
 

Foi encerrada na tarde do domingo, 24, a fase regional dos 64º Jogos Abertos do Paraná em Umuarama. Dos oito 
títulos disputados, os donos da casa faturaram quatro, garantindo vagas para a fase macrorregional com o futsal femi-
nino, handebol feminino, voleibol feminino e voleibol masculino. As demais vagas ficaram para Altônia no basquetebol 
feminino, Cianorte no basquetebol masculino, Tapejara no futsal masculino e Jussara no handebol masculino.
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Covid: Idosos vacinados com 2ª
e 3ª dose ainda estão internados
Seguem internados em leitos de enfermaria no Hospital Cemil de 
Umuarama, dois homens com idades de 99 e 92 anos, que foram infec-
tados pela Covid-19. Um deles tomou três doses da vacina e o outro 
tomou duas doses do imunizante. Ainda de acordo com o boletim 

divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 12 novos casos da 
doença foram confirmados. Receberam diagnósticos positivos cinco 
mulheres e sete homens. O mesmo informativo aponta que nenhuma 
criança foi diagnosticada com a doença. l 8

Volta às aulas

l 5

DIVULGAÇÃO

Só 8 cidades 
não entregaram
currículos à Base

de Educação
l 2

Câmara aprova
alteração na regra

de registro de
agrotóxicos

l 3

Contrabandeado
de gado tinha
Umuarama

como destino
l 5

l 7

A Prefeitura de Umua-
rama vai adquirir uma 
minicarregadeira com 

vassoura, além de 
alguns veículos para 

atualizar a frota. O 
Município também já 

recebeu propostas para 
o fornecimento de um 

caminhão truck com 
usina de micropavi-
mento asfáltico. l 9

Usina de asfalto

CampeõesUmuarama é uma 
das primeiras no 
treinamento da
lei de licitações

l 11
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,25%  | TJLP: 7,01%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 3ª parcela
vence em 29/07, com juros Selic de 2,02%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

23/6 a 23/7 0,6929 0,6929 0,1919
24/6 a 24/7 0,6676 0,6676 0,1668
25/6 a 25/7 0,6332 0,6332 0,1325
26/6 a 26/7 0,6701 0,6701 0,1693
27/6 a 27/7 0,6972 0,6972 0,1962

Ações % R$
Petrobras PN +4,67% 30,70 
Vale ON +1,85% 70,49 
ItauUnibanco PN +1,46% 23,60 
Magazine Luiza ON -2,45% 2,79 
IRB Brasil ON -5,50% 1,89 
Pão de Açúcar ON -7,04% 15,71

IBOVESPA: +1,36% 100.269 pontos

Iene 136,73
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 130,41

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -2,3% 5,3690 5,3700 +2,6%

PTAX  (BC) -0,7% 5,4138 5,4144 +3,4%

PARALELO -2,2% 5,2500 5,6900 +2,0%

TURISMO -2,2% 5,2500 5,6700 +2,0%

EURO -0,8% 5,5264 5,5292 +0,8%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 2.063,74 2.072,20 0,41 3,44 11,62
Norte 2.051.05 2.035,05 -0,78 4,99 7,47
Oeste 2.113,24 2.227,55 5,41 9,15 18,39

DÓLAR 25/07

Iene R$ 0,0396
Libra est. R$ 6,52
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.272,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/07 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JUNHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

MMAAII JJUUNN JJUULL
TJLP (%) 6,82 6,82 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA ago/22 1.473,00 38,50 -3,1%
FARELO ago/22 447,50 16,00 8,8%
MILHO set/22 580,00 15,75 -15,0%
TRIGO set/22 770,00 11,00 -17,8%

SOJA 169,00 0,3% -2,9% 167,00
MILHO 70,79 0,8% -11,3% 70,00
TRIGO 110,79 0,2% 0,3% 112,00
BOI GORDO 301,55 -0,1% 0,8% 300,00
SUINO 6,08 -0,2% 6,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/07 PR DIA 30d. Casc.

Em 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

Em 25/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 181,00 -2,2% -1,6%
SOJA Paranaguá 191,00 -0,5% -0,5%
MILHO Cascavel 78,00 -6,0% -9,3%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0077  ffííssiiccaass  1155//0077,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0077

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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   Loterias
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 26/7/2022

concurso: 2503Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 273C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2342Lotomania

23.021
19.376
63.867
59.537
76.464

14 27 45 57 59 65 80 
ATLÉTICO MINEIRO

11 20 26 27 64

FEVEREIRO

03 05 09 11 13 20 25

concurso: 5905

03 14 16 38 43 45

Muitas nuvens

Paranaguá
max 21
min 17

max 30
min 16

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 27
min 17

max 28
min 14

Curitiba
max 20
min 10

FASES 
DA LUA

Quarta 27/7/2022

Muitas nuvens
Quinta 28/7/2022

Sol

03 06 12 16 21 23 24 26 28 33
43 60 67 69 72 77 79 91 92 97

Lotofácil concurso: 2580

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
20/07 - 11h18

Rio de Janeiro – A seleção 
brasileira decide, hoje, uma 
vaga na final da Copa América 
Feminina. 

A partir as 21horas, o time 
enfrenta o Paraguai e, quem 
vencer, decide o título contra 

o ganhador de Argentina e 
Colômbia, que se enfrentaram 
na noite de ontem.

Após poupar a maior parte 
das titulares na goleada con-
tra o Peru, a técnica Pia Sun-
dhage volta a contar com força 

máxima. A atacante Bia Zane-
ratto está de volta e com o foco 
em celebrar 100 jogos pela 
equipe nacional. 

“Quero muito um gol para 
deixar este momento ainda 
mais especial”, destacou.    

Cascavel - Não importa qual 
seja a divisão, nem a quanti-
dade de tecnologia disponível. 
A arbitragem foi o ponto crítico 
dos jogos do último fim de 
semana do Campeonato Bra-
sileiro, suscitando declarações 
de técnicos e atletas e fazendo 
com que a CBF receba algumas 
mensagens oficiais por parte 
dos clubes. 

O Futebol Clube Cascavel 
é um dos clubes que formali-
zou reclamação alegando que 
foi prejudicado no jogo con-
tra o Paraná Clube com a não 
marcação e duas penalidades 
máximas, com a não punição 
ao cai-cai do adversário e, 
segundo a nota, com a pos-
tura intimidatória do árbitro 

Insatisfação geral com o apito

Porto Alegre – O clima no tri-
color gaúcho está bem dife-
rente do da fase inicial da 
Série B. Vinte rodadas depois, 
o Grêmio é o vice-líder da com-
petição e com uma série de 14 
jogos sem derrota. Nesta ter-
ça-feira, o time encara a Cha-
pecoense, na Arena Condá, em 
busca do recorde de 15 parti-
das invicto, o que o fará supe-
rar Náutico e Vasco. 

Para auxiliar na busca 
pela marca, o técnico Roger 
Machado deverá repetir o time 
que superou a Ponte Preta no 
fim de semana. Derrotada pelo 
Ituano, a Chapecoense busca a 
recuperação e deverá contar 
com parte dos jogadores que 
ficaram fora na última partida. 
Foram oito desfalques ao todo. 
Dois deles retornam hoje - Léo 
e Matheus Bianqui, que cumpri-
ram suspensão. Os outros joga-
dores dependem da liberação 
do Departamento Médico - Beti-
nho, Derek, Frazan, Marcelo Frei-
tas, Pablo Oliveira e Orejuela. 

no trato com os jogadores. 
Na principal divisão, Avaí 

e Palmeiras também saíram 
reclamando. Os catarinenses 
se dizem muito prejudicados 
com um gol anulado contra 
o Flamengo, enquanto o téc-
nico palmeirense declarou que 
teme que o campeonato não 
seja decidido em campo. “Só 
espero e desejo que este cam-
peonato seja resolvido dentro 
das quatro linhas pelas duas 
equipes que têm que ser pro-
tagonistas, não uma terceira. 
Espero que o campeonato 
não seja resolvido pelo VAR 
nem pelos árbitros, mas pelas 
equipes. Tenho visto muita 
confusão pelo VAR”, declarou 
Abel Braga.

DIVULGAÇÃO

Árbitros e VAR sob pressão em todas as divisões do futebol brasileiro

Cascavel – Poucos foram os 
times que aproveitaram o jogo 
de ida para abrir vantagem na 
abertura da segunda fase da 
Série D. Das 16 partidas dis-
putadas, 10 terminaram empa-
tadas, sendo seis deles sem a 
marcação de gols. FC Cascavel 
e Paraná ficaram no 0x0, assim 
como os próximos adversá-
rios Operário Várzea Grande e 
Pouso Alegre. 

As duas maiores vantagens 
foram conquistadas, curiosa-
mente, por dois times do Espí-
rito Santo. O Real Noroeste 
goleou o Anápolis, por 5 a 2, 
e o Nova Venécia passou pelo 
Brasiliense, por 3 a 1.

Cascavel - A Serpente Trico-
lor entra em quadra na noite 
desta terça-feira para defen-
der a liderança da Série Ouro 
do futsal paranaense. A partir 
das 21 horas, na Neva, o time 
enfrenta o Ampére e terá como 
principal novidade a presença 
o fixo Jhow, apresentado ofi-
cialmente ontem. O jogador foi 
contratado para suprir a saída 
de Carlão. Aos 31 anos, ele não 
poderá jogar na LNF, já que 
cumpriu um total de 10 parti-
das pelo Carlos Barbosa. “Sei 
que aqui se trabalha muito e 
isso que me motivou vir para 
o Cascavel. Sou um fixo. Meu 
forte é a marcação, mas tenho 
um bom passe e uma boa fina-
lização também. Agradeço a 
receptividade de todos, da 
torcida e prometo que vou me 
dedicar ao máximo pra con-
quistar os objetivos junto com 
o time”, disse o jogador que irá 
vestir a camisa 22.

O Cascavel lidera o estadual 
com 36 pontos em 15 jogos, 
enquanto o Ampére é o oitavo 
colocado com 19 pontos em 15 
partidas. Outro jogo que acon-
tece hoje é Campo Mourão x 
Foz, às 19h15.

Grêmio defende 
recorde e G4

Seleção decide vaga na final

Empates prevalecem na Série D

O terceiro representante 
paranaense no campeonato, o 
Azuriz, jogou em casa e empa-
tou em 1 a 1 com o São Ber-
nardo. O segundo confronto 

será em São Paulo e o vence-
dor classifica para enfrentar o 
vencedor de Bahia de Feira e 
Costa Rica, que também empa-
taram o jogo de ida.
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Paraná e Cascavel decidem classificação em Curitiba, no próximo sábado

Futsal: Serpente 
apresenta 
novidade contra 
o Ampére

ASSESSORIA

Jhow tem condições de estrear 
hoje pelo Cascavel Futsal

SolSol Muitas nuvens

Brasil está prestes a atingir 100% de
currículos alinhados à Base Nacional

Faltam apenas oito muni-
cípios (incluindo uma capi-
tal) de cinco Estados diferen-
tes a serem inseridos à Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). O levantamento é 
feito pelo Movimento Pela 
Base, rede não governamen-
tal e apartidária que monitora 
a implementação de qualidade 
da BNCC e do Novo Ensino 
Médio. O país possui 5.568 
redes municipais, que contabi-
lizam um total de 22,5 milhões 
de estudantes.

De acordo com a Resolução 
nº 2/2017, do Conselho Nacional 
da Educação, a adequação dos 
currículos de Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental à 
BNCC deveria “ser efetivada 
preferencialmente até 2019 e 
no máximo, até início do ano 
letivo de 2020”. De acordo com 
o Movimento Pela Base, desa-
fios como a compreensão do 
processo e as particularidades 
regionais e locais acabaram 
prejudicando o cumprimento 
do prazo e, com o início da 
pandemia, a complexidade foi 
acentuada.

O monitoramento do ali-
nhamento dos currículos, 
realizado pelo Movimento 
Pela Base, está disponí-
vel  no Obser vatório de 
Implementação da BNCC e 
do Novo Ensino Médio. Os 
dados são coletados com 
apoio da União dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
(Undime), União Nacional 
dos Conselhos Municipais de 

Educação (Uncme), Secretarias 
e Conselhos Estaduais e 
Municipais.

A BNCC determina conheci-
mentos, competências e habi-
lidades essenciais que todas as 
crianças e jovens têm o direito 
de aprender e desenvolver ao 
longo da Educação Básica, e é 
referência obrigatória para os 
currículos de todas as redes, 
públicas e privadas desde 
2018. Seu objetivo é promo-
ver equidade, já que todos os 
alunos, independentemente 
da rede em que estudam, pas-
sam a ter a mesma oportuni-
dade de aprender o essencial. 
É também esperado que a 
BNCC promova mais coerência 
no sistema educacional, pois 

a formação de professores, o 
conteúdo ensinado em sala de 
aula, os materiais didáticos e 
as avaliações passam a res-
ponder aos direitos de apren-
dizagem determinados por ela.

O alinhamento dos currí-
culos das redes de ensino à 
BNCC é o primeiro passo fun-
damental para a concretiza-
ção desses direitos, pois são 
eles que orientam as práticas 
pedagógicas dos professores 
e das escolas.

Na lista dos municípios que 
ainda não alinharam os currí-
culos à BNCC estão Belém (PA); 
Camamu (BA); Piraí do Norte 
(BA); Uruçuca (BA); Serra (ES); 
Areal (RJ); São Gonçalo (RJ) e 
Rio Claro (SP).

Movimento Pela Base
 O Movimento Pela Base é uma rede não governamental e apartidária 
de pessoas e instituições que desde 2013 se dedica a apoiar a constru-
ção e implementação de qualidade da BNCC e do Novo Ensino Médio. 
Sua missão é trabalhar em parceria para garantir os direitos de apren-
dizagem e desenvolvimento de todas as crianças e jovens brasileiros.

A adequação dos currículos de Educação Infantil e do Ensino Fundamental à BNCC deveria 
ter sido efetivada até 2019 e no máximo, até início do ano letivo de 2020
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Alteração na regra de
registro de agrotóxicos
é aprovada na Câmara

A Câmara dos Deputados 
aprovou, no primeiro semestre 
deste ano, o Projeto de lei do 
Senado, que permite a conces-
são de registro temporário de 
agrotóxicos no Brasil se o prazo 
de dois anos não for cumprido 
para analisar o pedido.

As medidas constam do 
substitutivo que centraliza no 
Ministério da Agricultura as 
tarefas de fiscalização e aná-
lise desses produtos para uso 
agropecuário.

D e  a c o r d o  c o m  o 

Lesão que causa marca em mulher
poderá dar até 10 anos de cadeia

A Câmara dos Deputados 
analisa o Projeto de Lei 
1350/22, que fixa pena de 4 a 
10 anos de reclusão para cri-
mes de lesão corporal grave 
contra a mulher que resulte 
em marca permanente.

A proposta altera o Código 
Penal para tipificar uma nova 
forma de lesão corporal para os 
casos em que a mulher sofrer 
lesão por meio de tatuagem, 
queimadura ou qualquer outro 
tipo de marca permanente.

“O agressor que pratica 
esse tipo de lesão busca asse-
gurar sua ilusória propriedade 
sobre a vítima, fruto da hierar-
quização entre o sexo mascu-
lino e o feminino, em que o 

Tramitação
A proposta será analisada pelas comissões de Defesa dos 

Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Depois, seguirá para o Plenário.

TEXTO prevê a concessão de registro temporário se o pedido não foi analisado no prazo de dois anos

masculino se coloca em posi-
ção dominante”, aponta a jus-
tificativa da proposta.

O texto prevê ainda que a 
pena seja aumentada de 1/3 
(um terço) até a metade, se a 
marca permanente for feita no 
rosto da vítima.

Atualmente, se a lesão cor-
poral for praticada contra a 
mulher, por razões da condi-
ção do sexo feminino, a pena 
de reclusão será de 1 a 4 anos.

MEDIDAS PROTETIVAS
O projeto também altera a 

lei Maria da Penha para deter-
minar a imediata aplicação de 
medidas protetivas de urgên-
cia, após o acionamento da 
autoridade policial, a fim de 
evitar novas agressões a víti-
mas que já denunciaram a 
violência.

Como medidas protetivas 
a lei prevê, entre outras, o 
afastamento do lar, domicílio 
ou local de convivência com 
a ofendida; a suspensão da 
posse ou restrição do porte de 
armas; e o pagamento de pen-
são alimentícia.

substitutivo aprovado, o prazo 
máximo para o registro varia 
de 30 dias (para pesquisa, 
por exemplo) a dois anos 
(para produto novo ou maté-
ria prima nova). Devido às 
mudanças, o projeto retornou 
ao Senado para nova votação.

Com essa regra, somente 
o Ministério da Agricultura, 
enquanto órgão registrante, 
poderá aplicar as penalidades e 
auditar empresas e institutos de 
pesquisa. Atualmente, devido à 
complexidade da análise dos 
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riscos e à falta de testes em 
humanos, os pedidos podem 
demorar cerca de sete anos para 
terem um parecer definitivo.

Para a autorização tempo-
rária será necessário apenas 
que o interessado indique, ao 
menos, três países membros da 
Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) em que o produto em 
questão seja usado. A enti-
dade congrega 37 nações com 
diferentes níveis de exigências 
sobre o assunto.

Taxa na iluminação
O Projeto de Lei 
1360/22, inclui 
na legislação do 
setor elétrico a 
cobrança do custo 
de disponibilidade 
dos consumidores 
de energia. O 
texto tramita 
na Câmara dos 
Deputados. O custo 
de disponibilidade 
é uma taxa mínima cobrada pelas distribuidoras de energia para 
levar o serviço de eletricidade até os consumidores. A cobrança 
ocorre mesmo que o consumo mensal seja zero. Atualmente 
essa taxa é prevista em uma resolução da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), de 2021, e leva em conta o tipo 
de instalação local (monofásico, bifásico e trifásico). O projeto 
aproveita parte da redação dessa norma.

Pagamento dos auxílios
O Poder Executivo editou a MP que abre crédito extraordinário 
de R$ 27,09 bilhões no Orçamento deste ano para o pagamento 
dos benefícios sociais previstos na Emenda Constitucional 
123. O texto foi publicado na sexta (22) em edição extra do 
Diário Oficial da União. Promulgada neste mês pelo Congresso 
Nacional, a emenda permite ao governo gastar por fora do teto 
de gastos mais R$ 41,25 bilhões até o fim do ano para aumentar 
benefícios sociais e diminuir tributos do etanol.

Destinação
Conforme a MP, o crédito extra será direcionado para o 
Ministério da Cidadania viabilizar o pagamento de um 
acréscimo de R$ 200 para o Programa Auxílio Brasil (R$ 25,5 
bilhões) e o aumento do valor do Auxílio Gás (R$ 1,04 bilhão). 
Também serão destinados R$ 500 milhões ao Alimenta Brasil, 
programa social que garante o abastecimento alimentar das 
pessoas atendidas pela rede socioassistencial do governo por 
meio de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Há 
ainda a destinação de R$ 86,9 milhões para o órgão Encargos 
Financeiros da União, gerenciado pelo Ministério da Economia. 
A verba será utilizada no pagamento de custos e encargos 
bancários relativos ao Programa Auxílio Brasil.

Cobrança
O custo de disponibilidade 
será o valor em moeda 
corrente equivalente a: 30 
quilowatts-hora (kWh), se 
monofásico; 50 kWh, se 
bifásico; ou 100 kWh, se 
trifásico. A regra é inserida 
na Lei de Comercialização de 
energia elétrica. A ausência 
de previsão legal expressa 
para cobrança do custo 
de disponibilidade “gera 
insegurança jurídica e afasta 
o Congresso Nacional de seu 
papel como definidor dos 
normativos do setor elétrico”. 
O projeto também permite 
a restituição ao consumidor 
do volume de energia que 
ele não consumiu mas 
acabou pagando em razão 
da cobrança mínima. Isso 
ocorre, por exemplo, quando 
o consumidor se ausenta de 
sua casa por um determinado 
período. Pelo texto, a 
distribuidora poderá ressarcir 
o valor na conta de luz em até 
12 meses.

Lei do Esporte
O projeto que cria a nova Lei 
Geral do Esporte será analisado 
novamente pelo Senado, 
após mudanças aprovadas 
pela Câmara. A proteção 
dos direitos dos atletas em 
formação foi mantida, mas 
os deputados alteraram a 
distribuição da arrecadação 
das loterias de prognósticos 
para jogos escolares.Decidiram 
também atualizar a Lei Pelé 
concentrando num único 
diploma todas as normas 
que buscam regulamentar a 
prática desportiva no país. 
Foram apensadas 9 propostas 
que tramitavam na Casa. As 
inovações forma mantidas 
em um substitutivo, além 
da tipificação do crime de 
corrupção privada para 
dirigentes esportivos e 
a eficácia imediata para 
cumprimento da cota de 30% 
de mulheres nos cargos de 
direção de entidades esportivas 
beneficiadas com recursos 
públicos e de loterias.

DIVULGAÇÃO
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Lei rebatiza o Estatuto
da Pessoa Idosa para
garantir a inclusão

Desde ontem (segunda-
-feira, 25), está valendo a nova 
denominação do Estatuto do 
Idoso, que passa a se chamar 
Estatuto da Pessoa Idosa. 
A mudança, que apesar de 
parecer muito simples, foi 
aprovada por deputados e 
senadores e sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
além de já estar publicada no 
Diário Oficial da União. A nova 
norma tem origem no Projeto 
de Lei do Senado, pelo mesmo 
autor da proposta que originou 
o marco legal que garantiu 
direitos e proteção às pessoas 
com 60 anos ou mais. 

Aprovado pela Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado 
em 2019, o PLS foi confirmado 
pela Câmara em junho deste 
ano. A norma substitui, em 
toda legislação, as expres-
sões “idoso” e “idosos” pelas 

Bancada feminina comemora as
conquistas do semestre no Senado

As senadoras estão come-
morando vitórias alcança-
das pela bancada feminina 
na primeira metade de 2022. 
O semestre foi marcado pela 
aprovação de medidas que 
garantem avanços na atualiza-
ção de leis de proteção e apoio 
às mulheres, que vão desde 
proposições de combate à vio-
lência doméstica e de incen-
tivo ao empreendedorismo 
feminino à derrubada do veto 
presidencial à distribuição de 
absorventes para mulheres de 
baixa renda, em março.

A distribuição gratuita de 
absorventes era um dos tre-
chos vetados e que originou a 
lei de criação do Programa de 
Proteção e Promoção da Saúde 
Menstrual. Na sessão de 8 de 
março, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, considerou 
ser preciso pôr fim ao costume 
de se concentrar a votação de 
projetos relacionados à pauta 
feminina nessa semana de 
celebração. Para ele, a atenção 
às mulheres deve estar presente 
na Casa o ano inteiro.

MUDANÇA do termo “idoso” para “pessoa idosa” contempla as mulheres, maioria da 
população nessa faixa etária

Violência institucional
Outra matéria transformada em lei em favor das mulheres é a que 

incluiu a violência institucional dentre os crimes de abuso de autori-
dade. Originada de outro projeto, a lei prevê punição com até um ano 
de cadeia, além de multa, para quem submeter quaisquer vítimas de 
infração ou testemunhas de crimes violentos a procedimentos desne-

cessários, repetitivos ou invasivos, que as levem a reviver a situação de 
violência. A intenção é evitar que as vítimas sejam submetidas a novos 

graus de sofrimento. 

Plano de Prevenção
Também resultou do esforço da Bancada Feminina no primeiro semes-
tre a lei que incluiu o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher como instrumento de implementação da Po-
lítica Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). A norma 

derivou de outro projeto, aprovado em maio.  Outra lei se refere à saúde 
feminina e se originou do Projeto de Lei que institui o dia 13 de março 

como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. O objetivo é sensibili-
zar a sociedade para os problemas da doença.

expressões “pessoa idosa” e 
“pessoas idosas”, respectiva-
mente. Segundo o projeto, o 
termo “idoso” era excludente, 
“assim como outros termos 
masculinos, a palavra ‘idoso’ 
é usada para designar generi-
camente todas as pessoas ido-
sas, sejam homens ou mulhe-
res — embora mulheres sejam 
maioria na população de mais 

de 60 anos. Considerando não 
somente o respeito ao seu maior 
peso demográfico, mas também 
a necessidade de maior atenção 
estatal para a potencial dupla 
vulnerabilidade associada ao 
envelhecimento feminino, o 
Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa Idosa (CNDI) tem 
recomendado a substituição em 
todos os textos oficiais”.

A líder da bancada, senadora Eliziane Gama, destacou a discussão sobre aumento no orça-
mento de programas voltados à mulher

DIVULGAÇÃO

Grupo de trabalho
O TSE criou um grupo de 
trabalho para enfrentar a 
violência política nas eleições. 
Portaria assinada pelo ministro 
Edson Fachin, presidente 
do tribunal, cita relatos de 
violência política e de atentados 
à liberdade de imprensa como 
motivações para montar o 
grupo. No último dia 9, o 
policial penal Jorge José da 
Rocha Guaranho assassinou 
o guarda municipal Marcelo 
Arruda por divergência política. 
A Justiça do Paraná tornou réu 
o policial, acusado de homicídio 
duplamente qualificado.

Linha de crédito
O BRDE acaba de aprovar a 
criação de uma linha de crédito 
específica voltada para a 
equidade de raça e gênero. O 
objetivo é se aliar aos esforços 
para mudar esse cenário de 
desigualdades sociais históricas 
que mostra a última Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD).

Restituição do IR
O terceiro lote de restituição 
do Imposto de Renda já está 
disponível para consulta. 
Esse lote contempla também 
restituições residuais de 
exercícios anteriores. No 
Paraná, serão 353.014 
contribuintes. O valor total 
do crédito é de R$ 344,7 
milhões. O crédito bancário 
será realizado na sexta-feira, 
29. Em Curitiba são mais de 146 
mil contribuintes beneficiados 
e que receberão R$ 161,5 
milhões.

Sétima do planeta
As Cataratas do Iguaçu que já 
foram eleitas como uma das 
Sete Maravilhas da Natureza, 
agora ganharam destaque 
como a sétima principal atração 
turística do planeta pelo 
“Travelers’ Choice 2022 – Best 
of the Best”, do site de viagens 
TripAdvisor. As Cataratas 
conquistaram a primeira 
posição na América do Sul e 
ficaram à frente de alguns dos 
pontos turísticos mais visitados 
do mundo, como a Torre Eiffel, 
em Paris, e o Central Park, em 
Nova York.

Auxílio Brasil
A Caixa Econômica Federal começou a pagar a parcela de julho do 

Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social 
(NIS) com final 6. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas 

seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 
dez últimos dias úteis do mês.

Aéreo caro
Os preços das passagens aéreas 
decolaram no Brasil. Em maio, a 
tarifa média de voos domésticos 
chegou a R$ 682,60, uma alta 
de 48,5% ante igual mês do ano 
passado (R$ 459,79). O preço 
mais recente também é o maior 
em termos reais com o ajuste 
pela inflação desde dezembro 
de 2012 (R$ 686,76), de acordo 
com dados da Anac.

Obras paralisadas
O TCE deve auditar 70 obras 
paralisadas nos próximos 
meses. Elas estão situadas em 
14 municípios e têm um valor 
total estimado em cerca de R$ 
155 milhões.

Campanha
As 30 principais entidades 
empresariais do turismo 
brasileiro e as federações do 
comércio, entre elas a do Paraná, 
lançaram em suas mídias sociais, 
uma campanha reforçando a 
importância do turismo como 
vetor de desenvolvimento social. 
Com a hashtag #vaiturismo2022, 
a ação visa reforçar o pleito do 
setor de conquistar espaço nos 
planos de governo. A campanha 
ficará no ar até 2 de outubro.

Vai Turismo
A campanha faz parte do 
movimento Vai Turismo – Rumo 
ao Futuro, lançado em 2021 
pela CNC, reunindo as entidades 
do setor e representantes 
da cadeia produtiva que 
recomendam políticas 
públicas para colaborar com 
o impulsionamento do setor, 
especialmente após os impactos 
da pandemia de Covid.

Paraná
O da Fecomércio do Paraná, 
Ari Faria Bittencourt, afirmou 
que o estado tem uma política 
de incremento do turismo 
e “efetuado um importante 
trabalho de divulgação dos 
principais destinos turísticos, 
como a Itaipu Binacional, Parque 
Nacional do Iguaçu, Vila Velha, 
Estrada de Ferro Paranaguá-
Curitiba e o Litoral paranaense, 
além do fortalecimento e 
desenvolvimento de novas 
regiões e modalidades turísticas”.
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Gado contrabandeado
tinha Umuarama
como destino final

Um trio de contrabandis-
tas foi preso, na madrugada 
de ontem (segunda-feira, 25), 
no município de Pranchita, na 
fronteira do Brasil a Argentina, 
após serem flagrados pela 
Polícia Militar transportando 
39 cabeças de gado argen-
tino em dois caminhões que 
tinham Umuarama com des-
tino final.

Cerca de 1 milhão de alunos da rede 
estadual voltaram às aulas na segunda

Os cerca de 1 milhão de estu-
dantes dos 2,1 mil colégios esta-
duais do Paraná voltaram ontem 
(segunda-feira, 25) às aulas. 
Durante as duas últimas semanas 
houve recesso escolar. Conforme 
previsto no calendário de 2022, 
os professores tiveram 10 dias de 
recesso e retornaram às ativida-
des no final da semana passada 
para concretizar o planejamento 
do novo ciclo.

O segundo semestre começou 
ontem e o ano letivo se encerra no 
dia 20 de dezembro. Na rede esta-
dual, o calendário é dividido em 
três trimestres; o primeiro acon-
teceu de 07 de fevereiro a 26 de 
maio, o segundo começou no dia 
30 de maio e se encerra no dia 16 
de setembro, e o último trimestre 
vai de 20 de setembro até 19 de 
dezembro.

NO MUNICÍPIO
Cerca de 10 mil alunos retor-

nam às aulas na quarta-feira, 20 
de julho, em 42 escolas e centros 

Segundo informações dos 
policiais, a operação aconte-
ceu após que uma das equipes 
de serviço recebeu denúncias 
dando conta de que o gado, 
próprio para o abate, teria saído 
de uma propriedade rural em 
Santo Antônio Sudoeste e teria 
como destino o Noroeste do 
Paraná. Foram então realizadas 
diligências para tentar localizar 

os contrabandistas e os veículos 
com os animais.

O grupo foi abordado 
pelas autoridades na rodovia 
BR-163, dentro dos limites do 
município de Pranchita, que é 
uma das cidades próximas da 
fronteira. Um dos caminhões 
carregava 20 cabeças e outro 
19, totalizando 39 animais vin-
dos do país estrangeiro.

O segundo semestre começou ontem e a previsão é de que o ano letivo se encerre no dia 20 
de dezembro

ARQUIVO AEN

Bombeiros fazem alerta sobre
o risco de balões inflamáveis

Produzidos a partir de teci-
dos, como estopa, papel e mate-
riais inflamáveis (como quero-
sene e álcool), balões podem 
causar grandes incêndios e 
danos irreparáveis a famílias 
e ao meio ambiente, além de 
configurarem crime a todos os 
envolvidos - para quem fabrica, 
vende, transporta ou solta. O 
alerta é do Corpo de Bombeiros 
do Paraná.

Os balões carregam peque-
nos focos de fogo que se des-
locam de acordo com a dire-
ção do vento e sem controle 

de educação infantil da rede 
municipal de Umuarama. Além 
da reabertura dos estabelecimen-
tos de ensino, serão retomados o 
transporte escolar – que tam-
bém atende aos alunos da rede 
estadual – e o fornecimento da 
merenda escolar. Já os quase 
900 professores do município 
praticamente não pararam 
durante o período de férias.

Inclusive uma formação 
foi realizada um dia antes do 

retorno ás salas de aula, pela 
equipe da Secretaria Municipal 
de Educação. Os profissionais 
responsáveis por hora atividade 
nas disciplinas de educação 
física, história, artes e ensino 
religioso estiveram reunidos 
no campus 3 da Universidade 
Paranaense (Unipar), enquanto 
os professores de sala das 
outras matérias realizaram a for-
mação nas respectivas unidades 
educacionais.

de parada. Percorrem gran-
des distâncias até que, inevi-
tavelmente, chegam ao chão. 
Quando caem em cima de 
telhados, incendeiam casas 
e podem causar grandes tra-
gédias. Se o incidente ocorre 
em redes elétricas, resulta em 
curtos-circuitos e quedas de 
energia. Podem, ainda, arrasar 
grandes áreas florestais.

Produzir, transportar, ven-
der ou soltar balões que pos-
sam provocar incêndios é 
crime ambiental, previsto no 
artigo 42 da Lei nº 9.605 de 

1998, com detenção de um a 
três anos e multa.

Além de não soltar balões, o 
Corpo de Bombeiros pede que a 
população colabore com denún-
cias, que podem ser feitas ano-
nimamente através do Disque 
Denúncia 181, ou ainda por 
meio do 190, da Polícia Militar, 
se for passível de flagrante.

Em casos de emergên-
cias, incêndios ou incidentes 
envolvendo balões, deve-
-se entrar em contato com o 
Corpo de Bombeiros através 
do telefone 193.

Vizinho poderoso
O Ministério da Economia, no afã de encher os cofres 
do Tesouro, colocou mais um lote de terras da União à 
venda, publicado no Diário Oficial. Chama a atenção de 

quem conhece o litoral Norte do Piauí: Sem alarde, a bom 
preço, estão próximas às propriedades de luxo do chefe da 
Casa Civil do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira – onde ele 

desembarca de helicóptero. 

Êh, treta
O clima não é tanto de 
felicidade pré-eleitoral após 
acordo que consolidou 
uma coalizão que deve 
reeleger Ibaneis Rocha ao 
Governo do DF. Os mais 
atentos perceberam no 
domingo, na convensão do 
PL no Maracanãzinho: Só foi 
Ibaneis chegar ao palanque 
que José Roberto Arruda 
ficou indisposto e foi 
embora, levando a esposa 
e pré-candidata ao Senado 
Flávia Arruda. 

Cenário imprevisível
Um grande empresário 
aposta que o presidente 
eleito não conseguirá 
governar em 2023, diante 
do cenário econômico que 
emendou a pandemia com 
a guerra Rússia x Ucrânia, 
que afetará o Brasil a 
médio prazo. Mas também 
pelo clima interno e caixa. 
A mando de Bolsonaro, 
Paulo Guedes queima boas 
reservas do Tesouro para 
reelegê-lo.

A aposta de Cunha 
Experiente em pesquisas, 
Eduardo Cunha (PTB), o 
ex-presidente da Câmara 
dos Deputados que tentará 
voltar à Casa, tem repetido 
para seus contatos que o 
presidente (Lula da Silva ou 
Jair Bolsonaro) será eleito 
no 1º turno.  

ESPLANADEIRA
# Ex-The Voice Kids Bell Lins anima a noite dia 2 no 4º 

Encontro Nacional de Lideranças Empresariais, no Estádio 
Mané Garrincha. # Os pré-candidatos petistas Guto e Ângela 

Cruz, de Condeúba (BA), podem abraçar a ACM Neto (UB) 
ao Governo da Bahia.  # Alicerce Educação recebe aporte 

para ampliar expansão no País # FGV recebe inscrições 
até 21 de outubro para 1.283 vagas nas escolas de SP, RJ 

e BSB # Qconcursos garantiu o 4º lugar Ranking Yaman de 
Acessibilidade 2022 - Categoria TOP 30 E-commerces # 

Pessoa & Pessoa Advogados lança dia 8 de agosto a 2ª edição 
do Programa de Capacitação para Estudantes e Profissionais 

do Direito destinadas exclusivamente a pessoas negras.

E como fico?
O senador Fernando Collor 
(PTB) se reuniu com o 
presidente Bolsonaro (PL) no 
Palácio por 40 minutos na 
última segunda-feira, dia 18, 
para tratar da candidatura ao 
Governo de Alagoas e abrir 
palanque ao chefe. Ciente 
do alto risco de derrota, 
quer garantir sua fatia em 
eventual novo Governo do 
aliado em Brasília. 

Pobreza, sem água
Cerca de 36 milhões de 
brasileiros não possuem 
acesso à água potável 
e vivem em extrema 
pobreza. Um estudo 
publicado pelo Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento revela 
que famílias mais pobres 
chegam a pagar 10 vezes 
mais por água do que as 
famílias mais ricas. O Brasil 
possui 12% da água doce 
do mundo e ainda assim 
vive uma crise ambiental 
e humanitária sem 
precedentes. 
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Umuarama conquista quatro títulos
na fase regional dos Jogos Abertos

Foi encerrada na tarde do domingo, 
24, a fase regional dos 64º Jogos Abertos 
do Paraná na cidade de Umuarama. 
Dos oito títulos disputados, os donos 
da casa faturaram quatro, garantindo 
vagas para a fase macrorregional com 
o futsal feminino, handebol feminino, 
voleibol feminino e voleibol masculino. 
As demais vagas ficaram para Altônia 
no basquetebol feminino, Cianorte no 
basquetebol masculino, Tapejara no 
futsal masculino e Jussara no hande-
bol masculino.

As finais deste domingo tiveram 
início com a festa do vôlei feminino 
local, que derrotou Altônia por 3×0 
em parciais de 25/15, 25/14 e 25/20. 
Umuarama fechou participação com 
3 vitórias e apenas uma derrota na 
competição. Na decisão de 3º lugar, 
Cianorte venceu Loanda por 2×1. Na 
sequência, a comemoração foi da 
equipe masculina de basquete da 
cidade de Cianorte, que em jogo de 

muito equilíbrio, derrotou Umuarama 
por 69×62. Cianorte venceu seus cinco 
compromissos no torneio. As meda-
lhas de bronze foram para Altônia. No 
naipe feminino, a medalha de ouro foi 
para Altônia ainda na primeira etapa ao 
vencer seus dois compromissos contra 
Planaltina do Paraná.

A segunda equipe da casa soltar o 
grito de “é campeão”, foi o futsal femi-
nino. Em decisão diante de Alto Piquiri, 
as anfitriãs venceram pelo placar de 
2×1. A campanha de Umuarama teve o 
melhor ataque com 23 gols marcados 
e apenas 3 sofridos no torneio. Santa 
Isabel do Ivaí conquistou a 3ª colocação 
ao derrotar Planaltina do Paraná por 
4×0. No masculino, o campeão só foi 
conhecido nas penalidades máximas. 
Após empate em 2×2 no tempo nor-
mal, Tapejara derrotou São Pedro do 
Paraná por 4×3 e festejou a vaga para a 
macrorregional. O bronze do masculino 
foi para Porto Rico que encerrou sua 
campanha com vitória por 3×0 sobre 
Santa Isabel do Ivaí.

O 4º título dos times da casa, foi 
conquistado pela equipe masculina de 
voleibol, que fez 3 sets a 0 em Tapejara 
com parciais de 25/18, 24/26 e 25/20. 
Umuarama encerrou as disputas sem 
perder nenhum set. A terceira coloca-
ção foi para a equipe de Altônia, que 
em duelo diante de Cianorte, venceu 
por 2 sets a 1.

A regional dos JAPS foi encer-
rada com a finalíssima do handebol 
masculino. Em partida decidida na 

prorrogação. Após empate no tempo 
normal por 28×28, Jussara foi melhor 
vencendo por 8×5 na prorrogação 
para a festa da torcida que incentivou 
a equipe do início ao fim da partida. O 
3º lugar também foi para os donos da 

casa, Umuarama venceu Querência do 
Norte por 42×30. Na etapa anterior, a 
equipe feminina de Umuarama já havia 
conquistado o título da modalidade 
ao vencer seus dois compromissos do 
grupo único.

O 4º título dos times da casa, foi conquistado pela equipe masculina de voleibol, que fez 3 sets a 0 em Tapejara com 
parciais de 25/18, 24/26 e 25/20

ASSESSORIA
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Idosos que tomaram as 3 doses da
vacina estão internados com Covid

Segundo o Boletim Covid 
divulgado ontem (segun-
da-feira, 25) pela Secretaria 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama, dois idosos, per-
manecem internados em uni-
dade hospitalar da cidade 
depois que forma infectados 
pelo coronavírus.

Os dois homens, moradores 
em Umuarama ocupam leitos de 

Morto a tiros em Xambrê ainda não foi identificado
O corpo de um homem 

foi encontrado na manhã de 
ontem (25) com sinais de dois 
disparos de arma de fogo. O 
cadáver estava na rodovia 
PR-489, entre os municípios 
de Umuarama e Xambrê.

enfermaria no hospital Cemil para 
tratamento de covid-19. Um deles 
tem 92 anos e tomou três doses 
da vacina e o outro em 99 anos e 
tomou duas doses do imunizante.

Ainda de acordo com o 
Boletim Covid de ontem, que 
trouxe dados acumulados 
do final da semana, 12 novos 
casos da doença foram con-
firmados. Foram infectadas 

cinco mulheres e sete homens. 
O mesmo informativo aponta 
que nenhuma criança foi diag-
nosticada com a doença.

Existem hoje 84 pessoas 
em isolamento domiciliar, 
sendo 19 casos ativos e outros 
65 casos suspeitos. Desde 
o início da pandemia, em 
março de 2020, 38.765 pes-
soas foram diagnosticadas 

com coronavírus e deste total 
38.361 se recuperaram.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa ainda que há 
153 dias nenhuma morte em 
decorrência de complicações 
do coronavírus é oficialmente 
registrada na cidade – e o total 
de óbitos desde o início da pan-
demia é de 339. Em 206 dias (de 
1° de janeiro até 25 de julho de 

De acordo com o Tenente 
Hélio, do 25º Batalhão da 
Polícia Militar, a equipe do 
Destacamento de Xambrê 
recebeu a informação por 
volta das 10h, de que um 
havia uma pessoa morta em 

uma das margens da pista.
Os policiais foram até o 

local e encontraram o corpo. O 
Samu foi acionado e constatou 
o óbito. O cadáver apresen-
tava uma marca proveniente 
de um tiro no rosto e outra 

2022), 18.340 pessoas recebe-
ram diagnósticos positivos da 
doença (foram 9.379 mulheres, 
6.863 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 positividade com o índice 
de internamentos classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

no pescoço, além de sinais de 
agressão.

Peritos do Instituto de 
Criminalística foram ao local 
e coletaram vestígios que 
podem ajudar na elucida-
ção do crime, que pode ter 

sido praticado na manhã 
de ontem. O IML (Instituto 
Médico-Legal) recolheu o 
corpo para necropsia. Até 
o final da tarde deontme 
ainda não havia identifica-
ção oficial.

Ontem (25) à tarde, 
policiais militares do BPFfon 
faziam patrulhamento por 
Umuarama e resolveram 
consultar a placa de um cami-
nhão que estava estacionado 
no pátio de um posto de 
combustíveis. Os policiais 
descobriram que havia um 
boletim de ocorrência regis-
trado que informava o roubo 
do caminhão e do semirrebo-
que. O crime foi praticado 
em Toledo. O veículo, foi 
encaminhado à Delegacia de 
Umuarama.

Quase 400 quilos de drogas foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Iporã, ontem (25) pela manhã. 
O entorpecente foi apreendido depois que o condutor abandonou o veículo e fugir a pé da abordagem. Os 397 
quilos de maconha e um quilo de cocaína foram encontrados dentro do automóvel que foi abandonado na rodovia 
PRC-272. O carro pertence a uma locadora de veículos e possui queixa de apropriação indébita.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Esta é uma boa fase para você ganhar dinheiro. Lua 
e Vênus acentuam o seu tino comercial e indicam 
que pode ter boas oportunidades e ideias criati-
vas para encontrar meios alternativos de lucrar e 
engordar seu orçamento. Não deixe a insegurança 
gerar ciúme: busque diálogo. Conte e realize suas 
fantasias mais ousadas no sexo. 

Evite confiar demais nas pessoas para não cair na lábia 
de gente falsa e oportunista. Seja discreta no traba-
lho e não comente seus planos com absolutamente 
ninguém. Mercúrio em Leão ajuda você a escolher 
as palavras certas para defender suas ideias. Você 
pode se envolver num romance clandestino. Na união, 
compartilhe seus planos com seu amor. 

Lua e Júpiter em quadratura indicam que você pode 
se decepcionar com alguém da turma no início 
do dia. No serviço, você pode conseguir aliados 
e trabalhar em equipe para alcançar as metas em 
comum. Namoro à distância pode causar insegu-
rança: busque diálogo. Na vida a dois, um pro-
grama diferente pode ser excitante. 

O trabalho em equipe será muito produtivo para 
você, por isso, procure se aliar aos colegas e agir 
em grupo para dar conta das tarefas e conseguir 
resultados mais vantajosos para todos. O céu só 
recomenda cautela para quem tem sociedade 
com alguém da família. Marte na Casa 5 deixa 
seu charme irresistível. Boa fase para iniciar um 
namoro ou apimentar o romance.

Você vai mostrar muita disposição e disciplina 
para cumprir seus compromissos. Vênus deixa 
você super prestativa no trabalho, o que deve faci-
litar o entrosamento com os colegas. Convivência 
com colega ou conhecido (a) pode estimular uma 
paquera, com boas chances de romance. Na vida a 
dois, evite abordar problemas domésticos. 

O astral indica que você vai conseguir tudo que 
quiser com simpatia e boa lábia. Sua criatividade 
também está acentuada e você terá ótimas ideias 
no trabalho. A sorte sopra a seu favor, inclusive 
para jogos e sorteios. Se você está a fim de 
alguém, Marte dará a coragem que faltava para 
você se declarar. Na vida a dois, você vai mostrar 
todo seu carinho e romantismo. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 26 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. São muito 
ligados aos pais e à família. Não gostam de viver longe de sua terra, suas raízes e tradições. 
Gostam de ajudar os outros e fazer o bem a quem precisa. São solidários, generosos e cari-
tativos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 21, formado de 2, Lua, e de 1, Sol. 
Ambos de primeira grandeza. O 3 é a soma de 2 mais 1 e confirma suas características de 
generosidade e amplitude.

Horóscopo nascido em 26 de julho

Os astros despertam a sua curiosidade e vontade de 
aprender. Você pode sentir um interesse maior em 
buscar cursos, livros e palestras – tudo que possa 
ajudá-la a se aperfeiçoar e crescer na carreira. No 
amor, você vai buscar alguém com quem tenha 
mais afinidades. Se encontrar, pode rolar até uma 
paixão à primeira vista. 

Júpiter desperta o lado mais ambicioso do seu 
signo, mas o astro está em conflito com a Lua e 
isso pode fazer você sonhar alto demais. Cuidado 
para não investir sua energia em projetos que não 
pode realizar. Ciúme de amigo pode ser sinal de 
paixão e os astros indicam que vai ser difícil resis-
tir. No romance, você vai revelar seu lado mais 
carinhoso e companheiro. 

Lua e Vênus na Casa 3 deixam você superextro-
vertida e falante, o que pode ser muito positivo 
no emprego. Tensões vão rondar o convívio com 
parentes à tarde - não provoque discussões. Se 
você está a fim de alguém, Marte dará coragem de 
sobra para se declarar. Na união, converse bastante, 
mas sem brigar. 

Você pode enfrentar algum conflito com parentes 
nas primeiras horas do dia. Evite fazer tempestade 
em copo d’água. No trabalho, você deve mostrar 
sua experiência para conquistar mais estabilidade. 
Vai esbanjar criatividade e pode ter uma boa opor-
tunidade de realizar um antigo projeto. Invista na 
sedução e evite discutir por ciúme. 

Lua e Vênus na Casa 10 despertam o lado mais 
ambicioso do seu signo e garantem determina-
ção em dobro para você batalhar pelas coisas que 
deseja. Uma atração por amigo (a) pode balançar suas 
estruturas e render uma conversa difícil. Você também 
pode atrair a atenção de uma pessoa influente: avalie. 
Na união, respeite as diferenças para não brigar. 

O céu anuncia um dia de fortes emoções para você. 
Mudanças podem surgir de repente e exigir que você 
se adapte a novas situações. Encare como uma opor-
tunidade e mostre que está preparada para as trans-
formações. Na área afetiva, você estará ainda mais 
atraente e pode fazer alguém conhecido se apaixonar. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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PCR
TERRAQUEO

GENERUSSA
MAGALITB
PLACAAO

ACOTECORDA
DISTENDER
EVIROCA
DELNEGRO

DESCASOMC
SODMAIL
FCOTODA

TIMERPAS
ALCATEIAS

EROMANCE

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

Habitante
do nosso
planeta

Sabor
picante

como o da
pimenta

Cultiva 
(a terra) 

Esticar
muito

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Tecla
para

apagar
(Inform.)

Rubro-(?),
apelido do 
flamen-
guista

Grupo de
alunos da
mesma

sala

Denomi-
nação do

cantor 
de funk 

Comer a
última

refeição
da noite 

É esca-
lado pelo
técnico

Sílaba de
“broto”

Peças
móveis
do ven-
tilador 

Terceira
letra do
alfabeto

Substan-
tivo

coletivo
de lobos

Caso;
namoro
(bras.) 

Fio (do
violão)

Crianças, no
Candomblé

Para o
(Gram.)
Com, em
espanhol

O das escolas de
samba na Marquês

de Sapucaí é de
1h20 

Correio,
em inglês 
Conjunto

de vagões

Chapa de
automóvel

Amiga da
Mônica

(HQ)

Unidade
hereditá-
ria (Biol.) 

Casa
indígena
Divisão
do limão

(?) Diaz,
atriz

Falta
máxima

no futebol
Molha (as plantas) 

A origem
da vodca
O papel
lustroso

Chegar;
regressar 
Amaluca-
do (bras.)

Falta de
atenção 
Apenas;
somente 

Evento
esportivo
de Lima, 
em 2019

Resto 
de vela

A “casa”
do coelho
Consoantes
de “seiva”

Tipo de lixo que pode
ser transformado em

adubo 
Erre

Sílaba de
“quilo”

3/con — pan. 4/mail — time — toca.
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Consoantes
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Tipo de lixo que pode
ser transformado em

adubo 
Erre

Sílaba de
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3/con — pan. 4/mail — time — toca.
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M D V UP

Q U I L O M E T R O
R N C O R R E R
N U V E M A D

B A T A O N Z E
E O T E L F
L C O S T E L A
E M O C I O N A L

A T O L A R C A
R O E G U A S

B O M A N D R E
N O B R E T C
I D T J A C A

A C E L E R A D O R
A I S O O P AL

Unidade 
para medir
distâncias

longas

Registra
os votos
dos elei-

tores

Equivale a
sessenta
segundos

Estado 
cuja capital

é Natal
(sigla)

Formação
essencial
para que

chova

Alvo dos
mimos

dos avós
Ela, em

espanhol

Textos
decorados

pelos
atores

Blusa
solta,

larga e
comprida

Dispositivo
sonoro do
carro de
polícia

Abre-
viado;

reduzido

Significa
"Letras", 
em ABL

Osso do
qual Eva
foi criada
(Bíblia)

Relativo
aos senti-
mentos

Gonçalves
Dias,
poeta 

Vogais de
"café"

Top (?),
profis-
sional

da moda
(?)

Marques, 
apresen-

tador

Lado
oposto 

à coroa, 
na moeda

Letra se-
melhante 

a uma
cruz

Policial,
em inglês

(pop.)

51, em
alga-

rismos
romanos

Maior
fruta de 

árvore do
mundo

Torno
(o cabelo)

menos
crespo

Interjeição
de sur-

presa ou
espanto

Creme de
batatas
Ordinal
(abrev.)

Avistar;
enxergar
Conduz
para cá

Típica so-
bremesa
Rei do

Carnaval

Fêmeas de
cavalos

Pintura e
Música

Andar
ligeiro

Sílaba de
"chuva"

Morada 
do coelho
Parte do

útero

Número
de dígitos

do CPF

O horário
de maior
audiência

na TV
Pedal que
regula a 

velocidade
do carro

Afundar
na lama
(?)-dia,

saudação

3/cop. 4/ella — purê. 5/model. 9/emocional.

Cidade terá usina de micropavimentação e escavadeira hidráulica
A Prefeitura realizará nos próxi-

mos dias aquisições de veículos e 
equipamentos por meio de pregões 
eletrônicos, a fim de atualizar a frota 
do pátio rodoviário e aumentar a 
gama de serviços públicos presta-
dos à população com equipe própria.

Está em andamento processo 
de aquisição de uma minicarrega-
deira com vassoura, para atender 
às necessidades da Secretaria de 
Obras, com valor máximo de R$ 
498.980,00. O pregão foi realizado 
no último dia 21. No dia 22 deste 
mês também foram recebidas as 
propostas para o fornecimento de 

um conjunto de caminhão truck e 
usina automatizada acoplada de 
micropavimento asfáltico no valor 
máximo de R$ 1.662.247,17.

As aquisições foram autorizadas 
pelo prefeito Hermes Pimentel. “O 
caminhão com a usina de micro-
pavimento permitirá à Prefeitura 
agilizar a manutenção e promover 
melhorias da malha asfáltica prin-
cipalmente nos bairros residenciais, 
onde o tráfego de veículos pesados 
é reduzido”, disse.

Segundo o prefeito, os resulta-
dos têm sido muito bons nos locais 
onde o serviço foi executado com a 

contratação de terceiros. 
No dia 19 haverá pregão eletrô-

nico para aquisição de uma escava-
deira hidráulica nova, com recursos 
do Ministério da Agricultura e contra-
partida em recursos próprios. O valor 
máximo estabelecido é de R$ 800 mil 
para ampliar a patrulha mecanizada.

As propostas serão recebidas 
até as 8h e o início da sessão de dis-
puta de preços será às 9h. O edital 
está no site da Prefeitura.

O maquinário deverá ser entre-
gue no pátio rodoviário da Prefeitura 
em 90 dias da autorização de 
entrega emitida pela Secretaria de 

Serviços Rodoviários. O fornecedor 
deverá assegurar manutenção por 
2 mil horas trabalhadas, gratuitas. O 

pagamento será efetuado, em até 30 
dias após a entrega, conforme libera-
ção do recurso pelo Mapa.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Carro de passageiros mais 
vendido da Fiat em 2021 (com 
quase 85 mil veículos) e o ter-
ceiro do mercado como um 
todo no mesmo ano, o Fiat 
Argo conquista mais um feito: 
acaba de alcançar a marca de 
400 mil unidades produzidas 
no Polo Automotivo de Betim 
(MG) desde o seu lançamento 
em 2017. Ao mesmo tempo em 
que atinge esse importante 
número, a Fiat lança a linha 
2023 do modelo com novida-
des principalmente em seu 
design, um dos principais atri-
butos do modelo e que ficou 
ainda mais atraente.

O Fiat Argo MY23 passa a 
contar com novidades prin-
cipalmente em seu dese-
nho dianteiro. O parachoque 
ganhou linhas mais arroja-
das, que ainda trazem maior 

Fiat Argo tem mudanças no design
proteção. As grades frontais 
também tiveram mudan-
ças: foram unificadas com os 
faróis, oferecendo uma leitura 
mais fluida do conjunto dian-
teiro, que não tem as quebras 
anteriores na visualização do 
design e conferem um aspecto 
mais robusto. Além disso, traz 
um toque degradê no padrão 
da grade, para combinar com 
a nova fluidez do design dian-
teiro do carro. Essas alterações 
servem para atualizar o visual 
do modelo com a nova estética 
do design da marca, mas sem 
perder a sua autenticidade. 

Vale destacar que a pre-
servação dos faróis de milha 
na posição mais centralizada 
foi pensada estrategicamente 
para conservar a herança ita-
liana do design do modelo. 
O Argo MY23 passa a contar 

também com uma nova opção 
de cor: o Cinza Strato. Para 
completar, todas as versões 
chegam com novas rodas de 
liga-leve e calotas. 

O hatch da Fiat também 
apresenta mudanças no inte-
rior. Por dentro, o Argo na 
linha 2023 vem com novo 
volante, que está mais ele-
gante e seguindo as altera-
ções alinhadas com o rebran-
ding da marca com a inclusão 
do Fiat Script. 

A versão aventureira da 
família, a Trekking, também 
vem com novidades. Está com 
um visual atualizado, com 
para-choque diferenciado e 
novos desenhos dos adesivos 
em preto e com detalhes em 
laranja mais presentes tanto 
no capô (com comprimento 
mais longo) quanto na lateral. 

O desenho do Argo, um 
hatch, está ainda mais 
atraente, com novo 
para-choque dianteiro e 
nova grade, entre outras 
mudanças

DIVULGAÇÃO

Importante mencionar que, 
apesar das alterações, a ver-
são mantém nos adesivos o 
seu tradicional logotipo, que 
é composto por três diferen-
tes formas com significados 
distintos: transcender, explo-
rar e criar.  

Conheça 10 ações para ter uma direção mais segura e sustentável
Seja conduzindo os veí-

culos de uma frota, ou o 
seu próprio carro, é impor-
tante seguir as leis de trân-
sito para evitar acidentes. 
E, além disso, uma direção 

preventiva e defensiva tam-
bém é capaz de ajudar o 
meio ambiente.

E para celebrar o Dia do 
Motorista, transcorrido ontem, 
a LeasePlan separou 10 ações 

que, embora sejam simples, 
vão fazer toda a diferença para 
quem deseja se tornar, cada 
vez mais, um condutor respon-
sável e agente da transforma-
ção no trânsito.

1) Sempre coloque o celular no modo “não perturbe” antes de entrar no carro; 
2) Não faça reuniões (principalmente videoconferências) dentro do veículo, e nem 
     atenda telefonemas; 
3) Fique de olho no veículo, sempre fazendo a manutenção de forma preventiva; 
4) Dirija com cuidado e com calma, evite dirigir quando estiver estressado; 
5) Quando possível, fuja da hora do rush; 
6) Seja tolerante com pedestres e ciclistas; 
7) A cada duas horas dirigidas, faça uma parada de 15 minutos para descansar e não perder 
     o foco durante a direção; 
8) Ofereça carona aos seus colegas de trabalho para reduzir a quantidade de veículos nas ruas; 
9) Se você tem um veículo híbrido ou elétrico plug-in, carregue-o com mais frequência para 
      economizar eletricidade; 
10) Para viagens que duram menos de 10 minutos, opte por ir andando ou usar transporte 
        público - quando possível. 
Com ações simples, é possível transformar o trânsito em um lugar mais seguro e sustentável!

CONFIRA AS 10 AÇÕES PARA SER UM BOM MOTORISTA:

Seguindo algumas dicas, é possível preservar o planeta e salvar vidas
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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
COBALT 1.8MT LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
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
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
PRISMA 1.4MT LT 19/19 PRATA COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4AT ADVANTAGE 18/18 CINZA COMPLETO, AUT R$ 74.900,00
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

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
D. LOPES ESTOFADOS, inscrita 
sob nº CNPJ 07.879.347/0001-
03, estabelecido na Rua Naga, 
S/Nº Parque Industrial III, 
CEP 87507-150, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
27.569/2007. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

       EXTRAVIO DE ALVARÁ
MOTO TÁXI UNIÃO LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 02.444.650/0001-
51, estabelecido na Avenida 
Ipiranga, 3730, Lote 11 e 12, qua-
dra 26, Zona I, CEP 87501310, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 23.915/2002. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
A DE J. PEREIRA, inscrita sob 
nº CNPJ 09.348.588/0001-43, 
estabelecido na Rua Icaraíma, 
2772, Zona IV, CEP 87504-400, 
na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio 
de seu alvará nº 27.376/2008. 
Com esta publicação o mesmo 
torna-se sem valor legal e 
comercial.   

Município foi um dos primeiros no  
treinamento da nova lei de licitações

Em abril de 2023 começa 
a ser exigida no Brasil a Nova 
Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, já sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
a respeito das licitações e con-
tratações que os municípios 
realizam. E para se antecipar 
sobre as principais inovações 
e alterações a respeito do 
tema, a Secretaria Municipal 
de Administração está ofere-
cendo capacitação a todos os 
profissionais que atuam direta 
ou indiretamente nos proces-
sos licitatórios da Prefeitura de 
Umuarama.

A secretária Sara Borges 
Urbano esclarece que diante 
da importância do tema, foi 
necessária a contratação 
de empresa especializada 
para preparar os servidores 

municipais, em curso que terá 
ao menos 12 etapas, já ini-
ciadas em maio passado. “O 
curso tem como objetivo apre-
sentar pontos mais relevantes 
da nova norma, compará-la 
com as regras atuais e discutir 
sua aplicabilidade e impactos 
práticos nas rotinas de traba-
lho da administração munici-
pal”, pontuou.

Umuarama é uma das pri-
meiras cidades do Paraná a 
regulamentar essa lei federal e 
por isso está treinando todos 
os servidores em cargos e fun-
ções relacionados a contrata-
ções públicas de obras, bens e 
serviços. “Decidimos preparar 
os agentes públicos para apli-
car, de forma segura, o novo 
regime jurídico, que demandará 
maior planejamento, controle e 

profissionalismo por parte des-
ses profissionais”, detalha Sara.

Ela conta que, no total, 
o curso tem duração de seis 
meses. “Contratamos a TJB 
Advogados Associados, de 
Maringá, que envia especia-
listas nas mudanças da Lei 
8.666/1993, que agora foi trans-
formada na Lei 14.133/2021. 
No encontro desta segunda-
-feira (25), os servidores rece-
beram treinamentos específi-
cos para realização de estudos 

técnicos, termos de referência, 
pesquisa de preços, cotações 
e outros critérios que muda-
ram bastante com a nova lei”, 
disse o diretor de Articulação 
e Mobilização da Comunidade, 
Marcos Vinícius Zimiani Moya, 
lembrando que todas as aqui-
sições, serviços e ações do 
município podem ser acom-
panhadas pela população no 
Portal da Transparência, aces-
sível no site da Prefeitura.

Os instrutores são os 

advogados Bruno Ricardo 
Francisco Gomes Barboza e José 
Roberto Tiossi Junior, consulto-
res especializados em licitações 
e contratos, direito público e 
tributário, gestão financeira e 
de negócios e planejamento 
orçamentário. Tiossi é autor 
do livro “Orçamento Público 
– Investimentos em educação 
como forma de efetivação dos 
direitos da personalidade”, 
além de coautor em outras 
publicações.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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“Ao dizer ‘não’ para outros, direi mais ‘sim’ 
para mim. Pode até parecer egoísta, mas, 

se eu não estiver bem, como vou poder 
cuidar das tarefas e das pessoas ao meu 

redor?”  (Viver Simples)

AVÓS
No Brasil, em Portugal e  Espanha, o Dia dos Avós é comemorado em  26 de julho, tendo sido esta data escolhida por referência à come-
moração do dia de Santa Ana e São Joaquim, que, segundo a tradição da igreja católica e evangelhos apócrifos seriam pais de Maria e 
portanto avós de Jesus Cristo.

WORKSOP
Com o objetivo de proporcionar aos parti-
cipantes uma visão sistêmica do processo 
eficaz de vendas, a Câmara da Mulher e o 
Senac convidam para o workshop que vai 

melhorar sua vida.  Como? Dando condições 
mínimas de trabalho para seus vendedores: 
produto/serviço de qualidade, preço com-

petitivo, ferramentas de venda, ferramentas 
de marketing, entre outras. Os segredos  de 
um roteiro de vendas.,  Marketing, Big Data, 
Ações de Networking. Será amanhã (27). Ho-
rário: 19h às 22h, no Senac. Inscreva-se via 

whataApp 9 8456-4257

 VICE
A Band conquistou a vice-liderança isolada 
no ranking de audiência no domingo (24) 

durante a transmissão do Grande Prêmio da 
França de Fórmula 1. A corrida, que mar-
cou a sétima vitória em 2022 do holandês 
Max Verstappen, da Red Bull, registrou 3,7 
pontos de média, share de 12% e pico de 
4,3 pontos, alcançando mais de 505 mil 

telespectadores na Grande São Paulo.No pró-
ximo domingo (31), às 9h30, a Band exibe o 

Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1.

ZOOM
Na noite festiva do  Rotary Clube Despertar, Elis Regina Pereira de Souza, ganha o destaque na 
Coluna ZC  ao assumir a presidência do clube de serviço, que se reúne nas noites de quinta-fei-
ra, na Casa da Amizade. Dinamismo, competência e dedicação ela entrega com alegria, sempre!

 ARQUIVO FACEBOOK

ESTILO +
1.    Em suas escolhas de consumo, não 

olhe apenas preço e qualidade do produto. 
Valorize as empresas em função de sua 

responsabilidade para com os funcionários, 
a sociedade e o meio ambiente.

***
2.    Usar o verso das folhas de papel, sem-
pre que possível. Em casa ou no trabalho, 
sempre que possível utilize o verso das 

folhas de papel.
**

3.    Utilize a tecnologia a seu favor. Evite 
imprimir mensagens eletrônicas que podem 
ser consultadas facilmente no seu celular 

ou no seu computador. Evite receber contas 
e extratos bancários em casa, atualmente 

podemos receber tudo por e-mail ou realizar 
consultas nos aplicativos. Até mesmo aqueles 
comprovantes de compras no cartão, pode ser 
enviado para o seu celular em vez de acumular 

vários comprovantes na sua carteira.
**

4.    Evitar deixar lâmpadas acesas em ambien-
tes desocupados | Use lâmpadas de LED. Esse 
simples hábito ajuda a economizar em casa e 
na empresa. Se você ou a empresa optar por 
lâmpadas de LED, terá grande economia de 

energia elétrica e maior durabilidade.
**

      5. Planeje suas compras. Por mais que 
você acredite que se lembra de tudo o que 
comprará no mercado, fazer uma lista de 
compras ajuda você a organizar melhor 
seu orçamento e a ir diretamente até os 

produtos dos quais você realmente precisa. 
Com isso  evitará comprar demais e ver os 

alimentos estragarem na geladeira. 
**

      6. Aproveite a luz natural da sua casa. 
Essa dica é a mais fácil, aproveite ao máximo 
a luz natural, opte pela luz artificial apenas 
quando não tiver mais sol. Assim, economi-
zamos energia elétrica e consequentemente 

diminuímos o gasto com a conta de luz.

BOLO DE VÓ!
Hoje se comemora o dia dos 
Avós, e para comemorar que 
tal um bolinho com eles? Por 

mais deliciosos que sejam 
os bolos recheados ou com 
coberturas variadas, há um 

bolo que ganha o coração de 
todos pela simplicidade. E é 
essa receita nostálgica que 
trago para os leitores hoje: 
um delicioso bolo de vó, 
super simples e delicioso!

INGREDIENTES
3 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
1 xícara de óleo

1 xícara de leite
1 colher (sopa) de fermento em pó
3 ovos

MODO DE PREPARO
1.Use uma batedeira para misturar os ovos, 

o açúcar, o óleo e o leite;
2.Quando formar uma mistura homogê-
nea, acrescente aos poucos a farinha de 
trigo e bata até misturar bem;
3. Por fim, adicione o fermento e misture 
devagar com uma colher;
4.Despeje o conteúdo em uma forma 
untada com manteiga e farinha;
5.Asse em um forno pré-aquecido por 30 
minutos em fogo médio ou até dourar. 
Sirva!
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