astros que se 
completam. Juntos formam o 3, de Júpiter, que revela indecisão, morosidade nas ações, inconstância, mas gene-
rosidade e cultura. Indica mais de uma união ou casamento.

Os nascidos no dia 16 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Touro. Possuem dons e talentos 
artísticos dos mais variáveis, podendo amar a música e a literatura, a poesia e a arte de representar, cantar ou executar 
algum instrumento musical. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua, e de zero. O 2 que revela ligações 
profundas com a mãe e a terra natal. Ligações de amor passageiras e inconsequentes.

Os nascidos a 18 de julho são do signo de Câncer com personalidade de Câncer – Capricórnio. São esportivos, 
otimistas, atirados e corajosos e às vezes aventureiros. Gostam de competir e de lidar com os riscos e os perigos. 
Seu número principal é o 22, formado de 2 em dobro, número da Lua, que lhes confere instabilidade emocional, 
psicológica e de comportamento. Mas a soma dá o 4, de Urano, que os fazem modernos, avançados e futuristas, 
fraternos e de espírito elevado.

O que esperar dessa semana, peixinha? As energias são 
ótimas para você resolver assuntos sigilosos, familiares e 
aproveitar intensamente a força da Lua Cheia para realizar 
esperanças em questões profissionais. Saúde firme, mas 
vale alertar que um problema íntimo pode mexer com suas 
emoções e o seu astral.
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com pancadas de chuva
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Foz do Iguaçu
max 26
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DA LUA
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P U F N
L A R A N J I N H A

V E N T A N I A
E S T A G L M

GE S S O P I O R A
D A N Ç A R U N
O I R D I C
M A M A D E I R A

T E T A N O A D
S R Ã A N T A

E T A P A A L T A
I V E T E E B
C E A S I N A

B A S T I D O R E S
S O S O A T E

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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AAB
CONTENTAR

SANTISSIMA
AGENTTAB
TCARREIRA
IPIAZAR
NPEGAAR
GRANACRE
ADORSOPA

TEMORATOS
CEMORAES
ATRELARA

UMASEMFD
PSPAPIRO
OAEROIAS V

P

Dois tipos
de vege-
tação do

Brasil

Satis-
fazer;

agradar

(?)
Trindade,
conceito
católico

Fazer (?):
ter suces-
so profis-

sional

Estudados
de novo
(textos)

"Urina", na 
linguagem

infantil

Corrida
ilegal de
carros
(bras.)

Avaliar
valores no
mercado
financeiro

Senti-
mento

de inse-
gurança

Hélice 
do ven-
tilador

A tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Vinicius
de (?), 
poeta

brasileiro

Prender o
cavalo à
carroça

A tempe-
ratura 

própria do
inverno

(?) de
valsa:

dançarino
exímio

Francisco
Dornelles,

político

(?) e
outras:

doses de
bebidas

"Papel"
de manus-

critos
(Hist.)

"(?) Eu
Te Amo",
filme dos

EUA

Rota
regular de

aviões
(pl.)

Acredita;
tem fé

Doença da
infância

Normatiza os planos
de saúde (sigla)

Vasilha
para água

Danificar
algo 

Realizado antes da
hora marcada
Grupo como a
Cruz Vermelha

Tecla de
micros
Prece;
oração

A desculpa
do mau

perdedor
Imenso

Costas
(Anat.)
Alvos;

objetivos
Divisões 
de peça
teatral

Engordurar

Agente,
em inglês
Sucede 
ao "S"

Valente; impetuosa

Irmã da
mamãe

Atar com
cordas 

Dinheiro
(gíria)

Vitamina 
da cenoura

3/ans — tab. 5/agent. 6/papiro. 7/atrelar. 8/aerovias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

AAB
CONTENTAR

SANTISSIMA
AGENTTAB
TCARREIRA
IPIAZAR
NPEGAAR
GRANACRE
ADORSOPA

TEMORATOS
CEMORAES
ATRELARA

UMASEMFD
PSPAPIRO
OAEROIAS V

P

Dois tipos
de vege-
tação do

Brasil

Satis-
fazer;

agradar

(?)
Trindade,
conceito
católico

Fazer (?):
ter suces-
so profis-

sional

Estudados
de novo
(textos)

"Urina", na 
linguagem

infantil

Corrida
ilegal de
carros
(bras.)

Avaliar
valores no
mercado
financeiro

Senti-
mento

de inse-
gurança

Hélice 
do ven-
tilador

A tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Vinicius
de (?), 
poeta

brasileiro

Prender o
cavalo à
carroça

A tempe-
ratura 

própria do
inverno

(?) de
valsa:

dançarino
exímio

Francisco
Dornelles,

político

(?) e
outras:

doses de
bebidas

"Papel"
de manus-

critos
(Hist.)

"(?) Eu
Te Amo",
filme dos

EUA

Rota
regular de

aviões
(pl.)

Acredita;
tem fé

Doença da
infância

Normatiza os planos
de saúde (sigla)

Vasilha
para água

Danificar
algo 

Realizado antes da
hora marcada
Grupo como a
Cruz Vermelha

Tecla de
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A desculpa
do mau
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Imenso
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(Anat.)
Alvos;
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de peça
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em inglês
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A Ford apresentou a Ford 
Pro Electric SuperVan, quarta 
geração da sua icônica linha 
de vans de ultra-alta perfor-
mance, no tradicional Festival 
de Velocidade de Goodwood, 
no Reino Unido, realizado na 
última semana de junho. A 
nova van elétrica, com cerca 
de 2.000 cv, é a mais potente já 
produzida pela marca: acelera 
de 0 a 100 km/h em menos de 
dois segundos e chega a mais 
de 300 km/h.

Desenvolvida como protó-
tipo pela Ford Performance e 
pela STARD, especializada em 
carros elétricos de competição, 
na Áustria, a supervan é uma 
vitrine das tecnologias de ele-
trificação e conectividade já 
oferecidas na linha Transit, 
levadas ao extremo para o 
mundo das pistas. Para mos-
trar do que ela é capaz, o piloto 
campeão Romain Dumas vai 
dirigi-la na famosa prova de 
subida de Goodwood.

A Ford Pro Electric Super-
Van é equipada com quatro 
motores elétricos, tração inte-
gral, bateria de 50 kWh com 
refrigeração líquida e um sis-
tema especial de controle. 
O seu chassi, desenvolvido 

especialmente para as pistas, 
é baseado na E-Transit, pri-
meira versão elétrica da van 
mais vendida da Europa.

A Ford Pro, divisão de veí-
culos comerciais da marca, 
oferece vários serviços conec-
tados que ajudam a aumentar 
a produtividade da Transit em 
operação normal. Na super-
van, a transmissão de dados 
em tempo real e o gerencia-
mento remoto servem tam-
bém para elevar ao máximo a 
performance do veículo.

“Com 2.000 cv de potência 
elétrica, emoção incompará-
vel e estilo inspirado na nova 
E-Transit, esta é a supervan do 
século 21. Mas performance 
não é só potência. Como nos 
carros de corrida modernos, 
os engenheiros podem usar 
os dados em tempo real para 
otimizar o seu desempenho”, 
diz Mark Rushbrook, diretor 
global da Ford Performance 
Motorsports.

DESAFIANDO LIMITES
A primeira supervan da 

Ford, a Transit Mk. 1, foi apre-
sentada em 1971 com motor 
central do Ford GT40 vence-
dor de Le Mans. A fórmula foi 

Ford apresenta SuperVan elétrica

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

aprimorada na Transit Mk. 
2, com carroceria de fibra de 
vidro e a estrutura monobloco 
do carro de corrida C100 da 
Ford, com motor V8 Cosworth 
de 590 cv. Esse modelo mais 
tarde renasceu como a repa-
ginada Transit Mk. 3, com 
motor Cosworth HB de 650 cv 
compartilhado com carros de 
Fórmula 1 da época.

O time de design da Ford 
teve liberdade para criar o 
estilo agressivo da Ford Pro 
Electric SuperVan, com linhas 
musculosas e arcos de rodas 
que revelam a sua extrema 
capacidade. O time de enge-
nharia também pôde aprovei-
tar todo o potencial da moto-
rização elétrica, com menos 

restrições de espaço e refri-
geração que as normalmente 
encontradas nos motores a 
combustão.

A van de competição com-
bina a estrutura de aço da 
E-Transit com paineis de car-
roceria em composto leve. O 
conjunto de bateria, montado 
para otimizar a distribuição 
do peso e manter o centro 
de gravidade baixo, pode ser 
recarregado em cerca de 45 
minutos em um carregador 
rápido padrão.

Como na E-Transit, o moto-
rista conta com várias câmeras 
para ajudar nas manobras. E 
foram instaladas também câme-
ras adicionais para o público 
poder acompanhar a sua per-
formance impressionante.

O divisor frontal, as saias 
laterais e o difusor traseiro são 
típicos de veículos de compe-
tição. Os recortes e a asa tra-
seira geram “downforce” para 
aumentar a tração na pista. A 
suspensão de braços duplos e 
os freios também são especiais.

NOVOS RECURSOS
O interior da supervan tem 

gaiola de proteção e bancos 
padrão FIA e uma grande tela 
multimídia vinda de veículos 
de produção da Ford, como o 
Mustang Mach-E. Ela controla 
os sistemas de conectividade, 
informação e também os 

cinco modos de direção que 
variam o mapa de torque, a 
frenagem regenerativa e outros 
parâmetros de resposta para 
rodagem em estrada, pista, 
drag, drift e rali.

O pacote eletrônico inclui 
controle de tração e de par-
tida, limitador de velocidade 
para “pit-lane” e frenagem 
regenerativa de três estágios 
para recarregar a bateria – 
similar à usada na E-Transit. 
Em baixa velocidade, o modo 
Eco otimiza a eficiência do 
motor, maximiza a frenagem 
regenerativa e corta a tra-
ção no eixo traseiro. O botão 
E-Boost aumenta a potência 
e o torque instantâneos para 
velocidade máxima.

Outro recurso novo e empol-
gante é o modo de limpeza de 
pneus: ele freia totalmente um 
eixo e libera a tração no outro, 
criando “burnouts” impressio-
nantes na frente ou na traseira, 
para limpar e aquecer os pneus 
antes das corridas.

Mais que uma vitrine de tec-
nologias avançadas de eletrifi-
cação e conectividade, a super-
van elétrica é um experimento 
científico de alta velocidade. As 
suas propostas inovadoras de 
desempenho e design levam 
os limites da engenharia a um 
novo patamar para o aprimo-
ramento de futuros veículos, 
softwares e serviços da Ford. 

Com quatro motores elétricos, a van 
acelera de 0 a 100 km/h em menos de 
dois segundos e passa de 300 km/h

O modelo é 
uma vitrine das 
tecnologias de 
eletrificação e 
conectividade da 
marca, levadas 
ao extremo para 
o mundo da 
competição

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

Preço da gasolina em Umuarama
cai mais 8% em menos de 10 dias

CONTRATA – SE 
A  e m p r e s a  C U R T U M E 

PANORAMA, está contratando 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, oferecemos 
vale refeição, vale transporte, 
a empresa possui refeitório 
próprio. Interessados entrar 
em contato pelo fone (44) 3621 
-1600 falar com Débora ou 
enviar curriculum para debora@
curtumepanorama.com.br 

Contratação imediata!

EXTRAVIO DE ALVARÁ
F E R N A N D O  A L V A C I R 

RODRIGUES CONFECÇÕES, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ 
07.375.357/0001-01, estabele-
cido na Avenida Paraná, 4334, 
CEP 87501-030, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
26.492/2006. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

A GASOLINA mais barata na cidade é encontrada a R$ 5,57 e a mais cara a R$ 6,19, 
uma diferença de 11,1%

O preço dos combustíveis 
em Umuarama novamente 
apresentou redução, conforme 
demonstra a mais recente pes-
quisa divulgada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama nesta sexta-feira 
(15). A gasolina, que no dia 5 
de julho custava em média R$ 
6,19, agora está em R$ 5,70 
– uma queda de 7,9%. Já o 

preço do etanol, que custava 
em média R$ 4,58 na pesquisa 
anterior, agora está em R$ 4,39 
– redução de 4% no período.

O secretário do Procon 
U m u a r a m a ,  D e y b s o n 
Bitencourt, observa que no 
levantamento do dia 5, o óleo 
diesel havia apresentado um 
aumento médio de 10%, agora, 
na pesquisa realizada entre 
os dias 13 e 14, foi registrada 

uma discreta redução de 0,4% 
– caiu de R$ 7,34 para R$ 7,31. 
“A redução no preço do diesel 
foi menor porque os impostos 
federais já estavam zerados e a 
alíquota do ICMS já estava infe-
rior ao teto, por esse motivo o 
recuo foi menor”, detalhou.

Bitencourt refere-se à lei 
do Governo Federal, sancio-
nada no dia 22 de junho, que 
limitou em 18% a alíquota do 
ICMS nos estados, como forma 
de exatamente conseguir redu-
zir os preços dos combustíveis 

nas bombas. “Desde o dia 11 
de julho o Procon fiscaliza se 
os postos apresentam ao con-
sumidor os preços cobrados no 
dia 22 de junho e o preço atual, 
para que o cidadão fique seguro 
que a redução realmente foi 
aplicada na cidade”, explica.

A gasolina mais barata 
na cidade é encontrada a R$ 
5,57 e a mais cara a R$ 6,19, 
uma diferença de 11,1%. O 
etanol mais barato custa 
R$ 4,29 e o mais caro a R$ 
4,89, uma diferença de 14%. 

Já o diesel mais em conta 
é encontrado a R$ 7,06 e o 
mais caro a R$ 7,69, uma 
diferença de 8,9%. “Diante 
desses dados, é válido indi-
car que continua sendo 
melhor abastecer com gaso-
lina, já que a autonomia 
do carro é 30% menor com 
etanol e, para ser vanta-
joso, sua utilização o preço 
do litro precisa também ser 
30% menor – e no caso de 
Umuarama a diferença é de 
22,9%)”, pontua Bitencourt.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

RE
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R

@tribunahojenewsumuarama

ZOOM
Marina Renzi Fischer fez 16 anos e optou por montar looks dos anos 60, 70, 80 e 90 e 

com eles fazer um book assinado pela fotógrafa Luci Lemes. São várias produções, mas 
a coluna ZC  destaca esta em que ela se inspirou na  Madonna .

JULINA
O Arraiá do Zé Operário toma conta da cidade neste sábado (16) -, e você não pode deixar de participar da festança que vai 
estar ‘pra lá de boa’. Quitutes, dança junina e muita animação. Bora participar?  À partir das 19h....

"Liderar é a arte de construir relacio-
namentos com valores nobres e 

sobre bases sólidas"
Alfredo Martini Júnior

NO LIMITE
Todos estão de pavio curto. Um 

vídeo circula com Roberto Carlos 
mandando calar a boca. Roberto 
não gostou do tumulto formado 

antes da hora e chegou a ameaçar 
encerrar o show caso não houvesse 

silêncio. Roberto ainda reclamou 
da falta de educação das fãs, que 
tamparam o campo de visão das 

pessoas que estavam posicionadas 
nas fileiras de trás. Ainda de acordo 

com a fotógrafa presente, Rober-
to não fez questão de esconder a 

chateação e arremessou as rosas de 
qualquer forma ao final da apresen-
tação. A casa de shows onde o Rei 

se apresentou tem capacidade para 
3500 pessoas. Este foi o primeiro de 
uma série de três espetáculos que o 
cantor tem marcados no local. Já a 
cantora  Joelma, não atendeu uma 

fã, logo após um show. E por aí vai...

RESPOSTA
Depois que Roberto Carlos perdeu 
a linha e mandou um grupo de fãs 
calarem a boca durante show no 

Rio na noite de quarta-feira. Segun-
do seus assessores de imprensa, o 

cantor de 81 anos ficou “totalmente 
desconcentrado” quando pessoas 
da plateia saíram das cadeiras e se 

aglomeraram na beira do palco, 
falando alto enquanto ele cantava 
Como É Grande O Meu Amor Por 
Você. “Por ele ser perfeccionista, 

preparou com muito carinho aquele 
número. Aí quando viu que não ia 

conseguir entregar do jeito que ide-
alizou, ficou um pouco triste”, disse 

a assessoria. (g1)

MUDAR

De olho na popularidade dos 
influenciadores e buscando 

competir com serviços de outras 
plataformas, como o Twitter Blue, 
o Instagram anunciou ontem no-
vos recursos para o seu serviço de 
assinatura de criadores de conte-
údo. Além dos stories e das lives, 
as novidades liberadas incluem 
fotos do feed e Reels exclusivos, 
além de conversas simultâneas 

por Direct Message.
 

***

Segundo Adam Mosseri, CEO do 
Instagram, os criadores de con-
teúdo também terão uma nova 

aba no perfil reunindo posta-
gens premium que poderão ser 
acessadas pelos assinantes. Por 
enquanto, o recurso de assina-

tura está disponível para alguns 
criadores de conteúdo nos Esta-

dos Unidos. (The Verge)

MENTE AFIADA
O cérebro saudável não é apenas o que não tem indícios de doenças, mas sim “aquele capaz de 
tomar boas decisões quando desafiado por situações difíceis”, afirma à revista VEJA o celebrado 

neurocirurgião americano Sanjay Gupta, correspondente médico da CNN e autor de 'Mente 
Afiada', livro que chegou há pouco às prateleiras brasileiras e que oferece um panorama das 
pesquisas mais recentes sobre o tema.  Para chegar à vitalidade cerebral, o primeiro passo é 
manter um estilo de vida saudável. Significa fazer exercícios físicos regulares e adotar uma 

alimentação com baixo teor de gordura e açúcar. E, assim, todas as outras funções corporais 
também vão se beneficiar. A ciência também sabe que o cérebro precisa ser permanentemente 
instigado. O importante é buscar o máximo de novos conhecimentos, o tempo todo e enquan-

to a vida durar. Adotar novos hobbies, como pintura ou fotografia, aprender idiomas e até 
jogar videogame são atividades valiosas.

LUCI LEMES 


