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Polícia Civil investiga a motivação de
duplo homicídio em Cruzeiro do Oeste
JOSÉ A. SABINO/SECOM

Investigadores de Umuarama e de Cruzeiro do Oeste estão empenhados em desvendar as causas e a autoria de um duplo homicídio praticado contra um casal. As vítimas foram executadas
à tiros de pistola enquanto estavam no sofá da sala de casa.

Márcio Batista de Souza de 48 anos, morador em Cruzeiro do
Oeste, e Roseane Albuquerque da Silva, de 39 anos, moradora
em Umuarama, morreram na hora. A porta do imóvel foi arroml6
bada pelos autores.
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A Umutrans iniciou as obras de abertura de mais uma via na Avenida Parigot de Souza, entre a Rua do Bosque e o
início da Avenida Ipiranga, em frente ao Bosque dos Xetá. Parte do canteiro central já foi demolido em cerca de 150
metros. Considerado um dos pontos de maior movimento de veículos, a região tem boa sinalização, porém, há vários
registros de acidentes e grande número de notificações e infrações. Após concluídas as obras, a pista de rolagem
ficará com 11,2 metros.

Saúde descarta
que caso de
Monkeypox é
tratado na cidade
l8
JOSÉ A. SABINO/SECOM

Conselho do
Meio Ambiente
Com a composição da
nova diretoria, o Conselho
de Saneamento Básico e
Ambiental fez a primeira
reunião visando inteirar
os membros sobre a
importância do órgão e
informar as ações que
deverão ser desempenhadas
no município.
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Projeto na Alep estabelece que bateria
de veículo deve ter indicativo de carga
Lotofácil

Megasena

descarga que impossibilita o
funcionamento do veículo.
A intenção é assegurar
a visualização fácil sobre o
nível de carga da bateria, um
componente indispensável
em automóvel, motocicleta,
caminhonete, utilitário, ônibus, caminhão, maquinário
agrícola e demais veículos.
O projeto de lei obriga aos
fabricantes instalar um visor
indicativo e cita que alguns
modelos já trazem o dispositivo, ou seja, demonstra que é

possível implantar em todos
os tipos de baterias, e tem
como objetivo o acesso rápido
à informação que vai permitir
ao consumidor acompanhar o
funcionamento e programar
manutenção ou troca da bateria sem passar por situações
vexatórias, de transtornos e
também de riscos. Caso sancionada, a lei define o prazo
de 180 dias para os fabricantes se adaptarem à nova legislação e passarem a cumprir
com a obrigação.
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Gilberto Cunha, presidente do diretório municipal do PTB em Umuarama
e coordenador da sigla na região da
Amerios (Associação dos Municípios de
Entre Rios) visitou a redação do Jornal
Tribuna Hoje News e se prepara para lançar sua pré-candidatura à deputado estadual. Gilberto Cunha está no partido há 25
anos e, a pedido do presidente de honra
PTB, Roberto Jeferson e da atual presidente Mariza Lobo, está se colocando à
disposição da legenda, em busca de uma
cadeira na Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) para as próximas eleições.
Gilberto Cunha é pós-graduado em Gestão Pública, servidor público há 39 anos, desempenhou funções de Auxiliar Administrativo na prefeitura do município de Goioerê, Oficial
de Justiça, Auxiliar Administrativo e Caixa Recebedor nas Agências da Receita Estadual
em Goioerê, Formosa do Oeste, Guaíra, Alto Piquiri, Mamborê, Engenheiro Beltrão, Campo
Mourão, Icaraíma e Palotina. Atuou na Procuradoria Regional de Umuarama, Secretaria de
Estado da Fazenda, Delegacia da Receita Estadual e Agente Fazendário.

Lotomania

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Baterias automotivas fabricadas no Paraná deverão ter
dispositivo informando a
quantidade de carga disponível para orientar sobre a
necessidade de manutenção
ou troca do equipamento.
O projeto de lei 184/2020,
aprovado na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep)
em dois turnos, quer evitar
transtornos aos proprietários, condutores e passageiros, além de reduzir riscos
em situações inesperadas de
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Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
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1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO
Em 20/07
SOJA
Cascavel
SOJAParanaguá
MILHO Cascavel

183,00 -0,5%
191,50 -1,3%
81,00 -4,7%

-3,2%
-3,8%
-8,0%

SELIC ANUAL: 13,25% | TJLP: 7,01%
Emails
editoria@tribunahoje.jor.br
diretor@tribunahoje.jor.br
comercial@tribunahoje.jor.br
assinaturas@tribunahoje.jor.br

@tribunahojenewsumuarama

Quinta-feira, 21 de julho de 2022 POLÍTICA

Alep aprova em
segundo turno a
PEC do espanhol
PROPOSTA aponta que através da língua espanhola os estudantes do Paraná, além do
acesso à língua, terão acesso a outras possibilidades de cultura

Contexto econômico e social

Na perspectiva econômica, a língua é um componente essencial de capital humano e social de uma comunidade, estima-se
que 15% do Produto Interno Bruto (PIB) de um estado está
vinculado à língua. No campo educacional, desde 2010, o
espanhol é opção para nossos estudantes na prova de Língua
Estrangeira do ENEM e, de acordo com os dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), desde essa data em todos os anos, sem exceção, o percentual de alunos que escolhe
Espanhol é superior ao que escolhe Inglês.

além do acesso à língua, terão
acesso a outras possibilidades de cultura”, afirma a professora do Instituto Federal
do Paraná (IFPR) e integrante
da Associação de Professores
de Espanhol, Hellen Christina
Gonçalves, que participou das
reuniões da Comissão Especial
que analisou a PEC.
DADOS
O espanhol é falado por mais
de 585 milhões de pessoas em

diferentes países do mundo.
É o segundo idioma em relevância comercial. A língua oficial de 21 países, sendo que 19
deles na América, 7 países fazem
fronteira com o Brasil e 2 países
fazem fronteira com o estado
do Paraná. Também é língua de
estudo de mais de 22 milhões de
alunos em 110 países, inclusive
na China e no Japão, que são os
principais países parceiros do
Brasil em transações comerciais
fora da América Latina.

Projeto de lei pede o fim da
intolerância política no PR
Fim da intolerância política e promoção da tolerância
democrática. É o que pede o
projeto de lei 342/2022, protocolado na Alep, visando criar
um dia de conscientização
sobre o tema e sugere o dia
9 de julho, data da morte de
Marcelo Arruda, durante sua
própria festa de aniversário,
em Foz do Iguaçu. A iniciativa

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Proposta de Emenda
à Constituição que trata da
inclusão da língua espanhola
na matriz curricular da rede
estadual de ensino do Paraná,
foi aprovada em segundo turno
de votação na sessão no início da semana, na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep). A
proposição avançou na forma
de um substitutivo geral da
Comissão Especial que analisou o texto. Agora a matéria
precisar ser votada e aprovada
em redação final antes de estar
apta para ser promulgada pela
Mesa Executiva da Casa.
O texto acrescenta o parágrafo 9º ao artigo 179 da
Constituição do Estado com
a seguinte redação: “O ensino
da língua espanhola constituirá disciplina de oferta obrigatória na matriz curricular
do Ensino Fundamental II e
do Ensino Médio, em horários
e locais definidos pelos sistemas de ensino, com implementação gradativa até o
ano de 2026 e carga horária
mínima de duas horas/aula
semanais, constituindo-se em
disciplina de caráter optativo
aos estudantes”.
“Para nós é muito importante. Um ganho para todos os
estudantes ter a possibilidade
de ter o contato com a língua
espanhola desde o começo do
seu processo de escolarização.
É a terceira língua mais falada
no mundo. Através da língua
espanhola nossos estudantes,

Encontro
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ganhou a adesão de deputados de diversos partidos. A
proposta, caso aprovada pelo
plenário, após ser analisado
pelas Comissões permanentes
da Alep, institui no Calendário
Oficial de Eventos do Estado do
Paraná o Dia Estadual de Luta
contra a Intolerância Política
e de Promoção da Tolerância
Democrática, a ser celebrado

anualmente no dia 9 de julho.
O texto também prevê
que o Executivo firme convênios com entidades sem
fins lucrativos e instituições públicas e particulares, especialmente do meio
educacional, que tratem do
tema para a realização de
eventos, campanhas e atividades de conscientização.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), se reuniu
ontem (20) à tarde com o presidente Jair Bolsonaro
(PL), no Palácio do Planalto, em Brasília. O principal
tema da reunião foi a definição de um palanque
bolsonarista no Estado. A tendência é que o partido de
Ratinho Junior se una ao PP de Ricardo Barros, e ao PL
do próprio presidente da República. O Podemos poderá
ser incluso. Como se sabe, o candidato do presidente
Bolsonaro ao Senado pelo Paraná é o deputado federal
Paulo Martins (PL), mas Alvaro Dias, que deve concorrer
à reeleição, vem afirmando há algum tempo que tem
um acordo com Ratinho Junior.

Começa a corrida

Está autorizada desde
ontem quarta-feira (20)
pela Justiça Eleitoral, a
realização de convenções
partidárias para escolha
dos candidatos às eleições
de outubro. Os eventos
internos das legendas
marcam a oficialização da
disputa eleitoral e devem
ser realizados até 5 de
agosto. Pela legislação
eleitoral brasileira, os
candidatos precisam estar
filiados a um partido
político. Mas, diante do
grande número de filiados
que pretendem concorrer,
as legendas precisam
realizar eleição interna
para ocupar as vagas que
estarão em disputa. Após
as convenções, partidos
e federações poderão
registrar as candidaturas
dos escolhidos na Justiça
Eleitoral até 15 de agosto.

ENBPar

Registros

O registro dos candidatos
à presidente da República
e vice-presidente deverá
ser feito no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Já
os candidatos aos cargos
de governador, senador,
deputado federal, estadual
e distrital, devem solicitar
registros nos tribunais
regionais eleitorais (TREs).
A partir do dia 16 de
agosto, os candidatos
estão liberados para fazer
propaganda eleitoral na
internet e nas ruas. Até 1º
de outubro, um dia antes
do primeiro turno, está
liberada a realização de
caminhadas, carreatas com
carro de som, distribuição
de material de campanha,
comícios e compra de
publicidade paga nos meios
de comunicação. O segundo
turno está marcado para 30
de outubro.

O Congresso Nacional analisa um projeto de lei que
libera mais de R$ 1,2 bilhão para o Ministério de Minas
e Energia. O dinheiro será usado para a capitalização
inicial de uma nova estatal, a Empresa Brasileira de
Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A.
(ENBPar), que vai atuar como controladora das empresas
Itaipu Binacional e a Eletrobras Termonuclear S.A. O
projeto depende de despacho do presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco. O Planalto apontou que o crédito
especial não afeta a obtenção da meta de resultado
primário fixada para este ano. A ENBPar vai assumir as
atividades da Eletrobras que não podem ser privatizadas,
como as empresas Itaipu Binacional e a Eletronuclear
(Usinas Angra 1, 2 e 3) e a gestão de políticas públicas.
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Ganhando eleitores

Vacinação de crianças

O Ministério da Saúde
encaminhou ao Paraná nota
técnica que orienta a vacinação
de crianças de 3 e 4 anos contra
a covid-19 com o imunizante
Coronavac/Butantan. A nota traz
os detalhamentos e indicações
sobre a imunização do novo
público.

De volta

prefeito de União da Vitória,
Santin Roveda (UB) após visitar a
Balfar Solar em Paranavaí. Santin
Roveda acompanhou a produção
dos painéis fotovoltaicos e os
projetos em desenvolvimento
pela empresa, a primeira fábrica
do Brasil e a maior da América
do Sul.

Redução de custos

A Polícia Civil recebeu de volta o
inquérito policial sobre a morte
do tesoureiro petista Marcelo
Arruda, assassinado pelo policial
penal federal Jorge José da
Rocha Guaranho em uma festa
de aniversário com temática do
PT. O assassinato ocorreu em
Foz do Iguaçu depois de uma
discussão entre o militante do
PT, que era guarda municipal e o
agente penitenciário.

“No Paraná já temos uma
cooperativa de usina solar, vários
usinas fotovoltaicas, escolas,
empresas e hotéis já produzem
sua própria energia, reduzindo os
custos em mais de 50%. É preciso
de incentivos à produção como
a isenção do ICMS e abertura
de linhas de créditos ao setor.
Na Europa, por exemplo, vários
países garantem até subsídios
para a produção de energia
renovável”, disse Roveda.

Limites de gastos

Expansão

Energia solar

A energia solar ultrapassou
em potência a geração das
termoelétricas a gás natural e
biomassa e se tornou a terceira
fonte de energia do Brasil, diz a
Associação Brasileira de Energia
Solar. De acordo com a Absolar,
são 16,4 gigawatts (GW) de
energia solar em grandes usinas
e em pequenos projetos de
geração própria, ante os 16,3
GW do gás natural e os 16,3 GW
da biomassa.

Energia solar II

A energia solar não pode
ser considerada mais uma
alternativa, mas sim uma
realidade no desenvolvimento
sustentável das cidades com
um baixo custo, disse o ex-

O diretor da Balfar Solar, Antônio
Bárbara, adiantou que o setor
vai crescer muito, a empresa vai
se expandir nos próximos quatro
anos para alcançar a produção
de pelo menos 300 mil placas
por mês. “Estudos apontam que
atualmente cerca de 44% da
energia produzida no país são de
fontes renováveis. Deste índice,
somente 2% é fotovoltaica e a
proposta é chegar em curto prazo
na faixa dos 34%”.

Contrato assinado

O governo federal assinou
o contrato com a nova
concessionária do Parque
Nacional do Iguaçu. O consórcio,
formado pelos grupos Construcap
e Cataratas SA, venceu a licitação
em março e fará a gestão da
unidade de conservação pelos
próximos 30 anos.

Mais rigorosa

Curitiba adota uma postura mais
rigorosa para a proteção dos
animais. O prefeito Rafael Greca
(PSD) sancionou a lei contra
maus-tratos e lançou um edital
de chamamento de organização
para aumentar a capacidade
de abrigo dos cães e gatos
resgatados pela prefeitura.

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

A Comissão de Comissão
e Justiça (CCJ) da Assembleia
Legislativa do Paraná aprovou um projeto de lei complementar que fixa indicadores
para apuração do Índice de
Participação dos Municípios
(IPM) na cota-parte do ICMS.
Segundo o Executivo, a alteração pretende reduzir o peso
do critério do Valor Adicionado
(VA) de 75% para 65% a fim de
permitir a inserção do critério
“Educação”, com peso mínimo
de 10%. Cabe à norma estadual regulamentar os “indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de
aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico
dos educandos”. O projeto de
autoria do Poder Executivo tramita em regime de urgência.
A proposição pretende
incluir o critério educacional
entre os preceitos de apuração do Índice de Participação
dos Municípios na cota-parte
do ICMS em seu valor mínimo
de 10%, mantendo os demais
parâmetros vigentes até então
no Estado. A proposta decorre

COM a mudança proposta, os municípios passam a ter direito a 65% da arrecadação
sobre as operações realizadas em seu território
das alterações promovidas
pela Emenda Constitucional
Federal n° 108/2020, que alterou trecho da Constituição
Federal que estabelece os critérios para a distribuição da
cota-parte. A Emenda criou o
novo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(FUNDEB).
Pelo critério atual, os municípios têm direito a 75% da
arrecadação sobre as operações realizadas em seu território, pertinentes à circulação de
mercadorias e à prestação de
serviços. Já os outros 25% são

repassados aos municípios por
critérios definidos na legislação
estadual. Com a mudança proposta, os municípios passam a
ter direito a 65% da arrecadação sobre as operações realizadas em seu território. Dos 35%
ressaltantes, 10% precisam
ser distribuídos com base em
indicadores de melhoria dos
resultados de aprendizagem e
de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos alunos.
O IPM é a parcela sobre o ICMS
arrecadado pelo Estado sobre o
qual cada município tem direito.
Já o ICMS é o principal imposto
de competência estadual.

Estado orienta processo de ingresso
na EJA para o segundo semestre
Desde ontem (quarta-feira,
20), interessados em ingressar
na EJA (Educação de Jovens e
Adultos) no segundo semestre podem procurar as escolas da rede estadual que ofertam a modalidade para fazer
a matrícula. As aulas começam na próxima segunda-feira (25) e após o início do
semestre ainda existe a possibilidade de novos alunos
entrarem nas turmas abertas
até o dia 12 de agosto.
Para efetuar a matrícula, é
necessário procurar as instituições de ensino que oferecem
a modalidade – presente em
mais de 280 municípios. As
instituições podem ser consultadas no endereço eletrônico
educacao.pr.gov.br/EJA-Seed.
Para se matricular no
ensino fundamental é preciso ter, no mínimo, 15 anos
completos. Já para ingressar
no ensino médio, o estudante

SEED

O TSE publicou no Diário da
Justiça os limites de gastos
para as campanhas eleitorais
de outubro. Os valores são os
mesmos adotados nas eleições
de 2018, atualizados pelo IPCA.
No caso do Paraná, segundo a
tabela divulgada, cada candidato
a governador poderá gastar,
no primeiro turno, até R$ 11,5
milhões, e no segundo, R$ 5,7
milhões.

CCJ altera distribuição
do IPM a partir do
resultado na Educação

ORLANDO KISSNER/ALEP

Enquanto a maioria dos pré-candidatos ao Senado estão
encontrando dificuldades para consolidar a candidatura,
o deputado estadual Guto Silva (PP) vem nadando
tranquilo, sem adversários a altura até o momento, nem
o ex-juiz Sérgio Moro vem conseguindo articular tanto
com deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos
e lideranças paranaenses como o ex-Chefe da Casa Civil
do governo Ratinho Junior (PSD).

@tribunahojenewsumuarama

PARA efetuar a matrícula, é necessário procurar as instituições de ensino que oferecem a
modalidade presente em mais de 280 municípios
deve ter 18 anos completos.
O aluno que entrar no
ensino médio EJA pode concluí-lo em três semestres,
totalizando um ano e meio de
curso, com carga horária de 24
horas/aula semanais (cerca de
5 horas diárias), de segunda
a sexta-feira. A duração do

ensino fundamental II (anos
finais, 6º ao 9º anos) é de quatro semestres.
Ao entrar em contato com a
instituição de ensino, o aluno
será instruído a levar para a
escola alguns documentos,
como certidão de nascimento,
RG, CPF e histórico escolar.

@oparana hojenews
@tribunahojenewsumuarama

Ministério Público
reafirma confiabilidade
do sistema eleitoral

Como instituição que participa da fiscalização do processo eleitoral e atua para
garantir a regularidade e a
lisura desse instrumento fundamental para o exercício
da democracia, o Ministério
Público do Paraná reafirma a
plena confiabilidade do sistema eleitoral com uso de
urnas eletrônicas no Brasil. Tal
sistema, empregado há mais
de 25 anos no país, tem garantido a idoneidade das votações, ao contrário do sistema
anterior, de voto em cédulas
de papel, que possibilitava a
ocorrência de fraudes.
O procurador-geral de
Justiça, Gilberto Giacoia, sustenta que o voto eletrônico
garante o direito de votar e
ser votado, com plena transparência e confiabilidade,
sendo descabidas manifestações que buscam retirar a
credibilidade do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas.
“O Ministério Público tem buscado contribuir para a consolidação definitiva da democracia, em toda sua extensão de
reflexos sociais, fazendo convergir o significado e o significante do termo, pela prevalência da vontade do povo, com
a força do voto. A democracia
deve ser a base mais sólida

Urnas

As urnas eletrônicas, que têm sido aperfeiçoadas ao longo dos
anos, foram implementadas para impedir as fraudes nas eleições,
comuns na época do voto em papel, pois várias irregularidades
eram constatadas quando a votação era realizada em meio físico,
como, por exemplo, a inserção de cédulas falsas com votos em determinados candidatos – o que exigia a identificação e eliminação
dessas cédulas. Também havia casos de destruição física de votos
com a eliminação de cédulas. Já as urnas são equipamentos “fechados”, sem acesso à internet e sem a possibilidade de recebimento
de qualquer transmissão externa. Além disso, são auditadas por
vários órgãos e instituições, incluindo os partidos políticos.

Fiscalização

Em todas as eleições, cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE) institui
uma Comissão para Auditoria da Votação Eletrônica, seguindo as
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os trabalhos dessas
comissões são públicos e transparentes e podem ser acompanhados pelas instituições interessadas. Pode inclusive ser impugnada
a designação de algum membro da comissão por instituições como
os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a
Controladoria-Geral da União, o Departamento de Polícia Federal,
a Sociedade Brasileira de Computação, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os departamentos de Tecnologia da Informação de universidades. Todo o processo de auditoria é público e
pode ser acompanhado por qualquer pessoa.

sobre a qual a sociedade
prossegue edificando, progressivamente, seu patamar
civilizatório, sem retrocessos
ou ameaças, partam de onde
partir, pois não mais vivemos
sob o clima antes experimentado pela circularidade de
movimentos de concentração política, despotismo ou
autocracias”, defende.
O acompanhamento do

processo eleitoral pelos
agentes do Ministério
Público é atribuição constitucional e começa desde
antes da campanha eleitoral,
no registro das candidaturas.
Após, durante a campanha,
ocorre a fiscalização da propaganda eleitoral e, mesmo
depois das eleições, são analisadas as prestações de contas dos candidatos.

Candidatos a deputado federal
podem gastar R$ 3,5 milhões
Os candidatos a deputado
federal do Paraná poderão
gastar até R$ 3,5 milhões na
campanha para as eleições
de outubro. Esse valor representa mais do que o dobro do
que um parlamentar recebe de
salários em quatro anos.
Atualmente, o salário de
um deputado federal é de R$
33.763,00. Em quatro anos,
o parlamentar recebe R$
1.620.624,00. Ou seja, caso
gaste na campanha o máximo
de R$ 3,5 milhões, o parlamentar vai receber de salário, em
quatro anos, apenas 46,3%

desse valor.
Os valores dos limites
de gastos para a campanha
foram divulgados ontem
p e l o Tr i b u n a l S u p e r i o r
Eleitoral (TSE). Segundo o
documento assinado pelo
presidente da Corte, ministro Edson Fachin, os valores
são os mesmos adotados
nas eleições de 2018, atualizados pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), ou seja pela
inflação do período calculada
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

No caso dos candidatos a
deputado federal no Paraná,
em 2018, o limite de gastos
foi de R$ 2.500.000,00. O valor
mais alto é para a campanha
à Presidência da República.
No primeiro turno, os candidatos poderão gastar até R$
88.944.030,80. No segundo
turno, haverá um acréscimo
de R$ 44.472.015,40 .
No caso da disputa pelo
g o v e r n o d o E s ta d o , o s
candidatos poderão gastar no primeiro turno R$
11.562.724,00 contra R$
9.100.000,00 há quatro anos.
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Alvo da vez

O deputado estadual do Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar
(PL) tem despertado a ira de adversários, que fazem de
tudo para enfraquecê-lo. E essa campanha tende a crescer
porque Bacellar é o nome mais falado para presidir a ALERJ
a partir de 2023. Mas afinal, quem deseja enfraquecer
Bacellar? Um político que não esconde o rancor é o ex-governador Anthony Garotinho (UB), que vê em Rodrigo uma
grande ameaça em Campos dos Goytacazes, Norte fluminense, seu berço eleitoral. Mas se Garotinho expõe publicamente seu desejo de atacar, há também os que agem
nas sombras e financiam investidas contra Bacellar. Muitos
desses, inclusive, são os famosos “amigos da onça”.

E o álbum de
família?

Genro do presidente da
ALERJ, André Ceciliano (PT),
o pré-candidato ao Senado
pelo PT, Gustavo Schmidt
é candidato do Avante a
deputado estadual. O sogro
não deve ter ficado muito
feliz com o fato de o genro
ter sentado ontem ao lado
do ex-secretário de Segurança Pública Marcelo Itagiba (Avante), candidato ao
Senado, na convenção do
partido, para o lançamento
das candidaturas.

Cidadania em alta

O Brasil registrou nos
primeiros seis meses de
2022 o 2º maior número de
pessoas que mudaram o
nome e o sexo em Cartório
de Registro Civil desde a
decisão do STF que reconheceu o direito de transgêneros e transexuais de
adequarem sua identidade
percebida à identidade real
em seus documentos. No
total, foram 1.124 alterações no período, 43,7% a
mais que os 782 atos do
ano passado.

Lixo é energia

Com 56% do lixo urbano
produzido pelas 28 regiões

metropolitanas com mais
de 1 milhão de habitantes
é possível gerar energia
para 27 milhões de lares
e abastecer média de
100 milhões de pessoas
no Brasil. É o que aponta
estudo da Associação
Brasileira de Recuperação
Energética de Resíduos
sobre o potencial para
gerar energia a par tir do
lixo. O estudo foi apresentado no 3º Fórum de
Valorização Energética de
Resíduos.

Campo online

Deu no Boletim de Notícias
Lotéricas: As casas de
apostas patrocinam, atualmente, 19 dos 20 times
que estão na série A do
Campeonato Brasileiro. A
exceção é o Athletico-PR,
que encerrou o contrato
com uma empresa do segmento. A curiosidade que
a Coluna já publicou é que,
sem a regulamentação do
setor no Brasil, os grandes
players são estrangeiros
e esses sites de apostas
não pagam um centavo de
impostos aqui.

Tiro no pé

Depois da Federação de
Delegados de PF, foi a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público,
maior entidade representativa do MP (16 mil
associados), que criticou a
postura do presidente Jair
Bolsonaro das suspeitas
infundadas sobre as urnas
eletrônicas. Bolsonaro vai
perdendo apoio de instituições importantes na sua
grita descabida a respeito
do modelo que validou a
sua própria eleição.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Polícia Civil investiga a motivação de
duplo homicídio em Cruzeiro do Oeste
Márcio Batista de Souza
de 48 anos, morador em
Cruzeiro do Oeste e Roseane
Albuquerque da Silva, de
3 9 a n o s , m o ra d o ra e m
Umuarama, foram executados
com tiros de arma de fogo na
noite da terça-feira (19), na rua
Nova Peabiru, em Cruzeiro do
Oeste (cidade localizada a 28
quilômetros de Umuarama).

Policiais militares que integram o 7º Batalhão da BPM
foram acionados por moradores vizinhos do local onde
aconteceu o crime, tão logo
foram ouvidos os disparos.
No local, um homem informou aos policiais que os disparos possivelmente teriam
sido feitos na residência de
seu irmão, que estava com a

porta parcialmente aberta e
com sinais de arrombamento.
Dentro do imóvel, foram
localizadas as duas vítimas
caídas na sala com diversos
ferimentos por arma de fogo, e
sem a presença de sinais vitais.
Ao redor foram encontradas
várias cápsulas calibre 9mm.
As autoridades isolaram o
local e fizeram contato com

Médica suspeita de
atentado é presa
A Polícia Militar prendeu,
em Cafezal do Sul, uma médica
suspeita de tentar matar o
ex-marido e esfaquear o motorista de um posto de saúde em
Palotina (cidade localizada a
95 quilômetros de Umuarama).
Uma das vítimas é médico e
ex-marido da agressora, que
entrou no local com uma faca.
Segundo a Polícia Civil,
a mulher praticou a tentativa de homicídio e agressão
enquanto deixava o filho de
dois anos com o ex-marido,
que trabalho no posto de
saúde. O motorista da Unidade
Básica de Saúde foi esfaqueado no abdome ao tentar
separar a briga.
Depois da agressão, a
médica fugiu, mas acabou

presa pela Polícia Militar,
que foi avisada que ela
e s ta va e m a te n d i m e n to
no Hospital Municipal de
Cafezal do Sul. Ela foi encaminhada para a Delegacia
da Polícia Civil de Iporã.
O motorista foi levado ao
hospital, mas sua vida não
corria riscos.
O caso de brigas entre
a médica e seu ex-marido
teriam se iniciado quando
eles ainda viviam juntos.
Após flagrar o então marido
com um garoto de programa
na casa do casal, ela teria
tentado matar os dois a tiros.
Na ocasião ela foi presa, mas
responde ao processo em
liberdade a partir do uso de
tornozeleira eletrônica.

Queda de helicóptero mata
uma pessoa em Loanda
Uma pessoa morreu carbonizada, na tarde desta terça-feira (19), após um acidente
aéreo envolvendo um helicóptero em Loanda (120 quilômetros de Umuarama). A aeronave caiu em uma propriedade
rural no município.
A tragédia foi registrada
por moradores e mostram o
momento em que as chamas
tomavam conta da cabine. A

população conseguiu localizar
o acidente através da fumaça
que podia ser avistada de longe.
A princípio havia apenas uma
pessoa na aeronave. As causas
do acidente estão sob investigação da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac).
Estiveram presentes no
local o Instituto Médico Legal
(IML), Criminalística, Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar.

as equipes do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência), que compareceram na cena do crime, mas
somente constataram o óbito.
Novamente em conversa com
o irmão da vítima, ele relatou
que por volta das 22h40 um
Volkswagen Gol de cor prata
teria parado próximo a residência e na sequência ido

embora.
Peritos do Instituto de
Criminalística de Umuarama
também foram até Cruzeiro
do Oeste, onde levantaram
detalhes do duplo assassinato.
Depois, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico
Legal de Umuarama. O caso
agora segue sob investigação
da Polícia Civil.

PMs prenderam dois homens de 26 e
20 anos, em Tapejara (52 quilômetros de
Umuarama), que transportavam quase 100
quilos de maconha em um veículo Honda Fit,
pela rodovia PR-323, entre os municípios de
Cruzeiro do Oeste e Cianorte. A abordagem
foi realizada nas proximidades da Fazenda
Tucano, em Tapejara. Durante a revista, os
policiais encontraram 58 quilos de maconha
em 5 pacotes que estavam envolvidos em fita
adesiva e outros 4 sacos contendo 50 quilos
de skunk. Os dois ocupantes receberam voz
de prisão e foram conduzidos à Delegacia de
Polícia junto com a droga apreendida.

Mototaxistas esfaqueados entre
Umuarama e Serra dos Dourados
Dois mototaxistas foram
esfaqueados na tarde de
ontem (quarta-feira, 20) em
Umuarama. De acordo com
a Polícia Militar, os dois trabalhadores teriam sido contratados por dois rapazes
para uma corrida.
O destino seria uma
fazenda nas proximida des da usina situada entre
Umuarama e o distrito de
Serra dos Dourados.
Quando chegaram nas proximidades da usina, em uma
estrada vicinal, os mototaxistas foram golpeados por diversas vezes pelos clientes.
Após o crime, a dupla fugiu

para uma área de mata sem
levar nada. Uma das vítimas
chegou a ficar desacordada,
enquanto a outra, mesmo com
uma faca cravada nas costas
conseguiu pilotar sua moto
até a usina, onde pediu ajuda.
O Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado e socorreu os
dois homens, que foram
encaminhados ao hospital.
O estado de saúde das vítimas é considerado grave. A
Polícia Militar tentar localizar os dois criminosos.

Saiba Mais

CAUSA do acidente envolvendo a aeronave estão sob investigação da Anac

@tribunahojenewsumuarama
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Derrota para os americanos termina
com a despedida brasileira da Liga
funcionou em apenas três ocasiões.
Apesar disso, foi do Brasil o maior pontuador do confronto: o ponteiro Yoandy
Leal, com 18 acertos.
O próximo desafio do voleibol brasileiro será o Campeonato
Mundial, entre 26 de agosto e
11 de setembro, na Polônia e na
Eslovênia. A seleção masculina
estreia diante de Cuba e ainda terá
Japão e Catar pela frente no Grupo
B da primeira fase. O Brasil ergueu
a taça em três ocasiões (2002, 2006
e 2010) e foi vice-campeão nas duas
últimas edições (2014 e 2018), em
ambas superado pelos poloneses.

DIVULGAÇÃO

Atual campeã da Liga das Nações
de vôlei masculino, a seleção brasileira está fora da briga pelo bicampeonato. Ontem (quarta-feira, 20), em
Bolonha (Itália), os brasileiros foram
derrotados pelos Estados Unidos,
de virada, por três sets a um (25/20,
22/25, 23/25 e 17/25). O confronto
abriu as quartas de final da competição. Os norte-americanos encaram
Polônia ou Irã em uma das semifinais.
A queda precoce encerra uma
campanha irregular do Brasil no torneio. Na primeira fase, os comandados de Renan Dal Zotto avançaram
em sexto lugar ao mata-mata, com
oito vitórias e quatro derrotas – uma
delas para a China, apenas a 13ª
colocada, por três a zero, em Brasília.
Os demais tropeços foram para EUA,
Polônia e França, todos rivais que
ficaram à frente na classificação.
No jogo desta quarta, os brasileiros anotaram mais pontos de ataque
(61 a 56), mas erraram muito mais que
os norte-americanos (28 a 21) e foram
parados sete vezes pelo bloqueio, três
deles executados pelo central David
Smith. O paredão verde e amarelo

Brasil encerra campanha irregular e muda o foco para o Mundial

Hamilton busca vitória na França,
na 300ª corrida de F1 da carreira
O resultado dos sonhos de Lewis
Hamilton na França no próximo
domingo (24) seria comemorar sua 300ª
corrida de Fórmula 1 encerrando a mais
longa seca de vitórias de sua carreira, e
não é impossível.

O heptacampeão mundial já foi
dominante no Circuito Paul Ricard
de Le Castellet, mas novas regras
deixaram sua equipe Mercedes atrás
de Red Bull e Ferrari.
Já se passaram 12 corridas desde
DIVULGAÇÃO

JÁ se passaram 12 corridas desde o último triunfo do
heptacampeão

a última vitória do britânico, mas ele
mostrou em Silverstone neste mês,
quando terminou em terceiro depois
de liderar, que a diferença diminuiu.
“Acredito realmente que podemos
vencer uma corrida este ano", disse
o piloto de 37 anos após a última
prova, na Áustria, onde também
terminou em terceiro. "Paul Ricard
deve estar ok”, afirmou o chefe da
Mercedes, Toto Wolff, cuja equipe
tem algumas atualizações para o fim
de semana e parece competitiva.
“É um circuito regular, um pouco
como Silverstone, curvas rápidas e pelo
menos no papel parece que podemos
ter um bom desempenho lá”.
Hamilton é o único piloto a vencer
em todas as temporadas em que competiu, e uma 104ª vitória na carreira
continuaria essa sequência, embora
ele também tenha que superar o companheiro de equipe George Russell.
Red Bull e Ferrari, vencedoras de
todas as corridas nesta temporada,
vão novamente buscar aproveitar suas
chances em um fim de semana escaldante --com temperaturas previstas em
torno de 40 graus Celsius.

Beach
Tennis
Saiba mais
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Secretaria de Saúde descarta que caso
de Monkeypox é tratado no município
A Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) descartou a possibilidade de que o paciente
internado em Umuarama estivesse com varíola do macaco.
O h o m e m , m o ra d o r d e
Xambrê, estava sendo tratado
no Hospital Uopeccan e recebeu resultado negativo para
monkeypox após as amostras
coletadas terem sido encaminhadas ao Lacen (Laboratório
Central do Paraná) e, de lá,
para o Instituto Butantan,
em São Paulo.
Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, há mais
um caso na cidade sendo
i n v e s t i ga d o p e l a S e s a .

Trata-se de um homem que
mora em São Paulo e veio
passear em Douradina. Ele
está internado em isolamento
no Hospital Uopeccan. “As
amostras já foram colhidas e
enviadas para o Lacen, que é
responsável pela articulação
com o Ministério da Saúde
para envio ao laboratório de
referência para casos desta
doença, em São Paulo. O
resultado sai em média com
14 dias”, relata o secretário
Herison Cleik da Silva Lima.
Os casos de monkeypox
(conhecida popularmente
como varíola dos macacos) já
contam com 10 diagnósticos

Curso de crochê
no Sonho Meu

residências. “A instrução que
recebemos é de um isolamento de 21 dias, que pode
ser feito no próprio domicílio
do cidadão, assim como feito
nos casos leves e moderados
na covid. A varíola do macaco
é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre
principalmente por meio de
contato com lesões de pele de
pessoas infectadas”, observa.
Ele esclarece que a infecção causa erupções que
geralmente se desenvolvem
pelo rosto e depois se espalham para outras partes do
corpo. “Há vários relatos de
casos em que as erupções

começam nas partes íntimas. Vale ressaltar que os
principais sintomas, além
das lesões na pele, envolvem
febre, dor de cabeça, dores
musculares, dores nas costas, linfadenopatias (doenças nos gânglios linfáticos),
calafrios e fadiga”, resume.
O secretário acrescenta
que a porta de entrada
p a ra t ra t a m e n t o d e s s a
infecção pode ser pela unidade básica de saúde ou
no Pronto Atendimento.
“Nossas equipes estão preparadas para poder atender
da melhor maneira possível
todos os cidadãos”, finaliza.

Números da Covid
JOSÉ A. SABINO/SECOM

O PRIMEIRO dia reuniu cerca de 30 participantes. O curso é gratuito, basta comparecer
às aulas
A Secretaria Municipal
de Assistência Social iniciou um curso de crochê
com barbante no Centro de
Integração ao Esporte do
Conjunto Habitacional Sonho
Meu, na última terça (19). A
ação é uma parceria com a
empresa Barbantes Cianorte
e a associação de moradores
do bairro. O público-alvo são
as senhoras do programa Vida
Ativa Melhor Idade, realizado
pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (Smel), e moradoras do bairro interessadas.
O curso será aplicado
durante quatro terças-feiras
(dias 19 e 26 de julho, 9 e 16 de
agosto), das 9h30 às 11h. “Esta
é uma atividade que faz bem

positivos, todos registrados
em Curitiba e todos os pacientes são homens, com idades
entre 25 e 38 anos e possuem
histórico de viagem ou contato com caso confirmado.
“A transmissão dessa varíola
se dá por fluidos corporais –
saliva e relações sexuais, por
exemplo. Pode-se também
ser contaminado pelo contato direto com as lesões e
com materiais contaminados,
como roupas de cama e objetos de uso pessoal”, explica.
O secretário de Saúde
indica ainda que o paciente
deve ficar isolado, tanto nos
hospitais quanto em suas

para a cabeça e também pode
gerar uma renda extra”, lembra a secretária da Assistência
Social, Adnetra dos Prazeres
Santana, que representou o
prefeito Hermes Pimentel na
abertura do curso.
A secretária apontou que,
além de aprender uma nova
atividade que pode ser desenvolvida nas horas vagas, ocupando o tempo, o crochê também faz bem para o bolso. “As
participantes que se dedicarem poderão ganhar dinheiro
com a atividade. As peças de
crochê feitas com barbante,
especialmente tapetes, têm
boa aceitação e são muito
valorizadas no mercado”, avaliou Adnetra.

Um homem de 58 anos
e que tomou três doses
de vacina, está internado
na enfermaria do Hospital
Uopeccan para tratamento
de covid – não há nenhum
paciente internado em UTI. Os
dados estão no Boletim Covid
de ontem (quarta-feira, 20),
que trouxe a informação de
que 14 novos casos da doença
foram confirmados, sendo
sete mulheres e sete homens
(nenhuma criança).
Ainda de acordo com
o informativo, emitido

diariamente pela Secretaria
M u n i c i pa l d e S a ú d e d e
Umuarama, há 148 dias
nenhuma morte em decorrência de complicações do
coronavírus é oficialmente
registrada na cidade e o total
de óbitos é de 339 desde o
início da pandemia, em
março de 2020.
N e s te p e r í o d o d e 2 7
meses, 38.726 pessoas
foram diagnosticadas com
covid e deste total 38.273 se
recuperaram. Existem hoje
142 pessoas em isolamento

domiciliar: são 114 casos ativos e 28 casos suspeitos. Em
201 dias (de 1° de janeiro até
20 de julho de 2022), 18.301
pessoas receberam diagnósticos positivos da doença
(foram 9.360 mulheres, 6.846
homens e 2.095 crianças).
Em julho, a média de casos
está em 12 por dia. Segundo
a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), o cruzamento
da taxa de positividade com
o índice de internamentos classifica a cidade com
“Bandeira Verde”.

O C o n s e l h o M u n i c i pa l
d e S a nea m e nto B á si co e
A m b i e n ta l co m p ô s n ova
diretoria. Sob a cond u ç ã o d o s e c r e tá r i o d o
M e i o A m b i e n te , R u b e n s
S a m pa i o, e d a c h e fe d a
D i v i s ã o d e A r b o r i za çã o,
Rafaela Moreira, o
encontro resultou na
eleição por aclamaçã o d a ú n i ca c h a pa i n s crita. A mesa diretora
t e rá co m o p r e s i d e n t e o
secretário de Proteção e
D e f e s a d o C o n s u m i d o r,
D e y b s o n B i te rco u r t ; o v i ce - p re s i d e n te s e rá J oã o C a r l o s A s s a g ra , re p re s e n tante da Associação dos Moradores do Parque Jabuticabeiras, e a secretária
será Rafaela Moreira, representando o setor de meio ambiente do município.
O conselho conta com representantes das seguintes instituições: Crea, Camur
(coordenadoria das associações de moradores de Umuarama), Sanepar, asso ciações de moradores, Procon, Câmara de Vereadores e das secretarias municipa is de Sa ú de, Meio Ambien te e d e S e r vi ço s P úb l i co s.

@tribunahojenewsumuarama
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Ponta de Estoque segue até sábado no Parque de Exposições
lojas de confecção e acessórios, esta edição conta com
imobiliária, construtora, concessionária, administradora de
consórcios, móveis e decoração, colchões, além da praça
de alimentação. São mais de
cem expositores em mais de

PALAVRAS CRUZADAS

www.coquetel.com.br

Esqueleto
Joias para os dedos
(Gram.)
VARIEDADES Quinta-feira 21 de julho de 2022
Feiticeiro;
Edir MaceTipo de
bruxo
do, bispo
hepatite
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Palavras
cruzadas
www.coquetel.com.br

O filho mais
velho (pl.)
Parte flexível
do chapéu

200 estandes, que devem atrair
150 mil consumidores graças
aos descontos de até 70%.
“É uma infinidade de segmentos para atender o consumidor que quer aproveitar
os preços baratos”, afirma
o presidente da Associação
Comercial e Empresarial de
Maringá (ACIM), Michel Felippe
Soares. Quem foi conferir foi a
autônoma Cristina Rauber, que
se mudou recentemente para
o distrito de Iguatemi após 20
anos morando em Paranaguá.
“Comprei um pijama para
minha filha”, relata.
DIRETAS
Os visitantes podem cor© Revistas
tar o COQUETEL
cabelo de graça com
alunos
do Serviço Nacional
Corar (Cul.)
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3/son. 4/bidu. 5/torso. 7/navalha. 10/comentário — esparramar. 12/primogênitos.

BANCO

3/son. 4/bidu. 5/torso. 7/navalha. 10/comentário — esparramar. 12/primogênitos.
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LEÃO

Lua e Marte no ponto mais alto do seu Horóscopo
farão você se sentir ainda mais poderosa do que
já é. Além de esbanjar autoconfiança, você saberá
muito bem o que quer e vai lutar com unhas e
dentes para alcançar as suas metas mais ambiciosas. Pode pintar atração por um (a) chefe ou uma
pessoa muito influente. A dois, definam metas e
lutem juntos, sem brigar.

dita ao
telefone

BANCO

21/6 a 21/7

Você vai concentrar boa parte da sua energia em alcançar seus objetivos e colocar em prática seus projetos para o futuro. A Lua na Casa das Associações
indica que pode conseguir bons aliados para buscar
suas metas e que pode contar com os amigos para
tudo o que precisar. Há grande chance de se apaixonar por alguém da turma e a atração será enorme.

Suporte
Basta
que firma
(interj.)
ataduras
Museu
Basta carioca

(interj.)
Museu
carioca

21/5 a 20/6

Lua e Marte infernizam o seu astral e você, que
está sempre extrovertida e falante, talvez queira ficar mais quieta no seu canto hoje. No trabalho, vai
se sair melhor se puder ficar sozinha e concentrada nas tarefas. No campo amoroso, uma paixão
proibida pode deixá-la sem fôlego e tudo indica
que vai ser difícil resistir.

Cada
artigo de
contrato

Som da
vaia
AeronáutiSomca
da(abrev.)
vaia
Doença
Aeronáutirespiraca (abrev.)
tória
Doença
alérgica

21/4 a 20/5

físico

(?) Garibaldi, heroína
Sílaba de
"sarda"

Um e
outro
A garupa
do ecavalo
Um

Palavra
que indica
alternativa
Palavra

Prêmio do
Cinema
Filho,
americano

Meio de
transporte
coletivo
Meio de
transporte
coletivo

Bebida
nutritiva
de lanchonetes

TOURO

Você, que já é um exemplo de persistência, ficará ainda mais determinada. Lua e Marte em Touro
potencializam todos os pontos fortes do seu signo. Cuidado para não se envolver em discussões:
saiba dialogar e fazer acordos. No amor, seu poder
Facilitade
o sedução será intensificado e deve deixar muita
gente aos seus pés. A dois, revele toda sua senacesso do
deficiente
sualidade e ousadia.

Vitamina
de xampus
Redução
(do preço)

Formato
do brinco
da cigana

21/3 a 20/4

Hoje sua atenção está totalmente voltada às finanças. Com Lua e Marte na Casa 2, você vai investir vai
querer melhorar de vida e usará toda sua energia para
batalhar por um futuro melhor. Na paixão, você vai
querer alguém para chamar de seu. Se já encontrou
seu amor, valorize e evite brigar por ciúme.

Vitamina
de xampus
Redução
(do preço)

Formato
do brinco
da cigana

Deixar de
ver
Vogal de
"ser"

Bebida
nutritiva
de lanchonetes

Peça de
aparelhos
de musculação (pl.)

Cãozinho
azul de HQs
Emboscada

Deixar de
ver
Vogal de
"ser"

Calmon,
novelista
Antônio
Calmon,
novelista

Etapa da
viagem

Emboscada

(?) Franco,
político
Descrição
de um fato
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Joias para os dedos
Feiticeiro; Edir Macebruxo
do, bispo

de Aprendizagem Comercial
(Senac), sob a supervisão
de professores. O atendimento é por ordem de chegada para todos os públicos
a partir de 5 anos, das 10 às
22h. Também há espaço para
aleitamento materno.
E para quem vai usar o
estacionamento do parque, o
acesso deverá ser pela avenida
Guaiapó e rua Haiti. O valor é
de R$ 10 para automóveis e R$
5 para motocicletas, com renda
revertida para oito entidades
sociais: Associação dos Surdos
de Maringá, Associação Maringá
Apoiando a Recuperação de
Vidas (Marev), Associação
Passantes e Pensantes, Rede
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Feminina de Combate ao
Câncer, Associação Cultural
e Beneficente Nova Lurdes,
Casa Assistencial Bezerra
de Menezes, Associação
Maringaense dos Autistas (AMA)
e Instituto de Capacitação e
Integração Social.
A Ponta de Estoque é uma
realização da Associação
Comercial e Empresarial de
Maringá (ACIM) e Sindicato
dos Lojistas do Comércio
e do Comércio Varejista e
Atacadista de Maringá e
Região (Sivamar), com organização do ACIM Mulher e
apoio da Sociedade Rural
de Maringá, prefeitura de
Maringá e Sicoob.
@oparana hojenews

Horóscopo do dia
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Após dois anos de espera,
teve início na manhã desta
quarta-feira (dia 20) a Feira
Ponta de Estoque, que seguirá
até sábado (dia 23), no Parque
de Exposições, sempre das 10
às 22 horas e com entrada gratuita. Além das tradicionais

23/8 a 22/9

Você terá mais curiosidade e vai se interessar por
tudo que possa trazer novos estímulos ou novas
oportunidades para a sua vida. Boa época para retomar os estudos, iniciar uma faculdade ou aprender
um novo idioma. Forte atração por uma pessoa estrangeira ou por alguém que vai revelar muitas afinidades com você.

23/9 a 22/10

LIBRA

Os astros vão deixar suas emoções à flor da pele,
por isso, controlar as emoções será seu maior desafio hoje. Seu poder de sedução está acentuado e
você vai atrair como ímã. Sucesso garantido nas paqueras. Na união, atração e desejos vão pegar fogo:
revele seu lado mais ousado!

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

A Lua incentiva você a trabalhar em equipe. Você
deve se aliar aos colegas ou formar uma sociedade
com alguém de confiança para buscar seus objetivos e conquistar o que deseja no trabalho. No campo
sentimental, tudo indica que vai querer compromisso e não vai se satisfazer com aventuras. União forte,
protegida e apaixonada.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Prepara-se para um dia de muito trabalho. Lua e
Marte incentivarão você a investir toda sua energia
no emprego e a cumprir seus compromissos com a
máxima dedicação e disciplina. À tarde, sua determinação será ainda maior e você pode dar o primeiro
passo em um novo projeto ou negócio. Forte atração
por colega ou conhecido(a).

A Lua no seu paraíso astral promete um dia leve,
descontraído e feliz. Você terá sorte e alegria em
tudo que fizer. Até as tarefas mais complicadas devem fluir melhor hoje, então, aproveite para resolver
o que está pendente. Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar ainda mais. Além de esbanjar charme e
sensualidade, você está mais ousada.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

A Lua deixa você mais apegada à família e aos interesses domésticos. Se você tiver assuntos de casa
para resolver, eles terão prioridade. No trabalho, bom
momento para organizar arquivos e armários. Quem
está livre pode querer dar um tempo das paqueras e
passar mais tempo em família. Já a dois, paixão e
desejos vão ferver entre quatro paredes.

PEIXES

20/2 a 20/3

A Lua na Casa 3 aumenta o seu poder de comunicação e garante a você uma habilidade incrível de
conversar, negociar, pechinchar e convencer as
pessoas. Bons papos vão estimular as paqueras
e, se estiver a fim de alguém, será mais fácil se
declarar. Converse mais com seu bem, mas numa
boa, sem brigar.

Horóscopo nascido em 21 de julho
Os nascidos a 21 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Libra. Gostam de viver
em ambientes sociais movimentados, com artistas, diversões e festas. Apesar disso são muito
ligados à família, mesmo podendo ser incompreendidos e criticados
por ela. Seu número principal,
Lotofácil
do dia do nascimento é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 7, de Netuno,
que lhes confere dons para normais, intuição excelente e muito mistério em sua vida. Não parece,
Megasena
mas podem ser tímidos e pessimistas.
Lotomania
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por Luiz Aparecido/OPARANÁ

esportes@cascavelnews.com.br

A Mercedes-Benz Cars &
Vans Brasil lança no mercado
brasileiro o novo Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+, primeiro modelo de produção
AMG totalmente elétrico e que
complementa a estratégia elétrica da marca. O sedã de luxo
foi refinado em Affalterbach
em todas as áreas relacionadas a alta performance. Além
de alto desempenho e design
único, o grande destaque é o
novo MBUX Hyperscreen, com
três telas integradas que revolucionam o conceito de design
interior e alta capacidade técnica de processamento de
informações superior elevam
o padrão de interatividade.
“O primeiro Mercedes-AMG
100% elétrico chega ao mercado nacional no momento
que a marca comemora 55

anos. É a confirmação que o
Brasil faz parte do futuro eletrificado e é o foco global da
nossa marca para os próximos
anos” diz Carlos Garcia, CEO &
Presidente da Mercedes-Benz
Cars & Vans Brasil.
Com suas linhas únicas de
design, o AMG EQS 53 4MATIC+
é claramente distinguível
de veículos com motores de
combustão à primeira vista.
A filosofia de design é refletida em superfícies amplas e
linhas dinâmicas e precisas.
O design exterior também
retoma os recursos característicos da AMG e os transfere
para a era totalmente elétrica.
Os resultados incluem uma
aparência inconfundível, típica
da marca, combinada com a
máxima eficiência aerodinâmica. A vista frontal com faróis

DIGITAL LIGHT é caracterizada
pela grade frontal preta específica AMG com barras verticais
cromadas, a estrela Mercedes
integrada e inscrição “AMG”. A
linguagem de design distinta
continua no para-choques
dianteiro, pintado na cor do
veículo. Isso é contrastado pelo
para-choque dianteiro com o
design típico AMG A-Wing, pintado em preto brilhante e com
acabamento cromado.
MÁXIMA EFICIÊNCIA
O EQS 53 4MATIC+ atinge
um valor de resistência ao
vento de 0,23. Para atingir
isso, os especialistas aerodinâmicos da AMG realizaram
um grande número de testes
de fluxo e túnel de vento e otimizaram tanto a forma básica
quanto alguns recursos de

DIVULGAÇÃO

Mercedes apresenta o futuro elétrico

O Mercedes-AMG EQS 53
4MATIC+ é o primeiro
modelo da marca de alta
performance 100% elétrico
à venda no Brasil

design como difusores, aletas
e um spoiler traseiro maior,
além rodas de AMG de 21 polegadas em design otimizado
aerodinamicamente.

O Novo Austral está inaugurando a terceira geração do sistema “4CONTROL Advanced”
de tração nas quatro rodas.
Sem concorrentes neste segmento de mercado, esta tecnologia oferece um conforto
inédito, agilidade excepcional e performances dinâmicas
incomparáveis.
“A Renault está introduzindo a tecnologia de tração
nas 4 rodas na nova plataforma CMF-CD. Graças ao controle eletrônico da tração das
rodas traseiras, agora é possível modificar a suspensão traseira para oferecer as melhores performances em qualquer
circunstância, seja para dirigir
na cidade, ter mais agilidade
em estradas vicinais e trechos
de serra ou ainda estabilidade
e segurança em via expressa”,
explica Filippo Mantovani,
Head de Dinâmica Veicular na
Renault.

DIVULGAÇÃO

Novo Renault Austral inaugura 3ª geração do sistema 4Control

Este sistema – inédito no segmento C-SUV – é capaz de oferecer um conforto sem igual, agilidade
excepcional e performances incomparáveis

MELHOR ESTABILIDADE
Além do chassi com tração nas 4 rodas, o Novo Austral conta com uma suspensão
traseira multilink, que proporciona maior aderência à pista,
melhor conforto e uma estabilidade sem igual, em qualquer
circunstância. Nas estradas em
mau estado, os movimentos

das rodas traseiras contam com
melhor tração e absorção das
trepidações do calçamento. As
vantagens são imediatamente
percebidas, como melhor aderência à pista, além de otimização do conforto e da acústica.
Ao conduzir em alta velocidade ou ao fazer curvas acima
de 50 km/h, as rodas traseiras

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

giram até 1 grau na mesma
direção que as rodas dianteiras. Este ganho é possível graças à presença de um atuador
de direção localizado no eixo
traseiro, que controla as informações provenientes da direção assistida, do motor e do
controle eletrônico de estabilidade (ESP).

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

Pets sempre integraram as
famílias brasileiras, mas nos
últimos anos novas estruturas
familiares começaram a surgir
e nasceram os pais e mães de
pets. De acordo com o Instituto Pet Brasil, há mais de 139
milhões de animais de estimação no Brasil, ou seja, equivalente a cerca de 70% da população brasileira.
Com isso, surgiu a necessidade de incluí-los no cotidiano e nos serviços, como
liberação de entrada em restaurantes, shoppings, bancos,
entre outros. Percebendo essa
tendência de mercado, a Turbi,
empresa de tecnologia de locação de veículos 100% digital,
adotou o sistema Pet Friendly.
A empresa está 100%
aberta aos animais de estimação, sejam eles de pequeno,
médio ou grande porte. Eles
podem ser transportados
livremente, sem necessidade
de caixas de transporte, a qualquer hora do dia e da semana.
A frota da Turbi conta com
Kit Pet, um conjunto de capa
protetora e cinto de segurança
para que os animais possam ser
transportados com higiene e
segurança. Para utilizá-lo, basta
localizá-lo no porta-malas, abrir
a capa e depositá-la no banco
traseiro e plugar o suporte de
cinto de segurança na trava presente entre os bancos.

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

Sua doação será destinada para a manutenção

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

do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

UMUARAMA

Sorteio 30/11/2022
pela extração da Loteria Federal

Saiba como levar
o pet no carro

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

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS
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Gestão mantém medicamentos básicos em Umuarama
A Central Farmacêutica da
Secretaria Municipal de Saúde
de Umuarama informa que não
havia, até ontem (quarta-feira,
20) , falta de medicamentos
básicos para atendimento à
população e a distribuição
segue normalmente na cidade.
De acordo com Camila Bertolin
de Oliveira, a Divisão de
Assistência Farmacêutica trabalha com provisionamento,
sempre com margem de estoque de cinco a seis meses.
Ela observa que em algumas ocasiões podem haver
certos atrasos na entrega de
medicamentos pelo Consórcio
Paraná Saúde, responsável
pela compra, distribuição e
controle de entrega dos produtos em todo Estado, porém,
com gestão, provisionamento
e apoio de profissionais médicos e farmacêuticos que compõem a rede de assistência à
saúde da cidade, a Central
Farmacêutica tem atendido a
todos os pacientes. “Tivemos
acesso a um levantamento
da Confederação Nacional
dos Municípios (CNM) sobre
o desabastecimento Brasil
afora, mas felizmente aqui
temos conseguido atender
dentro das expectativas”, pontuou Camila.
Ela comenta que, diferente
do relatório apresentado pela
CNM, em Umuarama não há
falta do antibiótico azitromicina e tampouco ausência de
dipirona injetável (que é um
anti-inflamatório, analgésico
e antitérmico). “Há pouco
mais de um mês, assim como
várias cidades do Sul do Brasil,
a mudança brusca no clima
desencadeou uma série de

casos de alergias, resfriados
e outros problemas respiratórios, exigindo muito de nossos estoques, mas felizmente
conseguimos contornar com
novos pedidos e reposições,
sem deixar nenhum paciente
perecer”, pontuou.
Camila observa ainda que o
Consórcio Paraná Saúde envia,
sistematicamente, um relatório com os lotes de medicamentos e sua previsão de entregas.
“Constantemente enviamos
os pedidos de medicamentos
para o Consórcio Paraná Saúde,
como forma de controlarmos
da melhor maneira possível os
nossos estoques, mas vale ressaltar que dependemos do cronograma de recebimento feito
por eles”, finaliza.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
G E Z U A L D O & FA C I O L L I
LTDA, inscrita sob nº CNPJ
75.255.034/0001-26, estabelecido na Avenida Paraná, 4383,
CEP 87501-030, na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná,
comunica para devidos fins
o extravio de seu alvará nº
10.414/1981. Com esta publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

Casa para Venda

Condomínio Portal das Águas

Fale conosco
(44) 9 9881-0502
(44) 2031-0282

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

Construída em um terreno de 364m², essa opção
conta com acabamentos de primeira linha,
mármores e granitos, piso porceRe
f: 2
4
lanato, laminado, esquadrias
de alumínio, móveis planejados em todos os cômodos, cortinas, jardim
vertical, além de decorada e equipada.
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Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

Casa térrea, mobiliada, equipada e
decorada! São 250m² de área construída, dispondo de 3 suítes, sala de tv, sala
de jantar, cozinha, cozinha gourmet integrada a
copa e área de lazer, com piscina aquecida e
pergolado, além de lavanderia e banheiro social.

R$ 2.300.000
WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

SECRETÁRIO aponta que podem haver atrasos na entrega de medicamentos pelo Consórcio Paraná Saúde, porém a gestão tem atendido a todos os pacientes

AMAROK V6 HIGH

18/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 214.900,00

AMAROK V6 EXTREME

19/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO

20/20

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO

R$ 259.900,00

COBALT 1.8AT LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 66.900,00

CRUZE LT TURBO

18/19

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 107.900,00

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

ONIX JOY BLACK

21/21

BRANCO

COMPLETO

R$ 69.900,00

ONIX PLUS 1.0T AT LTZ

21/21

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 87.900,00

RANGER XLT

15/16

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 154.900,00

RANGER XLS

19/20

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 193.900,00

S10 2.5 FLEX LTZ 4X4

18/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 167.900,00

S10 2.5 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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@tribunahojenewsumuarama
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NOVA LEI

Aprovada no fim de junho, a Lei de Registros Públicos permite que qualquer pessoa maior de 18 anos possa trocar seu nome em
cartório de registro civil sem precisar explicar o motivo. Antes, somente era possível realizar a mudança entre 18 e 19 anos, mediante
justificativa, num processo judicial demorado. A nova lei ainda permite a inclusão de um novo sobrenome de um dos pais, avós,
padrastos ou madrastas. A alteração pode ser realizada uma única vez e a taxa cartorial varia de acordo com o estado. (Folha)

Zélia Casoni
ARQUIVO FACEBOOK

R OT I N A

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

"Eu gosto do impossível porque lá a
concorrência é menor."
Walt Disney

DESCONTO

A crise na Netflix tem deixado o mercado em
alerta. Mas os resultados financeiros do segundo trimestre de 2022, divulgados ontem pela
empresa, mostraram uma queda no número
de assinantes menor do que o previsto. A plataforma perdeu 970 mil assinantes entre abril
e junho. No último trimestre, a empresa havia
alertado os investidores que esperava perder
cerca de 2 milhões de usuários. Mesmo assim,
o número representa o pior trimestre para a
gigante de streaming, que já havia perdido
outros 200 mil usuários no início do ano. A
Netflix, que atualmente tem 220,67 milhões
clientes pagos, projeta ganhar mais um milhão
no terceiro trimestre. Uma parceria com a Microsoft prevê para 2023 um plano de assinatura com anúncios a um preço mais baixo.

METRALHADORA

O comentarista Walter Casagrande esteve
no programa Melhor da Tarde, na Banda -,
falou da saída da Rede Globo, da Seleçaõ Brasileira e enalteceu Abel Ferreira,
treinador do Palmeiras, que sem dúvida é
o melhor treinador do país. É um cara que
ganhou duas Libertadores da América
seguidas, venceu a Copa do Brasil, a
Supercopa, o Campeonato Paulista e está
em primeiro lugar no Brasileirão.

FILME

***
Sobre Nelma: pode desequilibrar a favor
do Brasil]porque ele tem futebol para
isso, ele está se mexendo, chegando uma
hora e meia antes do treino, //treinando
forte, e espero que continue assim até a
Copa do Mundo.NOVA LEI

PAI & FILHO

Arthur Radomski é o novo presidente do RotaKids e posa orgulhoso ao lado do
pai Ado Radomski Hoelzer que é o novo presidente do Rotary Clube Umuarama.

Uma boa dica é o filme Jerry e Marge Tiram
a Sorte Grande, é bom para ver despretensiosamente. Apesar de trazer temas de ampla discussão, o faz de forma sutil. A leveza
da relação do casal Jerry e Marge ajuda a
reafirmar isto. Através das cenas que os dois
se divertem juntos, o longa tenta mostrar
que não existe idade para retomar a jovialidade de um casal, e que acreditar no outro
quando o mesmo tem medo de seguir em
frente, é uma das melhores formas de demonstração de confiança. Está no streaming
Paramount Plus -, Jerry e Marge é um filme
sobre compartilhar, confiança e propósito,
e nos lembra que não existe idade para
descobrir o seu. Água com açúcar do jeito
que as tardes de domingo gostam...

FOGO

ASSESSORIA ACIU

Após o recorde de temperatura no
Reino Unido anteontem, com termômetros registrando 40,2°C em Londres,
e provocando incêndios que atingem
rodovias e áreas residenciais, a onda de
calor no Hemisfério Norte chega aos Estados Unidos nesta terça-feira. Mais de
100 milhões de americanos estarão sob
alerta de calor ou calor excessivo nos
próximos dias. O foco da maior preocupação é o Sul do país, principalmente
o estado do Texas. A cidade de Dallas
enfrenta temperaturas que ultrapassam
os 43°C entre ontem e hoje. (CNN)

PRESENTES!
Márcio Nunes, Gilmara
Zanatta, Celso
Zolim, Douglas Bácaro
e Wanderley
Rosa conferiram de
perto a posse do novo
presidente
da ACIU -, e
registraram.

