
Passados os festejos do 
aniversário da cidade, 

o Lago Aratimbó segue 
recebendo melhorias com a 
Prefeitura executando obras 
no local. A base de madeira 
do trapiche, já desgastada, 
foi removida. Uma empresa 

concretou a laje que, a 
partir de agora, servirá de 
base às margens do lago. 

Estão definidas as equipes que disputarão as semifinais do Campeonato Fuji-Moto Honda Citadino de Futsal – Chave Prata, 
uma das maiores competições do futebol de salão de todo o interior do Estado, em Umuarama. Os classificados para a próxima 
fase são o Galo Futsal, o Chopp Queens, a Aceru e a equipe Mega Futsal. O campeonato é organizado pela Smel. 
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Descartado o segundo caso suspeito 
de varíola do macaco em Umuarama
Um paciente que permanece internado no Hospital Uopeccan de Umu-
arama, com suspeita de estar infectado com Monkeypox, recebeu diag-
nóstico negativo do Lacen (Laboratório Central) na tarde de ontem. O 
resultado dos exames foi repassado ao Hospital, simultaneamente à 

Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama e também para o depar-
tamento de Vigilância Sanitária Municipal. O paciente é de São Paulo 
e estaria passeando em Douradina quando apresentou suspeitas da 
doença e foi encaminhado para tratamento em Umuarama. l 8
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Playground furtado 
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PR registra 
morte de 

umuaramense 
por Covid
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Madeira por concreto
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Umuarama

Fases da lua
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Workshop para qualificação de
vendas na Casa do Empreendedor

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
20/6 a 20/7 0,6917 0,6917 0,1907
21/6 a 21/7 0,6933 0,6933 0,1923
22/6 a 22/7 0,6924 0,6924 0,1914
23/6 a 23/7 0,6929 0,6929 0,1919

Ações % R$
Petrobras PN -0,51% 29,02 
Vale ON +1,75% 68,57 
ItauUnibanco PN +0,81% 23,51 
Bradesco PN +1,35% 17,27 
Magazine Luiza ON -1,95% 3,01 
B3 S/A ON +4,46% 11,01

IBOVESPA: +0,76% 99.033 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,1466 1,1072 1,1070
IGP-DI (FGV) 1,1353 1,1056 1,1112
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 137,97
Libra est. 0,84
Euro 0,98
Peso arg. 129,62

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 5,4950 5,4960 +5,0%
PTAX  (BC) +0,9% 5,4744 5,4750 +4,5%
PARALELO +0,5% 5,3700 5,8400 +4,7%
TURISMO +0,5% 5,3700 5,8200 +4,7%
EURO +0,7% 5,5828 5,5856 +1,8%

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

DÓLAR 21/07

Iene R$ 0,0397
Libra est. R$ 6,55
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.251,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/07

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 21/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 181,00 -1,6% -4,2%
SOJAParanaguá 190,00 -2,3% -4,5%
MILHOCascavel 79,00 -6,0% -10,2%

SOJA 1.418,50 -30,50 -11,3%
FARELO 434,40 -2,10 4,4%
MILHO 575,75 -16,50 -18,8%
TRIGO 806,25 -13,25 -18,3%

SOJA 169,67 -1,4% -5,5%
MILHO 70,83 -1,5% -14,5%
TRIGO 110,26 0,0% -0,2%
BOI GORDO 302,10 0,2% 1,4%
SUINO 6,09 0,0% 9,1%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/07 PR DIA 30d.

Em 21/07 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)

Céu claro Muitas nuvensMuitas nuvens Muitas nuvens

O TREINAMENTO ensinou os empreendedores como planejar as vendas, adotando o 
composto de marketing e entendendo as necessidades do mercado

A Casa do Empreendedor 
de Umuarama e o Sebrae rea-
lizaram ontem (quinta-feira, 
21), mais um encontro para 
empresários e empreende-
dores que buscam desen-
volver seu negócio. O wor-
kshop “Como aumentar suas 
Vendas” teve inscrições gra-
tuitas e o objetivo foi auxiliar o 
homem e mulher de negócios 
a aumentar seu faturamento 
vendendo mais e melhor.

O treinamento ensinou 
como planejar as vendas, ado-
tando o composto de marke-
ting e entendendo as necessi-
dades do mercado, ampliando 
assim as possibilidades de 
crescimento do negócio.

“O workshop orientou 
quem aposta no seu empreen-
dimento e quer evoluir. A Casa 
do Empreendedor é parceira 
tanto na parte documental 
(alvarás, licenças e demais 
exigências) como também no 
acesso a financiamentos e na 
qualificação dos empreen-
dedores, por meio de cur-
sos e treinamentos”, apon-
tou o secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

Na últ ima semana a 
Prefeitura realizou, por meio 
da Casa do Empreendedor 
e também em parceria com 
o Sebrae, realizou a palestra 

“Novas tendências para os 
negócios”, que objetivou favo-
recer o fortalecimento do 
ambiente empresarial. Cerca 
de 50 participantes adquiriram 
novos conhecimentos e inte-
ragiram sobre as proposições 
para melhoria da participação 
de suas empresas no mercado.

“Tratamos sobre a pro-
posta de valor a ser entre-
gue ao cliente, discutindo a 
nova jornada do consumidor 
e como o cliente tem usado a 
internet para fazer suas esco-
lhas de compra. Discorremos 
sobre os termos Phygital 
(fusão entre o mundo digital e 
físico, para o desenvolvimento 
de novas experiências de rela-
cionamento e consumo) e 

Omnichanel (fusão do mundo 
digital ao físico para o desen-
volvimento de novas expe-
riências de relacionamento e 
consumo), tendências que vie-
ram para ficar. O empresário 
tem que estar atento a essas 
mudanças para evoluir”, expli-
cou o coordenador da Casa, 
Rodrigo Resende.

E acrescenta: “Por fim, 
discutimos como levar o ser-
viço ou produto até o cliente 
e estratégias a serem usa-
das para ganhar um cliente 
que passeia entre o mercado 
digital e nossas calçadas. 
Não importa o tamanho da 
empresa, o diferencial de foco 
no cliente é essencial nos dias 
de hoje”, completou.
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Constituição ganha
onze emendas no
primeiro semestre

@tribunahojenewsumuarama

O PRESIDENTE da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do Senado, Rodrigo Pache-
co, durante sessão de promulgação de emendas constitucionais em 14 de julho

No primeiro semestre de 
2022, a Constituição ganhou 
11 novas emendas, sendo que 
as três últimas foram promul-
gadas no último dia 14, em 
sessão do Congresso Nacional 
que contou com a presença do 
presidente Jair Bolsonaro.

N a  o c a s i ã o ,  f o r a m 
promulgadas a  Emenda 
C o n s t i t u c i o n a l  1 2 3  ( d o 
estado de emergência); a 
Emenda Constitucional 124 
(do piso da enfermagem); e 
a Emenda Constitucional 125 
(que visa reduzir o número 
de processos no Superior 
Tribunal de Justiça). 

AUXÍLIOS
A Emenda Constitucional 

123 teve origem na Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 15/2022, também conhe-
cida como PEC dos Auxílios. 
Essa emenda permite ao 
governo federal gastar por fora 
do teto de gastos mais R$ 41,25 
bilhões até o fim do ano para 
aumentar benefícios sociais, 
conceder ajuda financeira 
a caminhoneiros e taxistas, 
ampliar a compra de alimentos 
para pessoas de baixa renda e 
diminuir tributos do etanol.

PISO SALARIAL 
DA ENFERMAGEM

A Emenda Constitucional 
124 é resultado de uma 

proposta da PEC 11/2022. O 
texto inclui na Constituição 
a obrigatoriedade do paga-
mento de piso salarial a enfer-
meiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem e parteiras.

Com a aprovação dessa 
emenda, o PL 2.564/2020, 
projeto de lei que institui um 
piso para esses profissionais, 
pôde ser enviado à sanção da 
Presidência da República.

O projeto já havia sido 
aprovado pelas duas Casas 
do Congresso, mas corria o 
risco de ser vetado sob o argu-
mento de que propostas de 
aumento da remuneração de 
servidores públicos só podem 
ser apresentadas pelo Poder 
Executivo. O prazo para a san-
ção do PL 2.564/2020 termina 

em 4 de agosto.

RECURSOS NO STJ
A Emenda Constitucional 

125, por sua vez, teve origem 
na PEC 10/2017. A expectativa 
é que a emenda reduza pela 
metade o número de proces-
sos que chegam ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 

O texto estabelece a obriga-
ção de o recorrente demons-
trar a relevância das questões 
de direito federal infraconstitu-
cional discutidas no respectivo 
caso. Também determina que 
o recurso especial será aceito 
apenas em casos de ações de 
improbidade administrativa que 
possam gerar inelegibilidade ou 
em que o valor de causa ultra-
passe 500 salários mínimos.

Congresso tem até 7 de agosto para 
aprovar três medidas provisórias

Três medidas provisó-
rias (MPs) deverão ser ana-
l i s a d a s  p e l o  C o n g re s s o 
Nacional até 7 de agosto, ou 
perderão a validade: a que 
disciplina o trabalho híbrido 
(presencial e remoto); a que 
autoriza a adoção de regras 
trabalhistas diferenciadas 
em situações de calamidade 
pública; e a que traz novas 
datas para o recolhimento 
de encargos por parte dos 
empregadores domésticos.

Como as três MPs foram 

editadas em março e não 
foram apreciadas nos 60 
dias de seu prazo inicial de 

vigência, sua validade foi 
prorrogada automatica-
mente por igual período.

DEVEM ser votadas a MP que disciplina o trabalho híbrido; a que cria novas regras 
trabalhistas durante calamidade pública, e a que adiciona regras ao SIM Digital
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Depois de discursar 
na Organização 

das Nações 
Unidas (ONU), o 
vice-presidente 

Hamilton 
Mourão saiu sem 

responder os 
questionamentos 

de jornalistas 
presentes. Ele 

fez uma breve fala, de menos de dez minutos, sobre 
mulheres, paz e a segurança no Haiti. Depois de 

participar de reunião do conselho de segurança da 
ONU, Mourão teve agenda no Council of the Americas. 

Ele ainda visitou a sede do Citigroup, no bairro de 
Tribeca, em Manhattan. Sua volta ao Brasil está 

prevista para hoje, dia 22.

Silencio de Mourão

Combustíveis
A disparada dos preços dos 
combustíveis e o repique 
da pandemia de Covid-19 
provocaram respostas da 
Câmara dos Deputados no 
primeiro semestre deste 
ano, com a aprovação de 
matérias como a PEC do 
Estado de Emergência, que 
libera R$ 41,25 bilhões 
para aumentar gastos 
sociais; e o direcionamento 
de R$ 3 bilhões para 
estados e municípios 
aplicarem em ações e 
serviços culturais. Ainda 
quanto aos combustíveis, 
outros projetos foram 
aprovados para impedir a 
cobrança do ICMS, tributo 
estadual, em patamares 
iguais aos incidentes 
sobre produtos supérfluos 
e também para prever 
a cobrança por volume 
de produção em vez de 
alíquota sobre o preço.

Projetos e Medidas
Para 
microempreendedores, 
o Plenário aprovou MP 
que cria programa de 
microcrédito digital a 
fim de emprestar valores 
de R$ 1,5 mil a pessoas 
físicas ou de R$ 4,5 mil aos 
microempreendedores 
individuais (MEI). Outros 
R$ 3 bilhões do FGTS 
serão usados para garantir 
essas operações. Neste 
semestre, o Plenário 
aprovou 54 projetos de lei, 
33 medidas provisórias, 
23 projetos de decreto 
legislativo, 11 propostas de 
emendas à Constituição, 
6 projetos de lei 
complementar e 2 projetos 
de resolução. A Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) aprovou 
40 projetos de lei em caráter 
conclusivo, que não precisam 
passar pelo Plenário.

Codevasf
A Polícia Federal cumpriu um total de 16 mandados 
de busca e um de prisão em uma investigação que 

mira fraudes em licitações e desvios de verbas federais 
na estatal Codevasf. A ação é realizada em diferentes 

cidades do Maranhão. Policiais federais já apreenderam 
na operação cerca de R$ 1,3 milhão em dinheiro, além 

de itens luxuosos, como relógios importados. Turbinada 
por bilhões de reais em emendas parlamentares, a 

Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba) é uma estatal federal 

entregue pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao controle 
do centrão em troca de apoio político.

Construservice
Um dos alvos da operação é a empresa 

Construservice. A empresa é vice-líder em licitações 
na Codevasf e se valeu de laranjas para participar de 
concorrências públicas na gestão de Bolsonaro, que 

sempre negou corrupção em seu governo.
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Ampliação de atribuições 
dos agentes de defesa 
civil tramita na Câmara

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

@tribunahojenewsumuarama

Os países que integram 
o Mercosul chegaram a um 
acordo para reduzir em 10% 
a alíquota da Tarifa Externa 
Comum (TEC), tributo que, 
salvo exceções, é uniforme, 
incide sobre mercadorias 
importadas de outras nações 
de fora do bloco sul-americano 
e varia conforme o produto.

A medida foi anunciada 
durante a reunião ordiná-
ria do Conselho do Mercado 
Comum, evento que prece-
deu a 60ª Cúpula de Chefes de 
Estado do Mercosul e Estados 
Associados, em Assunção.

Ao anunciar a decisão 
conjunta, o ministro das 

Mercosul aprova a redução da
tarifas de importação em 10%

Re l a çõ e s  E x te r i o re s  d o 
Paraguai, Júlio César Arriola, 
disse que a medida ajudará 
a “melhorar a competiti-
vidade” dos países-mem-
bros do bloco e no “acesso, 
em melhores condições, de 
nossos setores produtivos a 
insumos e bens de capital”.

Em nota divulgada, os 
ministérios da Economia e 
das Relações Exteriores do 
Brasil detalham que a redu-
ção de 10% das alíquotas se 
aplica a “maior parte do uni-
verso tarifário, resguarda-
das as exceções já existentes 
no bloco”. Pelas normas do 
Mercosul, cada país-membro 

pode eleger até um limite pré-
-acordado de produtos sobre 
os quais as regras tarifárias 
conjuntas não se aplicam.

A medida vale para cerca 
de 80% do universo tarifário 
e aproxima os níveis tarifários 
praticados pelo Brasil e demais 
sócios do bloco da média prati-
cada internacionalmente.

Além da Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai, o bloco 
sul-americano é formado 
pela Venezuela, ainda que o 
país esteja suspenso desde 
2007. Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Guiana, Peru e 
Suriname são considerados 
estados associados do Mercosul.

TEXTO atribui exclusivamente aos agentes de proteção e defesa civil a prevenção, a 
mitigação, o alerta, a resposta e a recuperação em situações de desastre

Um Projeto de Lei que 
tramita na Câmara dos 
Deputados, pode atingir dire-
tamente a função de agente de 
defesa civil em todos os muni-
cípios brasileiros.

Em Umuarama, por exem-
plo, existe uma estrutura pre-
parada com sede instalada 
nos fundos da sede da Guarda 
Municipal, além de alguns veí-
culos, nenhum deles traçado. 
“Quando precisamos chegar 
a um local de difícil acesso, 
por exemplo, temos que pedir 
emprestado a caminhonete 
da Prefeitura, pois não pos-
suímos um veículo com estas 
características à nossa dis-
posição”, explica o agente 
Enivaldo Ribeiro.

Ele explica que existe 
um plano de emergência da 
Defesa Civil, que inclui outros 
servidores municipais, esta-
duais e até de órgãos federais, 
que, se acionados, colaboram 
com os agentes do município 
em situações de emergên-
cia. “Contamos com a ajuda 
de centenas de pessoas liga-
das ao plano de emergência. 
Somos apenas dois agentes 
em Umuarama, e temos duas 
estagiárias, mas quando há 
necessidade, convocamos 
todos os voluntários”.  

O projeto de Lei que tramita 

na Câmara Federal atribui 
exclusivamente aos agentes de 
proteção e defesa civil munici-
pal a prevenção, a mitigação, o 
alerta, a resposta e a recupera-
ção em situações de desastre. 
O texto em análise insere o dis-
positivo na Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil.

“Os desastres acontecem 
localmente, assim como as 
atividades emergenciais de 
resposta, assim é impor-
tante que os órgãos muni-
cipais de proteção e defesa 
civil estejam preparados e 
bem estruturados”, consta na 

justificativa da proposta.
As ações de proteção e 

defesa civil estão estrutura-
das em nível nacional, esta-
dual e municipal e a ava-
liação é de que a proposta 
deverá estimular parcerias 
entre órgãos locais e regio-
nais e com as comunidades 
em situação de risco.

O projeto tramita em cará-
ter conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Integração 
Nacional; de Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia; e 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.
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VBP de R$ 1 bilhão
Oito cidades dos Campos Gerais 
alcançaram a marca de R$ 1 
bilhão em riquezas geradas no 
campo em 2021. Trata-se do 
dobro em relação ao registrado 
em 2020. Esses oito municípios 
estão entre os 25 no Paraná que 
alcançaram a marca bilionária 
no ano passado, ocupando 
da segunda à 23ª colocação. 
A lista é formada por Castro, 
Tibagi, Carambeí, Piraí do Sul, 
Palmeira, Arapoti, Ponta Grossa 
e Prudentópolis.

Empregabilidade
Toledo recebeu o 1º Fórum 
Estratégico de Empregabilidade. 
Coordenadas pelo Programa 
Oeste em Desenvolvimento, 
as atividades contaram com os 
apoios do governo municipal, 
por meio da Secretaria do 
Agronegócio, de Inovação, 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Toledo, Ujnioste e Caciopar.

País da impunidade
O ex-procurador Deltan 
Dallagnol (Podemos) apresentou 
o projeto 200+, que pretende 
incentivar a população a 
eleger deputados e senadores 
com interesse no combate 
à corrupção. A intenção 
é construir uma bancada 
parlamentar que apresente e 
aprove projetos que acabem 
com o foro privilegiado, fundo 
eleitoral e que sejam a favor da 
prisão em segunda instância, 
além do compromisso com a 
preparação política.

Grande Encontro
Elba Ramalho, Geraldo Azevedo 
e Alceu Valença apresentam a 
turnê “O Grande Encontro”, para 
reviver o sucesso de um dos 
mais bem-sucedidos espetáculos 
da música brasileira, que marcou 
a época. O público de Curitiba 
poderá conferir o show destas 
três grandes vozes da música 
no dia 2 de setembro no Teatro 
Positivo.

Escolhidas nos EUA
Duas startups paranaenses 
foram escolhidas para 

20 anos de sucesso
A Saubern, empresa paranaense fabricante de equipamentos 
robustos de purificação de água, entre outros produtos para 

centros de diálise, celebra 20 anos ampliando produção, 
novos produtos e crescendo no mercado internacional. 

A Saubern nasceu dentro de uma incubadora, em Campo 
Mourão, no interior do Paraná, mantida pela Fundação 

Educere, criando uma inovadora reprocessadora de 
dialisadores. De lá para cá, não parou de crescer até ser 
comprada pela gigante multinacional alemã do setor de 

nefrologia Fresenius Medical Care, em 2019. Hoje a empresa 
de DNA 100% nacional se tornou uma divisão de negócios 

importante na operação da Fresenius no Brasil.

participar de um programa de 
internacionalização nos EUA. O 
StartOut Brasil em 2022 será na 
cidade de Chicago.O projeto é 
realizado desde 2017 e atendeu 
mais de 220 startups, contando 
com profissionais experientes 
nos países de destino para 
garantir a melhor experiência 
aos empreendedores 
selecionados.

Guia do Viajante
A Receita Federal elaborou o 
Guia do Viajante, para consulta 
para esclarecer as dúvidas nas 
compras do exterior. A omissão 
ou declaração falsa ou inexata 
de bens enquadrados como 
bagagem resultará em multa de 
50% do valor excedente à cota 
de isenção. Para viagens aéreas 
ou marítimas, o limite é de US$ 
1 mil. Para chegadas por lagos, 
rios ou por fronteiras terrestres, 
a cota corresponde a US$ 500 
por pessoa. O contribuinte tem 
direito a uma cota adicional 
de US$ 1 mil sobre as compras 
feitas em lojas free shops em 
aeroportos.

Abin e as urnas
A União dos Profissionais 
de Inteligência de Estado da 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) se manifestou em 
defesa do processo eleitoral 
brasileiro. A Intelis, como é 
chamada a associação, afirma 
que “não há qualquer registro 
de fraude nas urnas eletrônicas 
desde a implantação do atual 
sistema”.Peritos e delegados da 
Polícia Federal, magistrados e 
procuradores de todo o país se 
colocaram em defesa das urnas 
eletrônicas.

No Rock in Rio
Brasileiros de todas as regiões 
já começaram a contagem 
regressiva para o Rock in Rio 
2022. O evento reunirá alguns 
dos artistas mais badalados do 
mundo entre os dias 2 e 11 de 
setembro. A concorrida line 
up do festival contará com a 
presença da banda londrinense 
Terra Celta que fará duas 
apresentações diárias abrindo 
e encerrando a programação 
da Rock Street Mediterrâneo, 
uma das ruas mais animadas da 
Cidade do Rock.
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Familiares de pacientes 
internados em UTI são 
alvos de golpistas

A Associação Beneficente 
de Saúde do Noroeste do 
Paraná – Norospar alerta 
para tentativa de golpe con-
tra familiares de pacientes 
internados na Unidade de 
Terapia Intensiva – UTI da sua 
unidade hospitalar.

Segundo denúncia de fami-
liares de dois pacientes, uma 
pessoa entrou em contato 

dizendo ser funcionário da 
Norospar e que o médico res-
ponsável pela UTI solicitava 
um exame, cujo valor seria de 
R$ 1.500 e pedia o depósito 
imediato do valor.

A instituição informa 
que, em hipótese alguma, 
cobra valores de familiares 
de pacientes por telefone ou 
qualquer outro meio.

A  i n s t i t u i ç ã o  o r i e n ta 
q u e ,  c a s o  m a i s  a l g u é m 
t e n h a  s i d o  o u  v e n h a  a 
ser contatado, que comu-
n i q u e  a o  N o ro s pa r  e  a s 
a u t o r i d a d e s  p o l i c i a i s , 
pois se trata de golpe.

Providências adminis-
trativas e legais já estão 
sendo tomadas para apu-
rar todos os fatos.

Um homem de 33 anos deu 
entrada no posto de atendi-
mento médico de Alto Paraíso 
após ser alvejado por três dis-
paros de espingarda calibre 12 
milímetros, quando estava dis-
trito de Porto Figueira. O caso 
aconteceu no início da noite da 
última quarta-feira (20).

Segundo informações dos 
socorristas, quando notaram 
a gravidade dos ferimentos 

Homem sobrevive a tiros
de ‘12’ em Porto Figueira

da vítima, os profissionais da 
unidade médica acionaram 
a Polícia Militar, que coletou 
detalhes sobre a situação. 
O homem teria sido atin-
gido no braço direito, nas 
costas e no rosto.

A vítima, que estava cons-
ciente, afirma que teria sido 
alvo de dois desconhecidos 
quando estava no distrito de 
Porto Figueira. Ele também 

não mencionou a possível 
motivação do crime.

Devido à gravidade dos 
ferimentos ele foi encami-
nhado ao Hospital Nossa 
S e n h o ra  A p a r e c i d a  d e 
Umuarama, para atendimento 
médico. A Polícia Civil deu iní-
cio à investigação na manhã 
de ontem (quinta-feira, 21), 
assim que houve o comuni-
cado oficial do atentado.

Carreta bitrem carregada com
leite tomba na rodovia PR-323

VEÍCULO tombado deixou parte da pista interditada entre Cafezal do Sul e o distrito 
de Guaiporã

Um tombamento de uma 
carreta bitrem tanque foi 
registrado na manhã de ontem 
(quinta-feira 21) na rodovia 
PR-323, dentro dos limites do 
município de Cafezal do Sul. 
O condutor do veículo saiu 
ileso. A carreta estava carre-
gada de leite e parte da carga 
vazou e ficou espalhada pela 
pista de rolamento.

O acidente aconteceu por 
volta das 7h quando a Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) de 
Iporã foi acionada para regis-
trar a ocorrência. A pista da 
rodovia ficou parcialmente 
interditada durante a manhã 
até a retirada do veículo, que 
ficou sobre uma das faixas.

O tombamento ocorreu 
entre a entrada do município 
de Cafezal do Sul e o distrito 
de Guaiporã, num trecho 
onde está sendo implantada 

a terceira faixa e está sendo 
executado o alargamento da 
rodovia.

De acordo com as informa-
ções da Polícia Rodoviária, o 
condutor trafegava pela PR-323, 
no sentido Cafezal do Sul a 

Iporã, quando o veículo tombou.
O tombamento resul-

tou em danos sde pequena 
monta nos semirreboques 
e na Scania/R-114. O cami-
nhoneiro, de 52 anos, não 
sofreu ferimentos.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Cascavel – Uma obra esperada 
por décadas pelos cascavelen-
ses (e por todos que passaram 
pelo entroncamento), uma das 
principais portas de entrada da 
cidade está com 93% dos servi-
ços executados e a equipe está 
trabalhando com previsão de 
finalização para o fim do mês 
de agosto, dois meses antes do 
prazo final, outubro. 

O Trevo Cataratas é o entron-
camento que liga as três prin-
cipais rodovias do estado, as 
rodovias federais BR-467, BR-277 
e a BR-369, considerado um dos 
maiores gargalos rodoviários do 
Brasil. A gerente de engenharia 
da Concessionária Ecocataratas, 
Hellem Prim Variani, responsá-
vel pelo andamento da obra, 
explicou que o novo trevo será 
liberado na totalidade somente 
após a conclusão dos serviços, 
já que não há possibilidade de 
liberações parciais, tendo em 
vista o desvio de tráfego que 
está em utilização. 

Segundo a engenheira, a 
obra segue para as próximas 
etapas que são os reaterros 
dos muros de contenção e dos 
viadutos. Posteriormente, será 
realizada a pavimentação para a 

ligação das alças com os viadu-
tos e os serviços de implantação 
dos dispositivos de proteção e 
segurança, drenagem e sinaliza-
ção horizontal e vertical. 

“Na próxima semana faremos 
a pavimentação da ciclofaixa bem 
como toda a sinalização. Equipes 
também seguem com as confor-
mações dos taludes e plantio de 
grama, para a conclusão da obra”, 
completou a engenheira. Os tra-
balhos iniciaram em outubro de 
2020 e o prazo de conclusão era 
de até dois anos. 

OBRA ACELERADA
O superintendente regio-

nal do DER (Departamento do 
Estradas de Rodagem), Charl-
les Urbano Hostins Junior, que 
acompanha a obra lembrou que 
a modernização do novo modal 
contará com a construção de 
dois viadutos de 900 metros, 
passarelas com escadas e ram-
pas, 9 quilômetros de vias, 230 
novos postes de iluminação e 2 
quilômetros de redes de bueiros. 

São cerca de 240 operários 
que trabalham na execução de 
todos os serviços no canteiro cen-
tral, que vai desde a execução dos 
dois viadutos até os 5 quilômetros 

de rodovias. As equipes trabalham 
de forma simultânea na pavimen-
tação, terraplenagem, viadutos, 
obras de segurança viária com as 
barreiras de contenção tipo New 
Jersey, instalação e cabeamento 
de iluminação do trevo e drena-
gem superficial. 

“A readequação do trevo é 
de grande importância para a 
Região Oeste, já que o trevo é 
considerado um dos principais 
gargalos logísticos do país, pois 
há quatro conexões viárias dife-
rentes e a Avenida Brasil, prin-
cipal via de acesso a Cascavel, 
com fluxo é estimado em 45 mil 
veículos por dia, ou seja, mais de 
16 milhões de veículos de pas-
seio ou de transporte de cargas 
ao ano”, destacou o engenheiro.

Na obra, estão sendo inves-
tidos cerca de R$ 82 milhões 
provenientes de um acordo de 
leniência firmado entre a força-
-tarefa da Lava Jato do Minis-
tério Público Federal e a Con-
cessionária Ecocataratas em 
2019. O acordo de leniência foi 
firmado para melhorias entre 
Guarapuava e Foz do Iguaçu e 
líderes da região. As obras estão 
sendo executadas pela Cons-
trutora JL.  

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de carga 
e descarga;
Ajudante de eletricista;
Atendente de lojas;
Atendente de padaria;
Auxiliar de Eletrotécnico;
Classificador de grãos;
Consultor de vendas;

Empacotador, a mão;
Fiscal de loja;
Marceneiro;
Motofretista;
Nutricionista;
Oficial de manutenção;
Operador de caixa;
Operador de máquinas 

VAGAS DISPONÍVEIS NA 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 

fixas, em geral;
Técnico de edificações;
Técnico em segu-
rança do trabalho;
Trabalhador da avi-
cultura de postura;
Vendedor pracista;
Vidraceiro.

Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400

Obras do Trevo Cataratas 
atingem 93%; entrega é 
confirmada para agosto

SECOM

 Alta de ciberataques 
Ameaças via e-mail crescem e continuam sendo o principal 
vetor de ciberataques. A Trend Micro, uma das principais 
empresas do setor, detectou e bloqueou, em 2021, mais 
de 33,6 milhões 
de ameaças nos 
“filtros de e-mail” 

de provedores 
baseados em 

nuvem – aumento 
de 101% em relação 

ao ano anterior. 
O crescimento 
mostra que o 

e-mail continua 
sendo o principal 
ponto de invasão 
dos criminosos 
cibernéticos. 

Enfim, a 3ª via?
Expoentes do MDB e da centro-esquerda que não querem Lula 
da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL) como presidente da Repú-
blica ainda sonham com chapa viável da terceira via este ano. 
A nova articulação em diferentes frentes, ainda entre portas, 
tenta aproximar o ex-presidente Michel Temer (MDB) e Ciro 

Gomes (PDT). O projeto eleitoral é lançar a chapa Temer-Ciro, 
dupla que, a despeito do histórico de adversários, é a mais 

aceitável no mercado e entre grandes grupos já consultados. 
Temer, ruim de voto, espera ser aclamado candidato, e não 
vai se mexer. Ciro, em 3º lugar nas pesquisas, já chamou o 

então PMDB de ajuntamento de assaltantes. Mas num projeto 
comum de tirar Bolsonaro do Poder, eles se uniriam – e os 

entusiastas da chapa citam, como exemplo, a dupla Lula-Alck-
min que, adversários em 2006, se digladiaram em ataques.

Tiroteio verbal
Dirigentes da Associação 
Nacional dos Delegados de 
PF e a Federação Nacional 
de Delegados de PF foram 
surpreendidos ontem com 
dois áudios de colegas da 
inativa com críticas à nota 
conjunta das entidades sobre 
a postura do presidente 
Bolsonaro quanto às urnas. A 
Coluna teve acesso a ambos, 
dos delegados Antonio Rayol 
e Dermeval Barreto. O pri-
meiro diz que vai se desfiliar 
da ADPF. Tanto esta quanto 
a Fenadepol consultam seus 
associados para soltar posi-
ções do tipo.

Vaquinha de Farda
Com meta de arrecadar R$ 
500 mil, o ex-ministro da 
Saúde General Pazuello (PL) 
abriu financiamento coletivo 
na plataforma Democratize. 
O militar da Reserva deve 
disputar o cargo de deputado 
federal pelo Rio de Janeiro, 
por sugestão do ex-chefe e 
ainda protetor político Jair 
Bolsonaro. Mas Pazuello 
orientou a equipe passar o 
pente fino nos CPFs de doa-
dores e deve barrar a menor 

suspeita de gente enrolada 
com a Justiça. 

Herdeiro eleitoral
O ex-governador do Rio de 
Janeiro Sergio Cabral está 
ciente do fim da sua carreira 
política. O único condenado 
da Operação Lava Jato ainda 
preso quer, no entanto, 
manter o sobrenome no 
jogo político. O ex-deputado 
federal Marco Antonio Cabral, 
seu herdeiro, vai tentar voltar 
ao cargo este ano. Está ativo 
nas articulações da chapa 
do governador Claudio Castro 
(PL) com Washington Reis 
(MDB) ao Senado.

Dinheiro na praça
O Governo continua no 
esforço de benesses na 
economia para tentar reverter 
os índices de Bolsonaro nas 
pesquisas. A nova ofensiva é 
o Programa Nacional de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Pronampe), que volta 
oferecer crédito bancário em 
diferentes instituições a partir 
de segunda-feira. a data de 
contratação da operação 
de crédito segue até 31 de 
dezembro de 2024.
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Chave Prata do Citadino de
Futsal chega à fase semifinal

EM
OUTUBRO

Ana  Castela

Mais informações: @harmoniaclubedecampo

 de Esporte, Lazer e
Entretenimento em Umuarama

HÁ 58 ANOS

9.9712-0078

Madeira do trapiche é substituída por laje de concreto

A BASE de madeira foi removida e ontem uma empresa concretou a laje que servirá de 
base para os visitantes contemplarem a natureza às margens do lago

Revitalização
As melhorias no Lago Aratimbó foram determinadas pelo prefeito 
Hermes Pimentel. Nos últimos meses o local recebeu o plantio de 

milhares de flores de diversos tipos e cores. Sob a supervisão do se-
cretário municipal do Meio Ambiente, Rubens Sampaio, o logradou-

ro vem recebendo uma completa revitalização estrutural e paisa-
gística. O lago ganhou novos canteiros, um ‘caminho de flores’ por 
praticamente toda a orla e melhorias na infraestrutura. As calçadas 
foram recuperadas e ampliadas, bem como a mureta de contenção 
do barranco. Além disso, a Prefeitura realizou uma limpeza comple-

ta e a pintura de estruturas existentes. “Tivemos um local bonito 
e agradável para comemorar o aniversário da cidade e já estamos 

trabalhando nas atrações para o Natal. Mas é necessário a atenção 
da população no cuidado com esse ambiente, denunciado furtos de 
flores e evitando pisotear ou danificar os canteiros”, recomendou o 
secretário. “O lago é um ponto de encontro da população e espera-

mos a colaboração dos frequentadores”, completou.

AS DISPUTAS das semifinais definirão as duas equipes que farão a grande final, quando 
será conhecida a campeã da Chave Prata

Estão definidas as equi-
pes que vão disputar as 
semifinais do Campeonato 
Fuji-Moto Honda Citadino de 
Futsal – Chave Prata, uma 
das maiores competições 
do futebol de salão de todo 
o interior do Estado, dispu-
tada em Umuarama. Os clas-
sificados para a próxima fase 
da disputa são o Galo Futsal, 
o Chopp Queens, a Aceru e a 
equipe Mega Futsal.

O campeonato é organi-
zado pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel), 
tendo como coordenadora téc-
nica a professora de Educação 
Física Karina Moraes e a super-
visão do secretário Jeferson 

Gabriel Ferreira. Hoje (sexta-
-feira, 22), às 19h30, será reali-
zado na secretaria do Ginásio 
de Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa o sorteio dos 
confrontos, que acontecem já 
nas próximas semanas.

As disputas das semifinais 
definirão as duas equipes que 
farão a grande final, quando 
será conhecida a grande 
campeão da Chave Prata do 
Citadino, neste ano que mar-
cou a volta da competição 
após um intervalo de dois 
anos em virtude da pandemia 
de coronavírus. “O campeão 
vai faturar uma moto Honda 
0 km, o vice levará R$ 2 mil 
e o terceiro lugar terá um 

prêmio de R$ 1 mil”, lembrou 
o secretário Jefinho.

Além disso, a competição 
prevê premiação em troféus e 
medalhas para os atletas que 
mais se destacarem como 
goleiro menos vazado e o arti-
lheiro. “A competição conta 
com o apoio mais que incon-
dicional da Fuji-Moto Honda 
Umuarama, nossa grande 
parceira, que contribui com 
a premiação. Iniciamos os 
jogos em março desse ano 
e as rodadas aconteceram 
todas as semanas”, lembrou 
a coordenadora Karina.

Mais de 500 atletas foram 
inscritos nas 29 equipes que 
protagonizaram dezenas de 

partidas e centenas de gols, 
sempre atraindo bom público 
nos ginásios esportivos da 

cidade. A competição também 
conta com total apoio do pre-
feito Hermes Pimentel.

Passados os festejos do 
aniversário da cidade, que 
foram um grande sucesso, 
o principal cartão-postal de 
Umuarama continua rece-
bendo melhorias, agora já 
com vistas às festividades 
do Natal. A Prefeitura segue 
com obras no Lago Aratimbó, 
para melhorar ainda mais o 
ambiente – um dos locais mais 
frequentados pela população 
nos fins de tarde e principal-
mente nos finais de semana.

Nos últimos dias a base de 
madeira do trapiche, já des-
gastada pelo tempo, foi remo-
vida e ontem (quinta-feira, 21) 
uma empresa contratada pela 
Prefeitura concretou a laje que 
a partir de agora servirá de 
base com mais segurança para 
os visitantes contemplarem a 

natureza às margens do lago. O 
serviço estará pronto já para o 
próximo fim de semana.

“A  m a d e i ra  s e  d ete -
riora rapidamente devido 
à ação climática, por isso 

exige manutenção cons-
tante. Já com a laje em con-
creto não haverá mais pro-
blema, bastante apenas uma 
limpeza periódica”, lem-
brou o diretor de Obras do 

município, engenheiro Renato 
Caobianco. Ele lembrou que 
a passarela também recebeu 
verniz e em breve as tábuas de 

madeira serão trocadas. Em 
cada entrada foi construído 
um portal que futuramente 
será ornamentado com flores.
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Barcelona busca “dar o chapéu”
no Chelsea em luta por defensor

Saiba Mais 

1º Sessão das 15h00 às 18h30
2º sessão das 19h00 às 22h30

•Sábado e Domingo 2 sessões
•SEXTA 19h 00 ás 22h30 

O CHELSEA realizou uma proposta por Koundé, que não quer permanecer no Sevilla por 
mais um ano

O Barcelona tenta “dar 
o chapéu" no Chelsea em 
busca da contratação de Jules 
Koundé, zagueiro do Sevilla e 
seleção francesa, segundo 
a imprensa espanhola. Para 
isso, o clube catalão possui um 
trunfo na manga.

Hoje (sexta-feira, 22) há 
a expectativa de que Joan 
Laporta anuncie a venda de 
mais 15% dos direitos de 

transmissão da La Liga para 
um fundo de investimen-
tos dos Estados Unidos. Essa 
negociação traria 400 milhões 
de euros (R$ 12,2 bilhões) para 
os cofres culés.

Com essa receita, os espa-
nhóis esperam realizar uma 
oferta ao Sevilla e acertar a 
chegada do zagueiro de 23 
anos. Através de Joan Laporta, 
o Barcelona afirmou que após 

as chegadas de Raphinha e 
Lewandowski, o clube voltaria 
seus olhos para a contratação 
de defensores.

O Chelsea realizou uma 
proposta por Koundé, que 
não quer permanecer no 
Sevilla por mais um ano. 
O atleta está em conversas 
com ambas as equipes e 
deve definir seu futuro nos 
próximos dias.

Leclerc encara Verstappen com assoalho novo

NÃO está claro se o assoalho estará disponível para o espanhol no GP da França, caso a 
atualização seja um passo à frente

A Ferrari trouxe um novo 
assoalho para Paul Ricard em 
sua feroz batalha com a Red 
Bull pelo campeonato mun-
dial. Charles Leclerc testará 
no treino livre de hoje (sex-
ta-feira, 22) se a atualização 
traz o que deveria.

A Ferrari espera que o 
desempenho na pista cor-
responda ao CFD (dinâ-
mica de fluidos computa-
cional) e do túnel de vento. 
Para medir a diferença de 

desempenho, Carlos Sainz 
ainda pilotará com o assoa-
lho antigo. Os dados então 
podem ser analisados para 
determinar se a nova peça 
é um passo na direção certa.

Não está claro se o assoalho 
estará disponível para o espa-
nhol no GP da França, caso a 
atualização seja um passo à 
frente. Também pode ser que 
a Ferrari tenha optado por 
levar apenas uma única cópia 
do novo assoalho por causa do 

teto orçamentário. Somente se 
for realmente uma melhoria, 
ela será disponibilizada para 
ambos os pilotos. Isso é para 
economizar custos.

Se a Red Bull  incluiu 
a t u a l i z a ç õ e s  p a ra  M a x 
Verstappen e Sergio Perez, 
ainda não está totalmente 
claro.  Na sexta-feira  de 
manhã, antes do TL1, a FIA 
publicará um documento 
mostrando quais peças são 
novas para cada equipe.

Argentina pode perder craque para disputa da Copa do Mundo

RODRIGO de Paul pode ficar de fora do Mundial por conta das leis do Qatar

A Argentina pode ficar sem 
um de seus principais pilares 
para a disputa da Copa do 
Mundo. Camila Homs, ex-es-
posa de Rodrigo de Paul, 
reclama da pensão alimentí-
cia de seus filhos desde junho 
de 2021. Com isso, o meia do 

Atlético de Madrid não poderia 
disputar o torneio com a situa-
ção pendente.

“Para ir ao Qatar, você não 
pode ter uma queixa crimi-
nal com sentença pendente, 
uma questão de gênero ou 
algo semelhante, é o que 

entendemos que marca o 
artigo do Regulamento da Fifa”, 
disse Claudio Tapia, presidente 
da Federação Argentina.

No entanto, o mandatário 
acredita que a situação será 
resolvida o quanto antes e que 
Lionel Scaloni poderá contar 
com o camisa sete no elenco.

“A Justiça irá determinar 
qual a cota de alimentação. 
Acho que estão começando o 
divórcio. Não acredito que um 
pai se recuse a dar aos filhos o 
que lhe corresponde. Conheço 
bem De Paul, conheço o senti-
mento que eles têm, especial-
mente com seus filhos”.

Rodrigo de Paul é uma das 
peças mais importantes da 

equipe de Lionel Scaloni. O 
meia já soma 41 partidas com 

a camisa da albiceleste e soma 
dois gols com a Argentina.
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Descartado o segundo caso suspeito 
de varíola do macaco em Umuarama

@tribunahojenewsumuarama

Um paciente que perma-
nece internado no Hospital 
Uopeccan de Umuarama, com 
suspeita de estar infectado 
com Monkeypox, a doença 
conhecida como varíola dos 
macacos, recebeu diagnóstico 
negativo do Lacen (Laboratório 
Central) na tarde de ontem 
(quinta-feira, 21). O resultado 
dos exames foi repassado ao 
Hospital, simultaneamente à 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama e também para 
o departamento de Vigilância 
Sanitária Municipal.

O secretário de Saúde, 
Herison Cleik, recebeu o comu-
nicado ontem à tarde e ressal-
tou que ficou aliviado com a 
negativa para a doença.

“Foi coletada amostra e 
enviado ao Lacen, o resultado 

deu negativo. Apesar dessa 
boa informação, vamos man-
ter a comunicação à popula-
ção sobre as medidas a serem 
tomadas a fim de garantir a 
segurança de todos para even-
tuais novos casos que possam 
vir a surgir na cidade. Temos 
preparada uma estratégia, 
além de todo o planejamento. 
Estamos preparados se acaso 
tiver mais um caso suspeito no 
município”, salientou.

De acordo com a assessoria 
de comunicação da Uopeccan, 
o paciente, que é de São Paulo 
e estava em passeio na cidade 
de Douradina quando apresen-
tou os sintomas e foi encami-
nhado para Umuarama para 
tratamento, mesmo tendo 
apresentado diagnóstico nega-
tivo para Monkeypox, segue 

internado ocupando um leito 
de enfermaria para tratamento 
de outras doenças.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) já havia 
descartado na terça-feira 
(19) a possibilidade de que 
outro paciente internado em 
Umuarama estivesse com 
varíola do macaco. O homem, 
que é morador de Xambrê, 
também recebeu resultado 
negativo para monkeypox 
após as amostras coletadas 
terem sido encaminhadas ao 
Lacen e, de lá, para o Instituto 
Butantan, em São Paulo.

Os casos de Monkeypox já 
contavam até na quarta-feira 
(20) com 10 diagnósticos posi-
tivos, todos registrados em 
Curitiba e todos os pacientes 
são homens, com idades entre 

25 e 38 anos e possuem histó-
rico de viagem ou contato com 
caso confirmado. “A transmis-
são dessa varíola se dá por 
fluidos corporais – saliva e 
relações sexuais, por exem-
plo. Pode-se também ser con-
taminado pelo contato direto 
com as lesões e com materiais 
contaminados, como roupas 
de cama e objetos de uso pes-
soal”, explica o secretário de 
Saúde de Umuarama.

Ele ressalta que a varíola 
do macaco é uma doença 
viral e a transmissão entre 
humanos ocorre principal-
mente por meio de contato 
com lesões de pele de pes-
soas infectadas, além de 
esclarecer que a infecção 
causa erupções que geral-
mente se desenvolvem pelo 

rosto e depois se espalham 
para outras partes do corpo. 
“Há vários relatos de casos 
em que as erupções come-
çam nas partes íntimas. 
Vale ressaltar que os prin-
cipais sintomas, além das 
lesões na pele, envolvem 
febre, dor de cabeça, dores 
musculares, dores nas cos-
tas, linfadenopatias (doen-
ças nos gânglios linfáticos), 
calafrios e fadiga”, resume.

O secretário acrescenta 
que a porta de entrada 
pa ra  t ra ta m e n t o  d e s s a 
infecção pode ser pela uni-
dade básica de saúde ou 
no Pronto Atendimento. 
“Nossas equipes estão pre-
paradas para poder atender 
da melhor maneira possível 
todos os cidadãos”, finaliza.

A Secretaria de Estado 
da Saúde também divulgou 
ontem (21) o Boletim Covid, 
apontando 3.013 casos con-
firmados e 24 mortes em 
decorrência da infecção 
causada pelo novo coro-
navírus. Um dos casos é de 
Umuarama. Os dados acu-
mulados do monitoramento 
mostram que o Paraná soma 
2.664.064 casos confirmados 
e 44.083 óbitos pela doença.

Os casos são de julho 
(1.795), junho (941), maio 
(111), abril (21), março (9), 
fevereiro (21) e janeiro (41) 
de 2022; outubro (1), setem-
bro (4), agosto (1), julho (2), 
junho (6), maio (7), abril 
(3), março (3), fevereiro (6) 
e janeiro (35) de 2021; e 
dezembro (2), setembro (3) 
e agosto (1) de 2020.

Os óbitos são de julho 
(10), junho (7), março (1) e 
fevereiro (1) de 2022; dezem-
bro (1), setembro (2), agosto 
(1) e junho (1) de 2020.

Sesa registra morte por 
Covid-19 no município 

INTERNADOS
Os dados de internamen-

tos incluem todos os pacien-
tes com casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e suspeitos ou confir-
mados da Covid-19.

Nesta data, 543 pessoas 
estão internadas em leitos 
SUS (143 em UTI e 400 em lei-
tos clínicos/enfermaria), seja 
por suspeita ou diagnóstico de 
Covid-19 ou de outras SRAGs.

ÓBITO EM UMUARAMA
A Sesa informou ainda a 

morte de mais 24 pacientes. São 
nove mulheres e 15 homens, 
com idades entre 29 e 95 anos. 
Os óbitos ocorreram entre 16 
de junho de 2020 e 20 de julho 
de 2022. Os pacientes que mor-
reram residiam em Londrina 
(4), Curitiba (3), Guarapuava 
(2), Foz do Iguaçu (2), Cambé 
(2), Umuarama, Toledo, Ponta 
Grossa, Maringá, Irati, Ibiporã, 
Cascavel, Bela Vista do Paraíso, 
Assaí, Araucária e Apucarana.

Cidade registra três casos de
crianças infectadas com Covid

DESDE o início da pandemia, em março de 2020, 38.726 pessoas foram diagnosticadas 
com coronavírus e deste total 38.274 se recuperaram

O Boletim Covid, informa-
tivo emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
apresentou ontem (quin-
ta-feira, 21) dados e núme-
ros sobre o coronavírus em 
Umuarama. No recente rela-
tório, foram confirmados 16 
novos casos da doença, sendo 
oito mulheres, cinco homens 
e três crianças – uma de 9 
meses e uma com 3 anos, que 
não tomaram vacina, e outra 
com 11 anos, que tomou duas 
doses do imunizante.

Um homem de 58 anos 
estava internado na enfer-
maria do hospital Uopeccan 
(ele tomou três doses da 
vacina) e não havia nenhum 
pa c i e n te  d e  U m u a ra m a 
internado em Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI). 
O número de casos ativos era 
de 114 e o de casos suspeitos 
estava em 28, indicando que 
142 pessoas estão em isola-
mento domiciliar.

Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
38.726 pessoas foram diag-
nosticadas com coronavírus e 
deste total 38.274 se recupe-
raram. Há 149 dias nenhuma 

morte em decorrência de 
complicações do coronaví-
rus é oficialmente registrada 
na cidade e o total de óbitos 
é de 339. Em 202 dias (de 1° 
de janeiro até 21 de julho de 
2022), 18.317 pessoas rece-
beram diagnósticos positi-
vos da doença (foram 9.368 

mulheres, 6.851 homens e 
2.098 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 positi-
vidade com o índice de inter-
namentos classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.OS dados mostram que o Paraná soma 2.664.064 casos confirmados e 44.083 óbitos pela doença
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Prefeitura pavimenta o pátio da Escola Tempo Integral
Os alunos da Escola 

Municipal Tempo Integral terão 
mais espaço para atividades 
físicas e de lazer. Atendendo 
a um pedido da direção do 
estabelecimento, por meio da 
Secretaria Municipal de Obras, 
a Prefeitura está implan-
tando pouco mais de 360 m² 
de calçamento em concreto 
usinado num espaço em que 
o gramado não se desenvol-
veu muito bem.

“As crianças tinham uma 
área reduzida para as brinca-
deiras do intervalo e também 
para as atividades físicas que 

fazem parte da rotina escolar. 
A parte gramada acumulava 
água em dias de chuva e tam-
bém muita poeira, nos perío-
dos de estiagem. Agora as 
crianças terão um espaço mais 
adequado e limpo para a des-
contração”, informou a secre-
tária municipal de Educação, 
Mauriza de Lima.

Trabalhadores de uma 
prestadora de serviços da 
Secretaria de Obras realizavam 
nesta quinta-feira, 21, a regu-
larização do terreno para, na 
próxima segunda-feira, 25, ser 
aplicado o concreto usinado. 

Ao lado da secretária, o pre-
feito Hermes Pimentel visitou 
a escola recentemente, por 
ocasião da mostra cultural rea-
lizada durante os festejos do 
67º aniversário de Umuarama, 
quando foram recebidos pela 
diretora Alessandra Corradini.

Para o prefeito, as crian-
ças precisam de mais espaço. 
“A escola é nova, mas o pro-
jeto não contemplou áreas de 
convivência suficientes para os 
alunos. Precisamos implantar 
drenagem pluvial, pois havia 
alagamento em períodos chu-
vosos, e agora o calçamento de 

parte do pátio, até a entrada 
pela parte de bairro e o parqui-
nho infantil”, disse Pimentel.

A previsão é que a área 
esteja liberada para as crian-
ças na próxima semana. A 
Escola Tempo Integral conta 
com seis salas de aula, depen-
dências funcionais e admi-
nistrativas, pátio coberto, 
uma ampla área gramada 
e playground com parqui-
nho para lazer.

Atende cerca de 140 alu-
nos do ensino fundamental 
(1º ao 5º ano) que passam o 
dia todo no estabelecimento, 

onde chegam pouco antes 
das 8h, tomam café, estu-
dam, almoçam e recebem 
um lanche à tarde.

A estrutura – localizada 
no Jardim Alphaville, entre 
a  E s co l a  M u n i c i pa l  S ã o 
Francisco de Assis e o CMEI 
que tem o mesmo nome – 
dispõe de 1.137 m² de área 
construída, onde o municí-
pio investiu pouco mais de 
R$ 1 milhão em recursos 
do FNDE (Fundo Nacional 
de  Desenvolv imento da 
Educação) e contrapartida 
no valor de R$ 275 mil.

8 VARIEDADES  Sexta-feira 22 de julho de 2022 @oparana hojenews

Palavras cruzadas

Você pode se sentir sufocada por preocupações, 
dívidas, excesso de trabalho ou mesmo por uma 
insegurança no amor. O Sol vai estimular o diálo-
go e você pode ter conversas esclarecedoras com 
alguém, inclusive no romance. Se a relação está 
em crise, encare os desafios e abra o seu coração. 
Busque cumplicidade, valorize a intimidade. 

Com Lua e Urano na Casa 10, você vai revelar a ver-
dadeira leoa que é e vai lutar com toda força para 
chegar aonde deseja. No campo sentimental, você 
vai brilhar ainda mais e só ficará sozinha se quiser. 
Quem já encontrou seu par deve ser mais flexível 
para evitar atritos. Evite disputas de poder a dois. 

Você pode ter uma reviravolta em assuntos liga-
dos à Justiça e o resultado pode não ser o que 
você gostaria. Os astros recomendam que evite 
bater de frente com pessoas mais velhas, espe-
cialmente chefes e sogros. Quem está livre pode 
querer um tempo para pensar na vida e se recupe-
rar de alguma decepção recente. 

A Lua no seu paraíso astral promete um dia leve, 
descontraído e feliz. Você terá sorte e alegria 
em tudo que fizer. Sua criatividade também será 
maior e pode ajudá-la a vencer qualquer desafio. 
Mas é no amor que a sua estrela vai brilhar ainda 
mais. Além de esbanjar charme e sensualidade, 
você está mais ousada. Pode tomar a iniciativa na 
conquista e surpreender. 

Lua e Urano alertam que você pode ter alguns im-
previstos em casa no início do dia e terá que lidar 
com isso no período da manhã. Exponha suas ra-
zões, mas aceite a opinião dos outros e faça acor-
dos antes de resolver as coisas. No fim da tarde, 
o Sol chega à Casa 7 e ilumina sua vida amorosa. 
Vai querer encontrar sua alma gêmea ou fortalecer 
a união com seu bem.

Conversar e fazer acordos será muito importante 
para você nesta sexta-feira. Procure expor suas 
ideias com calma, pois a impaciência pode difi-
cultar o entendimento. Os astros também pedem 
para você não esconder o que sente, pois isso 
também pode causar tensões e mal-entendidos.  

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3Solução anterior

Os nascidos em 22 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São 
independentes, otimistas, agitados, entusiasmados, comunicativos e de astral elevado. Seu 
número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno, dois astros que atuam sobre a 
emoção. Mas a soma dá o 9, de Marte, que lhes infunde coragem, ânimo, otimismo, confiança 
em si e determinação, ousadia e independência.

Horóscopo nascido em 22 de julho

Trabalho em equipe ou sociedade vai exigir um pou-
co mais de jogo de cintura nesta sexta-feira. Você 
pode estar mais impaciente e há risco de se desen-
tender com colegas ou parentes se tentar impor as 
suas opiniões e vontades. As paqueras serão anima-
das, com boas chances de embarcar num romance. 
Se você já vive uma relação séria, melhore o diálogo. 

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 Associa-
ções indica que pode conseguir bons aliados para 
buscar suas. Há grande chance de se apaixonar 
por alguém da turma e a atração será enorme. 
Forte companheirismo na união. 

Lua e Urano em Touro trazem à tona talentos que 
você nem sabia que tinha. Você terá uma visão 
diferente do mundo e pode ter ideias incríveis. No 
trabalho, pode apresentar propostas inovadoras e 
usará toda sua determinação para fazer acontecer. 
Namoro a distância recebe bons estímulos e pode 
se aprofundar. 

Despesas inesperadas podem causar preocupa-
ção e vão exigir que você ‘se vire nos trinta’ para 
equilibrar o orçamento. Só não convém pedir aju-
da financeira aos amigos, pois pode se enforcar 
ainda mais. A boa notícia é que o Sol chega ao 
seu paraíso astral, trazendo sorte, criatividade e 
alegrias. Paqueras e romance receberão novos 
estímulos. 

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. 
O melhor a fazer é dançar conforme a música: 
adapte-se às situações sem rebeldia e encare os 
desafios como oportunidades de mostrar seus ta-
lentos, sem reclamar. No amor, você vai esbanjar 
sensualidade e pode atrair até sem querer. Esti-
mule o companheirismo na união. 

A ideia de fazer a mesma coisa todos os dias pode 
ser muito estressante para você. Se o seu trabalho 
anda muito monótono, pense em formas de torná-lo 
mais estimulante. No amor, pessoas conhecidas e 
com quem você já tem afinidades terão mais chance 
de ganhar seu coração. Na união, uma viagem ou um 
passeio diferente pode fazer bem à relação. 
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ATENDENTE
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O trabalho
sem

carteira
assinada

Conceito
mais alto
da prova

Recipien-
te lacrado

após a
votação

Momento
mais

esperado
no futebol

Cenário
de festas
juninas
(bras.)

Período
antes

do ama-
nhecer

Vir ao
mundo 

Empilhar
fora de
ordem 

Avistar;
enxergar

Ingrediente
do uísque
Presen-

teia; oferta

Tapear
(pop.)

Do-(?), tera-
pia oriental

Próton
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Em (?):
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De
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Esticada
(a roupa)

Correio
eletrônico
(?) Maravi-
lha, cantora

Tipo de
terrorista
suicida

A 3a vogal

Sílaba de
"ganso"
Terminal

ferroviário

Escrevem
o recado 

Raça
de gato

É essenci-
al ao surfe

Hiato de
"poeta"

Conjunto
de plantas

de um
lugar

Recep-
cionista
Tratada
(a água)

Equívoco;
mal-

entendido

Natália do 
Vale, atriz 
de ''A Dona 
do Pedaço''

Fazer pa-
rar; deter
Percebo;
observo

A "pul-
seira" do
bandido

Tem
conheci-
mento 

3/art — esa. 5/brisa — e-mail — malte. 6/siamês. 7/clorada. 8/amontoar.
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EUM
MADRUGADA
PENROLAR

BRISALTR
CENASESA

GCEARUI
HOMEMBOMBA

IREMAIL
ANOTAMART

FLORAGAN
OEALGEMA
RASIAMES

AMONTOARNC
ATENDENTE

CLORADAVER

O trabalho
sem

carteira
assinada

Conceito
mais alto
da prova

Recipien-
te lacrado

após a
votação

Momento
mais

esperado
no futebol

Cenário
de festas
juninas
(bras.)

Período
antes

do ama-
nhecer

Vir ao
mundo 

Empilhar
fora de
ordem 

Avistar;
enxergar

Ingrediente
do uísque
Presen-

teia; oferta

Tapear
(pop.)

Do-(?), tera-
pia oriental

Próton
(símbolo)

Vento
brando 

Em (?):
em cartaz
Letra do
genérico

Comer a
última

refeição
da noite 

Sucede
ao "Q"

De
repente

1.000, em
romanos
Brado em

arenas

Essa, em
espanhol
A cidade

do Coliseu
Gemido
de dor

Beirada;
borda

Preposi-
ção que
indica
lugar

Arte, em
inglês

Esticada
(a roupa)

Correio
eletrônico
(?) Maravi-
lha, cantora

Tipo de
terrorista
suicida

A 3a vogal

Sílaba de
"ganso"
Terminal

ferroviário

Escrevem
o recado 

Raça
de gato

É essenci-
al ao surfe

Hiato de
"poeta"

Conjunto
de plantas

de um
lugar

Recep-
cionista
Tratada
(a água)

Equívoco;
mal-

entendido

Natália do 
Vale, atriz 
de ''A Dona 
do Pedaço''

Fazer pa-
rar; deter
Percebo;
observo

A "pul-
seira" do
bandido

Tem
conheci-
mento 
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C A P D
C O M E N T A R I O

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

P E S O S I T E M
O U A M B OS P

O S C A R U T A
S O N A S M A
O C R E A L O

E S P A R R A M A R

NA

Análise
após o
jogo de
futebol

Facilita o
acesso do
deficiente

físico

Peça de
aparelhos 
de muscu-
lação (pl.)

Bebida
nutritiva
de lan-

chonetes

Prêmio do
Cinema 

americano

Orlando
Rangel,
químico

Corar (Cul.) 

Etapa da
viagem

Esqueleto
(Gram.)
Tipo de
hepatite

(?) Franco,
político

Descrição 
de um fato

Cãozinho
azul de HQs

Embos-
cada

Vitamina 
de xampus
Redução

(do preço)

(?) Garibal-
di, heroína
Sílaba de
"sarda"

Meio de
transporte
coletivo

Um e
outro

A garupa
do cavalo

Suporte
que firma
ataduras

Basta
(interj.)
Museu
carioca

Tecido
metálico
de fan-
tasias

Eduardo
Galvão,

ator

Estátua
sem cabe-
ça e sem
membros

Som da
vaia

Aeronáuti-
ca (abrev.)

Filho, 
em inglês
Entornar;
derramar

Saudação
dita ao
telefone

Palavra 
que indica
alterna-

tiva

Formato
do brinco
da cigana

Acredita;
tem fé 
Sucede
ao "O"

Causar

Lâmina
usada por
barbeiros

O filho mais
velho (pl.)

Parte flexível
do chapéu

Feiticeiro;
bruxo

Joias para os dedos

Edir Mace-
do, bispo

Cada
artigo de
contrato

Doença
respira-

tória
alérgica

Deixar de
ver 

Vogal de
"ser"

Antônio
Calmon,
novelista

3/son. 4/bidu. 5/torso. 7/navalha. 10/comentário — esparramar. 12/primogênitos.
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                   UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ   
                      HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ 
   
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 
089/2022 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Construção do espaço ecumênico no 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Valor máximo total: R$ 355.467,87 
(trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e 
oitenta e sete centavos). Protocolo dos envelopes até: às 9:00 horas do dia 
23/08/2022 no Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224, Bairro Sto. 
Onofre, CEP 85.806-470/Cascavel-Pr. Abertura: 23/08/2022, às 09:30 horas, 
na sala de Licitações do HUOP. O edital e demais informações encontram-se à 
disposição dos interessados junto à Comissão de Licitação do HUOP, ou pelo  
Fone/WhatsApp: 45 3321-5397, ou ainda nos sites 
https://projetos.unioeste.br/huopforum/index.php , 
www.comprasparana.pr.gov.br ou www.compras.gov.br. Na data de abertura 
deste certame ocorrerá a transmissão on-line do mesmo, no canal do Youtube 
pelo link  https://youtube.com/c/UNIOESTEOFICIAL . Cascavel, 21/07/2022. 
 

O Dia do Motorista será 
celebrado segunda-feira (25). 
A data foi escolhida por ser o 
dia do santo católico São Cris-
tóvão, padroeiro dos profis-
sionais do transporte, e tem 
o objetivo de garantir o reco-
nhecimento desses profis-
sionais que são amplamente 
responsáveis pelo desenvolvi-
mento da economia do Brasil. 
De acordo com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), em 2021, aproximada-
mente 1,5 milhão de pessoas 
trabalharam com o transporte 
de passageiros e cargas.

“Sabemos que respeitar as 
leis de trânsito, usar o cinto de 
segurança e manter o carro em 
boas condições são pré-requi-
sitos básicos para ser um bom 
motorista. Também é respon-
sabilidade do condutor man-
ter todas as documentações 
e impostos do seu veículo em 
dia para evitar futuras dores de 
cabeça. Aliado a isso, ter solu-
ções na palma da mão quando 
se trata de documentos veicu-
lares tem sido fundamental 
para trazer mais praticidade 
e comodidade no dia a dia do 

condutor”, explica Matheus 
Packs, fundador do DOK Des-
pachante, primeiro despa-
chante online do Brasil.

O executivo lista 4 dicas de 
boas práticas para ser um bom 
motorista: 

INVISTA NA DIREÇÃO 
DEFENSIVA 

O dia a dia de um moto-
rista não é fácil, é preciso 
estar atento a diversos sinais 
durante o percurso, principal-
mente para prever as ações do 
outro motorista e reconhecer 
situações que coloquem em 
perigo tanto o condutor, como 
os passageiros e os usuários da 
via. A direção defensiva está 
atrelada exatamente a isso, 
na melhor maneira de dirigir. 
Portanto, investir nisso é pri-
mordial para evitar aciden-
tes de trânsito. Os cursos de 
direção defensiva têm o obje-
tivo de aprimorar as técnicas 
de condução segura e estão 
disponíveis de forma online 
para condutores habilitados 
em duas ou mais rodas. Vale 
ressaltar que a escolha de um 
curso adequado está ligada a 

Motoristas: Categoria celebra data 
na segunda, dia de São Cristóvão

O dia 25 de julho foi escolhido para ser o Dia do Motorista 
pro ser o dia do santo católico São Cristóvão, padroeiro dos 
profissionais do transporte

FOTOS: IMAGENS DA INTERNET

O dia a dia de um motorista não é fácil, é preciso estar atento a diversos sinais durante o percurso, 
principalmente para prever as ações do outro motorista

instituições que são reconhe-
cidas no segmento. 

MANTENHA A 
DOCUMENTAÇÃO E 

IMPOSTOS REGULARIZADOS 
Para manter os documen-

tos do veículo sempre em dia, 
os proprietários devem estar 
atentos aos vencimentos dos 
débitos, pois o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) tem os prazos 
de pagamento divulgados 
anualmente pela Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
(Sefaz). Já o vencimento do 
Licenciamento é publicado a 
cada ano pelo Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran). 
Por meio da Resolução n° 
809 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), o uso 
do Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo em 
meio eletrônico (CRLV-e) se 
tornou obrigatório a partir de 
4 de janeiro de 2021. Dessa 
forma, a versão do documento 
impressa em papel-moeda 
deixou de ser emitida e o CRLV 
não é mais entregue de forma 
postal (pelos Correios). Sendo 
assim, o próprio proprietário 
do veículo pode acessar o cer-
tificado no aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito (CDT) ou no 
site do Detran de seu estado. 
Vale lembrar que, caso o con-
dutor tenha irregularidades 
no licenciamento pode gerar 
multa gravíssima no valor de 
R$293,47 e apreensão do veí-
culo. O DPVAT em atraso acar-
reta em incidência de multa 
sobre o valor do seguro. Já, aos 

condutores que circulam sem 
a CNH ou estiverem com ela 
vencida podem ser multados. 

FAÇA AS REVISÕES 
PERIÓDICAS 

Realizar manutenções pre-
ventivas no seu veículo é a 
garantia de trafegar com segu-
rança pela cidade e evitar sur-
presas no caminho. Para isso, 
é preciso sempre contar com 
uma oficina de confiança para 
fazer os reparos necessários no 
seu automóvel, desde o rodí-
zio de pneus, câmbio, troca de 
óleo, funcionamento do motor, 
ar condicionado, embreagem, 
freios, até a parte elétrica. 
Vale lembrar que, se seu carro 
estiver na garantia, a própria 
concessionária realiza as revi-
sões. Além disso, a maioria 
dos fabricantes estipula que a 
verificação de alinhamento e 
balanceamento seja realizada 
a cada seis meses ou 10 mil 
quilômetros rodados. Alguns 
itens importantes, como subs-
tituição de vela de ignição e fil-
tros de ar do motor, do ar-con-
dicionado e do combustível, 

também devem ser revisados 
a cada seis meses. Se você 
pretende fazer uma viagem, é 
importante fazer uma revisão 
automotiva antes de pegar a 
estrada.

ATENÇÃO AO CUMPRIMENTO 
DAS LEIS DE TRÂNSITO 
Segundo o Ipea, o Brasil 

ocupa a quinta posição no 
ranking mundial de vítimas 
de trânsito, atrás apenas da 
Índia, China, Estados Unidos e 
Rússia, com cerca de 22 mor-
tes a cada 100 mil habitantes 
e mais de um terço dessas 
ocorrem por acidentes envol-
vendo motociclistas. Os núme-
ros mostram que os índices de 
tragédia no trânsito ainda são 
alarmantes. Assim, é dever 
dos motoristas, pedestres e 
ciclistas, cumprirem as leis de 
trânsito para garantir a segu-
rança e o bom funcionamento 
da cidade. É importante estar 
atento também à restrição 
de circulação de veículos em 
determinados horários em 
algumas cidades e municípios 
para evitar multas. 

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



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 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

FOX 1.6 CONNECT 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 59.900,00

ONIX JOY BLACK 21/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00

ONIX 1.0MT LT 19/20 PRATA COMPLETO R$ 72.900,00

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 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 216.900,00

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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Playground do CMEI é furtado no Alphaville

R$ 750.000,00R$ 750.000,00

Apartamento para VendA
    Com 01 suíte + 02 quartos, sala 
de estar, sala de jantar churrasqueira,
cozinha com armários planejados,
bwc social, área de serviço e garagem
com 02 vagas.

Fale conosco

Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

Obs: O edifício conta
com portaria segura,
salão de festas com
churrasqueira e
brinquedoteca.

Área Total de 208,84 m², Área Privativa de 126,08 m².
    Edifício Villa Lobos, unidade
de n°72, localizado no séti-
mo pavimento, localizado
 na cidade de Umuarama.

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

NA NOITE da última quarta-feira (20) foram levados três escorregadores de plástico, que estavam no pátio da unidade educacional

Em menos de 10 dias o CMEI 
(Centro Municipal de Educação 
Infantil) São Francisco de Assis, 
que fica no Jardim Alphaville, 
foi furtado duas vezes. Na pri-
meira vez foram levados os três 
balanços com correntes, que 
ficam no playground. Agora, 
na noite da última quarta-
-feira (20) foram levados três 
escorregadores de plástico, 
que estavam no pátio da uni-
dade educacional.

A diretora El isângela 
Buscariollo Costa lamenta as 
ações, que prejudicam toda 
a comunidade. “Registramos 
boletins de ocorrências 
na Delegacia. O CMEI tem 
empresa que faz monitora-
mento e conversamos com os 
vizinhos, indagando se alguém 
tinha percebido algum movi-
mento estranho, para tentar-
mos identificar os possíveis 
autores, mas infelizmente por 
enquanto ainda não tivemos 

sucesso. Esses crimes preju-
dicam não só os ‘aluninhos’, 
que ficam sem os brinquedos, 
mas também trazem prejuízos 
para a administração munici-
pal e para a sociedade como 
um todo”, comenta.

Elisângela faz um apelo 
à população para que, se 
identificar os objetos fur-
tados ou souber de alguma 
i n f o r m a ç ã o  q u e  a j u d e 
a levar até os culpados, 
entre em contato com a 
Polícia Civil (telefone 197), 
Polícia Militar (pelo 190) 
ou Guarda Municipal (pelo 
153).  “Podem entrar  em 
contato também nos tele-
fones aqui do CMEI, pelos 
números (44) 3622-6376 ou 
(44) 98404-6868. Vale des-
tacar que comprar objetos 
sem documentos de ori-
gem, caracteriza crime de 
receptação, que pode ser 
punido pela lei”, finaliza.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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V
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R

@tribunahojenewsumuarama

LEVE A VOVÓ!
 O Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu coordena um evento no dia 26 (terça-feira), em alusão ao Dia dos 
Avós. Diversas ações e atividades, como alongamento, serão concentradas na praça Hênio, das 9h às 11h.

“Investir em conhecimento rende sempre 
os melhores juros.”

Benjamin Franklin

PRAÇA
A rádio Aline FM, em parceria com a Zaeli, 

promove neste sábado (23), a partir das 
18h, na Praça Santos Dumont, a primeira 
edição do Arraiá Solidário. Voltado à co-

munidade, o evento contará com barracas 
de comidas típicas, jogos e vários shows 
gratuitos. Toda a renda da comercializa-

ção dos quitutes será revertida para cinco 
entidades que realizam trabalhos em 

Umuarama: Apadevi, Adefiu, Apae, Casa 
da Paz e AMA.

***

A festança contará também com shows 
para todos os gostos. Irão se apresentar 

no palco as cantoras Thaís Mayara e 
Aline Monteiro, os cantores Júnior Lima 

e Marco Aurélio, a banda Vintage, a 
dupla Di Carlo e Fabiano, o Coral Apade-

vi Luz Interior e a Escola de Música S.A 
Kids. Os participantes que doarem um 
quilo de alimento estarão concorrendo 

a prêmios, como bicicleta, poltrona e 
pelúcias do Zaelinho.

MISS BRASIL
MIA MAMEDE de 26 anos, repre-

sentante do Espírito Santo, é a nova 
Miss Universo Brasil 2022. O concurso 
aconteceu nesta terça-feira (19), em 

São Paulo, e foi transmitido pela 
internet.  A capixaba é apresentadora 

e empreendedora, atuando na Mia 
Content House, produtora de conteúdo 

de viagem, multicultural, e entreteni-
mento para YouTube, TV e streamings. 

***

Formada em jornalismo audiovisual 
e em sócio economia pela Universidade 
de Nova York, Mia representará o Brasil 

no  Miss Universo, ainda sem data 
divulgada. Nascida em Vitória, a nova 
Miss Universo Brasil é poliglota - fala 
português, inglês, francês, espanhol 
e mandarim - e conhece 39 países.  

CAPITAL DA AMIZADE
Murilo Gilbert Campana assumiu o Rotary 

Club Capital da Amizade Gestão 2022/2023, 
na quarta-feira (13), em posse conjunta com 

os demais clubes de serviço da Capital da 
Amizade que contou com a presença do 

Governador distrito 4630 -, Elói Bonkoski e 
sua esposa Cintia Bonkoski  (foto). A festa 
na Casa da Amizade reuniu convidados, 

rotarianos e lideranças locais.

ARQUIVO FACEBOOK


