
 

A 48ª Expo Umuarama/21ª Internacional já tem data pré-definida. O anúncio foi feito pelo presidente da Sociedade 
Rural, Milton Gaiari e a data foi apresentada à Comissão de Exposições do Paraná, que deve ratificá-la em reunião com 
todas as entidades ruralistas do Paraná, no próximo mês, em Curitiba. Gaiari disse também que os trabalhos para 
a nova edição do evento já começaram. A prioridade agora é definir a agenda de shows e eventos técnicos, no setor 
agropecuário, que ganhará destaque ainda maior na próxima edição.
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Umuarama registra novo óbito por
Covid-19 após 154 dias sem mortes
O Boletim Covid divulgado ontem trouxe a informação de que oito 
novos casos foram confirmados, sendo seis mulheres, dois homens e 
nenhuma criança. Dois idosos de Umuarama continuavam internados 
na enfermaria do hospital Cemil: um de 92 anos, que tomou três doses 

da vacina, e outro de 99 anos, que tomou duas doses do imunizante. 
Apesar de a Secretaria não ter divulgado em seu último informativo, 
a 12ª Regional de Saúde confirmou a morte de uma mulher de 88 anos 
que estava sob investigação. l 11
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Dois dias antes de ser comemorado o Dia Mundial de 
Combate às Hepatites Virais, o Ambulatório de Infectolo-
gia de Umuarama confirmou novos 25 casos de Aids no 
primeiro semestre do ano. A boa notícia é que em 2022 
nenhum caso foi registrado em gestantes.

HIV
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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 +1,01% 31,01 
Vale ON -0,18% 70,36 
ItauUnibanco PN -0,55% 23,47 
Bradesco PN -0,69% 17,16 
Magazine Luiza ON -6,45% 2,61 
Qualicorp ON -8,10% 9,19

IBOVESPA: -0,50% 99.771 pontos

Iene 136,63
Libra est. 0,83
Euro 0,99
Peso arg. 130,63

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,3480 5,3490 +2,2%

PTAX  (BC) -1,0% 5,3602 5,3608 +2,3%

PARALELO -0,4% 5,2300 5,6700 +1,6%

TURISMO -0,4% 5,2300 5,6500 +1,6%

EURO -1,9% 5,4218 5,4241 -1,1%

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 26/07

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,45
Peso arg. R$ 0,041
R$1: 1.283,20 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/07 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

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 1.532,75 59,75 0,8%
FARELO ago/22 472,40 24,90 14,8%
MILHO set/22 597,00 17,00 -12,6%
TRIGO set/22 803,75 33,75 -14,2%

SOJA 169,57 0,3% -2,6% 168,00
MILHO 71,41 0,9% -10,5% 71,00
TRIGO 111,51 0,6% 1,0% 112,00
BOI GORDO 301,50 0,0% 0,7% 300,00
SUINO 6,06 -0,3% 6,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/07 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 26/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 182,00 -1,6% -1,1%
SOJA Paranaguá 192,00 -1,0% 0,0%
MILHO Cascavel 79,00 -4,8% -8,1%

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//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO
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   Loterias
Megasena

01 02 03 04 07 08 11 12 
15 16 17 19 20 21 22

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 27/7/2022

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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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 ♥

06 01 06 09 08 06 03

Super Sete concurso: 274C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2343Lotomania

23.021
19.376
63.867
59.537
76.464

14 27 45 57 59 65 80 
ATLÉTICO MINEIRO

10 15 51 55 60

FEVEREIRO

03 05 09 11 13 20 25

concurso: 5906

03 14 16 38 43 45

Muitas nuvens

Paranaguá
max 21
min 17

max 29
min 16

Cascavel
max 25
min 15

Foz do Iguaçu
max 27
min 16

max 27
min 13

Curitiba
max 22
min 10

FASES 
DA LUA

Quinta 28/7/2022

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Sexta 29/7/2022

Sol

05 07 14 18 21 26 28 35 36 42
44 55 57 61 63 69 76 80 81 85

Lotofácil concurso: 2581

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
20/07 - 11h18

Rio de Janeiro – Após a série de 
reclamações dos dirigentes, a 
CBF realizou ontem um encontro 
entre as 40 equipes das Séries A 
e B e a Comissão de Arbitragem 
da instituição. O presidente da 
Comissão, Wilson Luiz Seneme, 
falou sobre as medidas que 
serão tomadas para melhorar 
as atuações dos juízes.

Entre as medidas a serem 
adotadas, várias estão focadas 

no uso do VAR, já que os árbi-
tros seguem comentando erros 
esdrúxulos em lances objetivos, 
como equívocos nas marcações 
das linhas de impedimento.

Para isso, haverá em agosto 
uma intertemporada presencial 
com 95 árbitros de todo o Bra-
sil para focar na melhora rápida 
em alguns pontos. Isso aconte-
cerá entre os dias 1º e 5 do mês 
que vem. Outra promessa de 

destaque será a disponibiliza-
ção dos áudios do VAR em até 
24 horas depois das partidas do 
Campeonato Brasileiro - na Série 
B, serão 48 horas de prazo.

Além disso, foi garantido 
que as linhas de impedimento 
seguirão sendo traçadas ao 
vivo nas transmissões de TV, 
com o público acompanhando 
a montagem ao vivo, o que 
contribui na transparência. 

Rio de Janeiro - Comanda-
dos por dois dos treinadores 
mais experientes do futebol 
brasileiro, Flamengo e Athle-
tico-PR abrem a disputa por 
uma vaga nas semifinais da 
Copa do Brasil na noite desta 
quarta-feira (27), no Maracanã. 
Vai para a semifinal quem ven-
cer na soma dos placares das 
duas partidas. Em caso de 
igualdade, o desempate ocorre 
em disputa pênaltis e quem se 
classificar enfrentará na semi-
final o vencedor de São Paulo 
e América-MG.

O time paranaense terá uma 
mudança de última hora. O 
atacante Pablo foi vetado pelo 
Departamento Médico por conta 
de um edema na coxa. A saída 

do atacante deve alterar a for-
mação tática com três zagueiros. 
Com o intuito de vencer e abrir 
vantagem, o Flamengo deverá 
ter um time mais ofensivo com 
as presenças de Gabigol e Pedro 
no ataque. 

HISTÓRICO
Essa é a sétima vez que os 

clubes se encontram em um 
mata-mata nos últimos nove 
anos. O duelo rubro-negro tem 
virado rotina ultimamente. Na 
Copa do Brasil, por exemplo, 
essa é a quarta temporada 
seguida que se cruzam. O Fura-
cão eliminou o adversário nas 
quartas de 2019 e na semifinal 
de 2021. Já o Fla passou pelo 
rival nas oitavas de 2020.

Cascavel - Mais uma vez Cas-
cavel terá seus representan-
tes em uma seleção nacional 
de canoagem, comprovando 
que a cidade e os proje-
tos aqui desenvolvidos são 
celeiro de talentos. Ana Paula 
Vergutz e Vagner Souta foram 
convocados para represen-
tar o Brasil no Campeonato 
Pan-Americano de Canoa-
gem, que vai acontecer no 
Canadá, entre os dias 10 e 12 

Rubro-negros abrem a “briga”
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Cascavel – Faltou pouco para 
que a delegação de Cascavel 
atingisse os 100% de aprovei-
tamento na fase regional dos 
Jogos Abertos do Paraná, que 
foi disputada em dois finais de 
semana nas cidades de Pla-
nalto e Capanema. Das equipes 
que disputaram a competição, 
apenas futsal masculino e fut-
sal feminino não ficaram com 
a medalha de ouro e, conse-
quentemente, não avançaram 

para a fase macrorregional. 
Das modalidades de quadra, 

basquete masculino e feminino, 
vôlei masculino ficaram com os 
títulos, além da bocha mascu-
lina e bolão masculino que asse-
guraram a vaga para a final.  Um 
dos jogos mais emocionantes foi 
a decisão do vôlei masculino. 
Cascavel enfrentou os donos da 
casa e começou perdendo por 2 
sets a 0, mas buscou a virada e a 
medalha de ouro. 

São Paulo – Será em Goiânia que 
o Corinthians tentará abrir vanta-
gem no duelo contra o Atlético-GO 
pela Copa do Brasil. A partir das 
21h30, os times se enfrentam com 
o estádio Antonio Aciolly lotado. 
Por conta o desgaste físico dos 
últimos jogos, é possível que o 
Timão tenha mudanças na escala-
ção. O goleiro Cássio é tido como 
dúvida, o meia Renato Augusto e 
o atacante Júnior Moraes devem 
seguir fora recuperando-se de 
lesões. Na ZR do Brasileirão, o 
Atlético vê o confronto desta noite 
como a chance de recuperar o 
moral e ter chances de equilibrar 
o caixa. Porém, a missão não será 
fácil, já que cinco jogadores ficam 
de fora - Churín, Camutanga, 
Rhaldney, Willian Maranhão e Kel-
vin já jogaram por outras equipes 
nesta edição da Copa do Brasil e 
não podem mais atuar. 

de agosto. Hoje, a dupla está 
no topo da lista dos principais 
nomes do país nas provas de 
velocidade.

Na última edição do Pan, 
em 2018, também na cidade 
de Dartmouth, Vagner Souta 

Corinthians 
abre duelo fora

garantiu bronze na prova 
do K2-1000m, medalha con-
quistada dois anos antes de 
competir nas Olimpíadas de 
Tóquio. Ana Paula também 
faturou bronze na edição de 
2018, na prova o K1-500m.

Fernandinho pode ser opção para Felipão esta noite

Futsal impede os 100% nos Jap’s
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Basquete feminino garantiu o título e vai disputar a macrorregional

Remadas rumo 
ao Canadá 

CBF faz ‘promessa’ sobre arbitragem

Ana Paula e Vagner embarcam na próxima semana para o Canadá
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Fábio Camargo comenta ataque
cibernético sofrido pelo TCE-PR

O presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR), conselheiro Fábio 
Camargo, participou da ses-
são plenária da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
para comentar sobre o ataque 
cibernético sofrido pelo sis-
tema de tecnologia de infor-
mação do órgão em 13 de 
maio deste ano. Ele prestou 
informações acerca dos epi-
sódios que afetaram os siste-
mas virtuais do TCE-PR. Ao ser 
questionado, Camargo garan-
tiu que não houve qualquer 
tipo de prejuízo aos sistemas 
do Tribunal ou ao trabalho rea-
lizado pelo órgão.

O conselheiro explicou que 
o TCE enfrentou a contamina-
ção por vírus com apoio do 
corpo técnico. “O mais impor-
tante no episódio é que não 
perdemos nenhum dado, pois 
todas as informações tinham 
backup. Nem a tramitação 
interna de processos ou de 
outros documentos foi afe-
tada. A princípio, não houve 
prejuízos a nenhum munícipe 
ou município”, comentou.

O presidente do TCE tam-
bém afirmou que os processos 
foram disponibilizados de forma 
impressa ou por e-mail. “Mesmo 
sem sistemas, cumprimos todas 
as obrigações em dia. Em todo o 
período, estivemos trabalhando 

para buscar soluções. Com 
ações rápidas, foram recupe-
rados os dados para reconstru-
ções de processo e de todos os 
sistemas”.

De acordo com Camargo, 
ataques do tipo não são fatos 
isolados. Segundo ele, nos 
últimos 18 meses, Tribunais 

Histórico
No dia 13 de maio, os sistemas do TCE-PR detectaram registros 

suspeitos de tentativas de ataque, feito por um agente malicioso 
que promove a criptografia dos dados armazenados em servido-

res e computadores, tornando-os indisponíveis. Segundo o órgão, 
esse tipo de ataque é feito a partir de países com regulação frágil 
na área, o que dificulta rastrear e identificar os criminosos. Após o 
ataque ser confirmado, a equipe técnica da Diretoria de Tecnologia 
da Informação do TCE-PR disse ter tomado as medidas para garantir 

a segurança e a integridade dos dados.

brasileiros foram vítimas de 
13 ataques. “Uma média de 
um ataque a cada 41 dias. 
Isso se caracterizou como um 
crime de Estado. É assim que 
estamos tratando o caso, que 
está sendo investigado pelo 
Núcleo de Combate aos Crimes 
Cibernéticos”, frisou.  

DE acordo com o conselheiro Fábio Camargo, atentado não trouxe prejuízo aos sistemas ou 
ao trabalho realizado

ORLANDO KISSNER/ALEP
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Número de eleitores
brasileiros no exterior
aumenta 39 por cento

O Brasil terá 39,21% a mais 
de brasileiros aptos a votar no 
exterior nas eleições de outu-
bro. De acordo com dados do 
cadastro eleitoral, 697 mil elei-
tores poderão votar para pre-
sidente da República e vice, 
única modalidade de votação 
para quem está fora do país. 
Em 2018, o país tinha 500 mil 
eleitores nessa situação. Os 
números foram divulgados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) no dia 15 de julho.

Conforme o TSE, o cadastro 
aponta ainda que o número de 
eleitores no exterior aumentou 
96,81% em relação às eleições 
de 2014, quando 354.184 elei-
tores estavam aptos.

Entre o total de pessoas 
aptas para votar fora do país 
neste ano, 59% são homens. 
Quanto à escolaridade, 42% 
(292,7 mil) têm curso superior 

Deputados entram no debate e no
enfrentamento ao tráfico humano

Ganha corpo na imprensa 
brasileira, cada vez mais, um 
debate aterrador: o tráfico de 
pessoas. No próximo sábado, 
(30),  é  celebrado o Dia 
Mundial de Enfrentamento 
ao Tráfico Humano, data que 
foi instituída em 2013 pela 
Assembleia Geral da Nações 
Unidas. No Paraná, há qua-
tro anos, foi sancionada a 
lei 19.424/2018, aprovada na 
Assembleia Legislativa, que 
criou a campanha Coração 
Azul, realizada anualmente 
na última semana do mês 
de julho, e que instituiu no 
estado o 30 de julho Dia 
Estadual Contra o Tráfico 
de Pessoas. Durante toda a 
semana, a Casa de Leis está 
iluminada na cor símbolo da 
campanha.

A lei que criou a Campanha 
Coração Azul, tem o objetivo 
de alertar a sociedade sobre 
o enfrentamento do tráfico de 
pessoas e auxiliar no desper-
tar dos riscos.  O objetivo da 
legislação também é divulgar 
ações educativas para desper-
tar a solidariedade com as víti-
mas e encorajar a sociedade a 

Protocolo de Palermo
O Protocolo de Palermo, um texto adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Rela-
tivo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 
em Especial Mulheres e Crianças, adotado desde o ano 2000, 
estabeleceu que “é considerado tráfico de pessoas recrutar, 

transportar, alojar, transferir ou acolher alguém, recorrendo a 
ameaças ou uso da força ou outras formas de coação, abusos 
e situações de vulnerabilidade com entrega de pagamentos 
ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa 

que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração”. 
Significa dizer que, ainda que haja consentimento por parte 
da vítima, estes atos são classificados como crimes.  No Bra-
sil, existe ainda a Lei Federal nº 13.344/2016, que, além de 

definir como se dá o tráfico de pessoas, garante a reinserção 
das vítimas na sociedade.

completo.
Em relação à idade, 14,41% 

(100,4 mil) do eleitorado no 
exterior tem entre 40 a 44 anos. 
Em seguida, está a faixa etária 

entre 35 a 39 anos, que corres-
ponde a 14,01% (97.6 mil).

O prazo para pedir para 
votar no exterior terminou em 
maio. 

participar do enfrentamento 
ao tráfico de pessoas, priori-
zando a prevenção e repres-
são a esse crime e a proteção 
e auxílio às vítimas, usando o 
símbolo do Coração Azul.

O Coração Azul repre-
senta o pesar das vítimas do 
tráfico humano e serve para 
a sociedade refletir sobre a 
insensibilidade daqueles que 
comercializam outros seres 
humanos. O uso da cor azul 
das Nações Unidas também 
demonstra o compromisso 
da Organização com a luta 
contra esse crime que atenta 

contra a dignidade humana.

ALTA NA PANDEMIA
O mais recente relatório das 

Nações Unidas divulgado ano 
passado, revelou que mais de 
50 mil pessoas foram identifi-
cadas como vítimas de tráfico 
humano. No Brasil, com a pan-
demia de covid-19 e o aumento 
da vulnerabilidade social, o trá-
fico de pessoas também teve 
alta. Pelo relatório, mulheres 
e meninas são as maiores víti-
mas para a exploração sexual; 
e homens os mais procurados 
para o trabalho escravo. 

Convenção PSD

O Partido Social Democrático (PSD) do Paraná vai oficializar 
a candidatura do governador Ratinho Junior à reeleição ao 
Governo do Estado. No evento, que acontece no Expotrade 

Convention Center, em Pinhais, a partir das 10 horas 
do próximo sábado, 30, também serão formalizadas as 

candidaturas do partido à Assembleia Legislativa e à Câmara 
dos Deputados. O PSD detém o comando de 141 prefeituras, 

55 vice-prefeitos e 659 vereadores. No Paraná também possui 
atualmente a maior bancada da Assembleia, com 16 deputados 

estaduais, e seis deputados federais que defendem os 
interesses dos paranaenses em Brasília.

Arquivamento da CPI
O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), que 
foi vice-presidente da CPI da 
Covid, reagiu ao pedido de 
arquivamento das apurações 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro no âmbito das 
investigações da comissão 
por parte da Procuradoria-
Geral da República (PGR). 
O parlamentar afirmou que 
vai peticionar novamente o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para contestar o 
requerimento e pedir a 
abertura de um inquérito 
por prevaricação dos 
procuradores envolvidos no 
caso, se as denúncias de fato 
forem engavetadas.

Movimento suspeito
Os últimos movimentos do presidente Jair Bolsonaro (PL) 
podem colocar sua candidatura em risco. De acordo com 
especialistas, candidatos podem ser punidos por atos cometidos 
antes mesmo do registro de suas candidaturas. Na semana 
passada, Bolsonaro convocou embaixadores e diplomatas 
ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da 
República, para repetir a tese não comprovada de que o sistema 
eleitoral brasileiro é alvo de fraudes. A pedido de um grupo de 
procuradores da República, uma investigação vai apurar se o 
encontro foi um ato político e quais implicações ele pode ter na 
candidatura à reeleição do presidente.

“Ato de governo”
O PL afirmou ao TSE que o encontro promovido pelo presidente 
Jair Bolsonaro com embaixadores se tratou de “ato de governo, 
em agenda oficial do presidente”, e não “ato de campanha”. 
Na ocasião, Bolsonaro atacou o sistema eleitoral brasileiro. 
A legenda afirmou ainda que o evento oficial do governo foi 
conduzido por Bolsonaro “na condição de chefe de Estado, e 
não de pré-candidato” à Presidência. As informações constam 
de manifestações apresentadas à Corte eleitoral, no âmbito de 
ações em que partidos de oposição questionam a conduta de 
Bolsonaro de alegar, sem provas, supostas fraudes nas eleições.

O cadastro aponta que número de eleitores no exterior aumentou 96,81% em relação às 
eleições de 2014, quando 354.184 eleitores estavam aptos
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 ‘Tudo como antes...’
Na segunda (25), a vice-
procuradora-geral da 
República, Lindôra Araújo, 
pediu ao STF o arquivamento 
de denúncias contra o 
presidente e seus aliados, 
como as que atribuem 
a ele supostos crime de 
charlatanismo, prevaricação, 
crime de epidemia, infração 
de medida sanitária 
preventiva e emprego 
irregular de verbas ou rendas 
públicas. O relatório final da 
CPI da Covid imputou ao chefe 
do Executivo nove crimes, ao 
todo, além de sugerir outros 67 
indiciamentos. As denúncias 
tiveram base na gestão do 
governo na pandemia.

DIVULGAÇÃO
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Adapar alerta sobre
o cadastramento
de rebanhos no PR

A campanha de atualização 
de rebanhos de 2022 encer-
rou-se em 30 de junho. Desde 
então, os fiscais da Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar) trabalham 
na busca ativa de produtores, 
fator determinante para o con-
trole de sanidade e vigilância 
de doenças no Estado.

Os paranaenses que traba-
lham com produção animal 
também podem procurar a 
Unidade Local da Adapar mais 
próxima da sua região para 
fazer o cadastro. Desde 1º de 
julho, os produtores que não 
atualizaram seus rebanhos não 
podem emitir a GTA (Guia de 
Trânsito Animal) e poderão ser 
autuados por essa infração.

O índice de atualização está 
em 87%. Segundo a Adapar, 
essas atividades serão sus-
pensas somente quando 100% 
das propriedades tiverem seu 
cadastro atualizado.

Com a certificação do Estado 

IBGE abre 398 vagas para
agente censitário temporário

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
publicou o edital para preen-
cher vagas adicionais de agen-
tes censitários temporários 
que atuarão no Censo 2022.

A previsão do certame é 
que os agentes cumpram as 
demandas pelo período de 
5 meses, que poderão ser 

O secretário de Defesa Agropecuária 
do Ministério da Agricultura, José 
Guilherme Leal, defendeu a dispensa 
da obrigatoriedade da indicação de 
prazo de validade para vegetais frescos 
embalados.Segundo ele, o consumidor 
tem condições de avaliar visualmente se 
o produto está ou não em condições 
de consumo. A dispensa da indicação 
de validade foi autorizada por meio 
de portaria, publicada em 22 de julho 
pelo ministério. A dispensa evitará o 
desperdício de alimentos, em especial 
de frutas que não podiam ser comercia-

lizadas após a perda do prazo de validade. Leal disse que é possível, ao consumidor, identificar se os produtos estão 
podres, murchos ou com odor, características que indicam que eles não estariam bons para consumo.

COM atualização em 87%, Adapar lembra que atividades serão suspensas somente quando 
100% das propriedades tiverem seu cadastro atualizado
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como de área livre de febre 
aftosa sem vacinação, a estraté-
gia da vacinação foi substituída 
pela atualização do rebanho. 
Uma vez por ano o produtor 
deve declarar a quantidade de 
animais na propriedade. Isso 
possibilita ação rápida nos casos 
de suspeita inicial de doenças.

A Adapar também atua em 

parceria com as forças de segu-
rança estaduais e federais para 
impedir a entrada de animais 
de outros estados e países que 
não tenham o mesmo status. 
Esse tipo de crime, se não com-
batido, compromete o status 
sanitário. Os cidadãos podem 
denunciar casos como esses 
pela Ouvidoria da Adapar.

prorrogados de acordo com as 
atividades e com os recursos 
disponíveis pelo IBGE.

As inscrições para a sele-
ção são gratuitas e podem 
ser efetuadas pelo site do 
instituto (www.ibge.gov.br). 
Para agente censitário muni-
cipal, 119 vagas serão preen-
chidas. Para supervisor, 279 

funcionários serão contra-
tados. O IBGE exige, entre 
o u t ra s  d o c u m e n ta çõ e s , 
comprovante de conclusão 
do ensino médio e habilida-
des com planilhas digitais. Os 
salários vão de R$ 1,7 mil a R$ 
2,1 mil, com auxílio transporte 
e auxílio alimentação. A Carga 
horária é de 8 horas diárias. 

DIVULGAÇÃO

Registro
A pesquisa IPESPE está 
registrada no TSE BR 
– 02620/2022 e PR- 
01338/2022. A margem 
de erro é de 2.9 pontos 
percentuais, com um intervalo 
de confiança de 95,5%.

Bênção Papal
O deputado estadual Ademar 
Traiano (PSD), presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná, recebeu das 
mãos do Bispo Emérito Dom 
Diamantino Prata de Carvalho 
a Bênção Apostólica do Papa 
Francisco em razão do apoio 
ao trabalho realizado pela 
Santa Casa de Curitiba e todas 
as Santas Casas do estado. 
Traiano disse que a Bênção 
Papal é um “alimento para a 
nossa alma”.

Potência energética
O Paraná é o sexto estado com 
maior potência de energia 
solar fotovoltaica instalada, 
4,6% de toda a capacidade 
do Brasil. A cidade de 
Maringá aparece no topo do 
ranking estadual, com 27MW 
instalados. Na sequência 
aparecem Foz do Iguaçu e 
Londrina, ambas com 24MW, 
segundo dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).

Tô fora!
O veterano deputado estadual 
Nereu Moura, do velho MDB 
de guerra, anunciou nesta 
segunda-feira (25) que está se 
retirando da disputa eleitoral 
de 2022.Ele, que buscaria a 
reeleição, afirmou que vai 
cuidar da saúde.

Concurso público
A Prefeitura de Pinhais, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, abriu dois novos 
concursos públicos com 44 
vagas no total. São cargos de 
níveis fundamental, médio, 

Na liderança
Pesquisa IPESPE (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e 

Econômicas), divulgada no final da tarde do último domingo 
(24/7), confirma liderança de Alvaro Dias para o Senado no 

Paraná. O Senador Alvaro Dias permanece em primeiro lugar 
na preferência dos paranaenses, com 32% das intenções de 

votos, um aumento em relação à pesquisa anterior, divulgada 
no início do mês. Em segundo lugar está o ex-juiz Sergio 

Moro com 29%.

técnico e superior. Os salários 
variam de R$ 2.424,00 a 
R$ 13.077,78. Interessados 
podem se inscrever até 9 de 
agosto, pelo site do Instituto 
AOCP. A taxa de inscrição 
varia de R$ 40,00 a R$ 100,00, 
dependendo do cargo.

Profice
As inscrições para três 
editais do Programa Estadual 
de Fomento e Incentivo à 
Cultura Profice 2022: Artes 
Visuais, Patrimônio e Teatro 
vão até o dia 24 de agosto. 
Essa é a segunda etapa da 
quarta edição do programa. 
Podem participar pessoas 
físicas domiciliadas no Paraná 
há pelo menos dois anos e 
pessoas jurídicas que tenham 
como objeto atividades 
artísticas no Paraná, também 
há pelo menos dois anos.

Continuidade
Após o mutirão orientado pela 
Secretaria estadual da Saúde 
para atualizar o calendário 
vacinal dos paranaenses, 
realizado sábado (23), as 
ações de imunização têm 
continuidade nos municípios. 
Alguns, inclusive, por iniciativa 
própria, mantêm o horário 
estendido da vacinação, como 
aconteceu no mutirão.

PEC das bondades
O secretário do Tesouro do 
Ministério da Economia, 
Esteves Colnago, afirmou 
que o governo prepara a 
inserção do Auxílio Brasil de 
R$ 400 no Orçamento do 
ano que vem. O impacto da 
proposta não foi divulgado. 
Para cobrir os gastos com a 
PEC das Bondades, o governo 
federal pediu que as estatais 
Petrobras, Banco do Brasil, 
Caixa e BNDES antecipem o 
pagamento de dividendos 
que seriam pagos em 2023 e 
modifiquem a periodicidade 
dos dispêndios.
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Escola técnica do Cemil
formou sua segunda
turma de enfermagem

A segunda turma de for-
mandos do Curso Técnico 
em Enfermagem do Centro 
de Educação Profissional São 
Francisco de Assis, a escola téc-
nica do Hospital Cemil, prestou 
juramento na noite da última 
sexta-feira (23), no auditório do 
SEST-SENAT, em Umuarama. A 
Turma Dr. Hyzo homenageia o 
fundador do Hospital Cemil, 
Dr. Hyzo Gondeberto Santos 
(in memoriam).

“Vocês são heróis. Logo 
após iniciarem o curso, a 
Pandemia de Covid-19 se 
alastrou pelo mundo e vocês 
tiveram a oportunidade de ter 
um aprendizado único, diante 
do maior desafio já vivido na 
história da saúde mundial. 
Quem chegou até aqui, real-
mente merece, com louvor, o 
certificado que recebe agora”, 
disse o Dr. Guilherme Schimit, 
presidente do Hospital Cemil.

A  D i r e t o r a  i n t e r i n a 
do Centro de Educação 
Profissional São Francisco 
de Assis, Profª. Nalú Lima de 
Brittos e Paraninfa da turma 
conduziu a cerimônia. Ela fez 
a Outorga de Título do Curso 
Técnico Subsequente em 
Enfermagem, aos forman-
dos da Turma Dr. Hyzo: Alais 
Vanuza Donda, Danúbia Paula 
Lima da Silva, Eder Pereira 
da Silva, Fernando Garcia 
Neto, Geliane Claudino da 
Silva, Heloisa Gabriela Neto 
Siena, Jenifer Daiane França, 
Luciane Pinheiro Queiroz, 
Rayssa Silva de Matos e 
Rosemere Santos Marchi.

A formanda Rosemere 
Santos Marchi proferiu a lei-
tura do Juramento Protocolar 
e, juntamente com os demais 

Cadastrados no Nota Paraná podem
conferir emissão da nota pelo app

Os consumidores que pedem 
CPF na nota nas suas compras 
no comércio varejista devem 
ficar atentos quanto à emissão 
do documento, contribuindo no 
combate à sonegação fiscal no 
Estado. Isso é possível pelo apli-
cativo Nota Paraná e pelo site do 
programa.

Formatura de heróis
A turma de técnicos em enfermagem Dr. Hyzo estudou duran-
te o período mais crítico da Pandemia de Covid-19. Estágios e 

aulas presenciais foram realizados no Hospital Cemil, referência 
no tratamento da doença no interior do Paraná. Eles tiveram a 

oportunidade de aprender a ciência da enfermagem no mo-
mento mais importante da história da saúde mundial. Os que 

concluíram o curso são heróis”.

Após realizar a compra, o 
cidadão pode acompanhar se 
o documento consta no seu 
cadastro e conferir o total de 
notas emitidas em cada mês. 
Pelo app, basta clicar na aba 
“Minhas Notas”. No site, o con-
sumidor precisa completar o 
acesso (com usuário e senha) 

e clicar em “Minhas Notas”.
Se o consumidor perceber 

que a nota não foi emitida, 
pode fazer uma denúncia atra-
vés do próprio aplicativo ou do 
site na aba “Denunciar Loja”. 
Para isso precisa apenas do 
comprovante de pagamento 
para provar a compra.

se comprometeu a dedicar 
a vida profissional a serviço 
da humanidade, respeitando 
a dignidade e os direitos da 
pessoa humana. Em seguida, 
os formandos receberam seus 
certificados oficiais.

O momento de maior emo-
ção certamente foi o discurso 
da oradora oficial da turma, 
a formanda Danúbia Paula 
Lima da Silva. Ela falou dos 
desafios do curso, das dificul-
dades frente à Pandemia de 
Covid-19, enfatizou as carac-
terísticas mais marcantes de 
cada colega de turma, lembrou 
alguns momentos vividos pelo 
grupo e agradeceu aos mestres 
pelos ensinamentos e carinho 
ao longo da trajetória. “Foram 
momentos inesquecíveis e foi 

uma honra para mim e dividi-
-los com todos vocês”, disse.

O Formando Fernando 
Garcia Neto foi o encarregado 
das homenagens a Paraninfa 
Profª. Nalú Lima de Brittos 
e a Patrona Profª Tayane 
Nepomuceno Dos Santos. 
“Como mestres, vocês nos 
guiaram até este momento 
e aqui, representando todos 
os nossos professores, rece-
bam as homenagens e agra-
decimentos de toda a turma”, 
discursou.

A cerimônia terminou com 
muitos abraços, trocas de cari-
nho e homenagens. Os forman-
dos também tiveram direito a 
sessão de fotos com os fami-
liares, que lotaram o auditório 
e abrilhantaram a cerimônia.
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A Turma Dr. Hyzo homenageia o fundador do Hospital Cemil, Dr. Hyzo Gondeberto Santos 
(in memoriam)

Deputado perde Porsche
 O deputado federal 
Luís Miranda (UB), 

que mudou seu título 
eleitoral para São Paulo 

e tentará a reeleição, 
tem seus motivos para 

esquecer o Distrito 
Federal. Ele acaba de ser 
executado judicialmente 

em dois processos. 
Num deles, a Justiça 

determinou a apreensão 
de um Porsche Cayenne 

e o pagamento de R$ 
130 mil. Segundo a 
proprietária (o veículo ainda está em nome dela), Miranda 
levou o carro após assinar o contrato em 2020 e não pagou 

o sinal. Em outra ação, um grupo imobiliário da capital cobra 
mais de R$ 27 mil por aluguéis de duas salas num edifício em 

Taguatinga, também não pagos por um amigo de Miranda, que 
ficou como fiador. À Coluna, Miranda se diz vítima de armação 
eleitoral, que pagou o valor do carro a terceiros indicados pela 

então proprietária, que tem recibos e que faria ontem um boletim 
de ocorrência na delegacia pedindo prisão dos requerentes na 

ação. Também garante que o Porsche não é mais dele e está com 
uma advogada, por pagamento de honorários.

Turma da direita
Os bolsonaristas montaram 
um time para rodar cidades 
em campanha para Bolsonaro. 
Realizaram na segunda-feira 
o 1º Encontro de Homens 
e Mulheres de Direita da 
Baixada Fluminense, em 
Duque de Caxias. Entre os 
palestrantes, o deputado 
federal Daniel Silveira, 
indultado de condenação 
pelo presidente;, o delegado 
federal aposentado Antonio 
Rayol – que se desfiliou da 
ADPF, crítica do presidente 
–; e o ex-chefe da ABIN 
Alexandre Ramagem

Sucessão no STM
Pelas movimentações 
internas, tudo indica que 
o sucessor do General de 
Exército Luis Carlos Mattos 
na presidência do Superior 
Tribunal Militar. General 
Lúcio Mário de Barros Góes,  
será alinhado ao presidente 
Bolsonaro, como o atual 
que deixa o cargo em sessão 
hoje. Mattos se aposenta 
compulsoriamente por 
completar 75 anos. 

Celulose em alta
Um exemplo de como a guerra 
da Rússia na Ucrânia mexe 
também com o mercado 
brasileiro. Com restrições do 
setor de celulose no mercado 
global, cresceu a demanda 

pelo insumo aqui. No 1º 
semestre, o consumo de 
energia no setor de madeira, 
papel e celulose foi de 1.572 
megawatts em média ( + 
17,6% em relação ao mesmo 
período de 2021). A alta foi 
quase toda puxada pela classe 
de fabricação de celulose e 
outras pastas para produção 
de papel, que mais do que 
quadruplicou sua demanda no 
período. 

Base curricular
Faltam oito municípios, e 
uma capital, para o Brasil 
atingir 100% de currículos 
alinhados à Base Nacional 
Comum Curricular. O País 
possui 5.568 redes municipais, 
que contabilizam um total de 
22,5 milhões de estudantes. 
O levantamento é feito pelo 
Movimento Pela Base, que 
monitora a implementação de 
qualidade da BNCC e do Novo 
Ensino Médio. 

Ajuda aos nativos
As fortes chuvas que atingiram 
Alagoas no início de julho 
deixaram as comunidades 
indígenas Aconã e Xucuru-
Kariri ilhadas. A Defensoria 
Pública da União recomendou 
que o Governo do Estado 
adote medidas assistenciais 
e garanta alimentação, água, 
saúde e transporte para os 
indígenas.
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SRU anuncia oficialmente a data
e preparativos para a Expo 2023

A 48ª Expo Umuarama/21ª 
Internacional já tem data 
pré-definida. Será de 9 a 18 
de março de 2023, no Parque 
Dario Pimenta Nóbrega. O 
anúncio foi feito pelo presi-
dente da Sociedade Rural, 
Milton Gaiari, em jantar para a 
prestação de contas aos asso-
ciados da entidade.

Segundo Gaiari, a data 
foi apresentada à Comexpa 
(Comissão de Exposições do 
Paraná), que deve ratificá-la 
em reunião com todas as enti-
dades ruralistas do Paraná, no 
próximo mês, em Curitiba.

O presidente disse também 
que os trabalhos para a nova 
edição do evento já começa-
ram. A prioridade, conforme 

Cobertura da arena
Outro anúncio feito pelo presidente foi a cobertura da arena 

de shows e rodeio do Parque de Exposições. O recurso, de R$ 3 
milhões, já foi destinado pelo governo Federal e está na conta da 
Prefeitura de Umuarama, para autorizar o processo de licitação. 

Trata-se de emenda do deputado federal Osmar Serraglio, a quem a 
Sociedade Rural fez especial agradecimento.

Palestra em Umuarama discute o
assédio virtual entre adolescentes

Adolescentes e jovens de 
Umuarama estão convidados 
para discutir um assunto polê-
mico, que tem trazido muitos 
desafios nos últimos tempos: o 
cyberbullying. O termo é usado 
para definir o assédio virtual, 
que envolve o uso de tecnolo-
gias de informação e comuni-
cação para promover compor-
tamentos deliberados, repetidos 
e hostis praticados por uma pes-
soa ou grupo com a intenção de 
prejudicar o outro.

“Essa prática tem se tornado 
cada vez mais comum na nossa 
sociedade, especialmente entre 

Gaiari, está na definição da 
agenda de shows e dos even-
tos técnicos, no setor agrope-
cuário, que ganhará destaque 
ainda maior.

“Para garantir a agenda dos 
grandes artistas e dos melho-
res profissionais da tecnolo-
gia e da genética, precisamos 
atuar com bastante antece-
dência”, explicou.

O ruralista apresentou 
números positivos da Expo 
Umuarama 2022, realizada 
de 10 a 20 de março último. 
A Feira foi a primeira do seg-
mento a ser realizada no 
Paraná após os efeitos drásti-
cos da pandemia, marcando a 
retomada dos grandes eventos 
no Sul do Brasil. As atividades 

tiveram que ser paralisadas 
por dois anos.

“Tivemos um público 
gigante, superior a 250 mil 
pessoas, e também movimen-
tamos cifras expressivas nas 
áreas de comércio, indústria e 
prestação de serviços, além do 
setor animal. Superou todas as 
nossas expectativas, princi-
palmente porque foi uma edi-
ção organizada em apenas 25 
dias”, destacou.

Milton Gaiari enalteceu a 
qualidade e a experiência dos 
diretores e profissionais que 
atuam na organização da Expo 
Umuarama e frisou o interesse 
da SRU em ampliar o leque de 
possibilidades e novidades 
para a edição de 2023.

A data de 9 a 18 de março de 2023, foi apresentada por Milton Gaiari à Comissão de Expo-
sições do Paraná

ASSESSORIA

os jovens. Por isso nos junta-
mos ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) para rea-
lizar uma capacitação, orien-
tando os participantes sobre 
como se comportar diante do 
problema e ajudar a comba-
tê-lo, não passando adiante 
as manifestações de assédio”, 
explicou a secretária municipal 
de Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

A palestra será ministrada 
amanhã (quarta-feira, 27), das 
13h30 às 17h30, no Centro 
Cultural Vera Schubert, por pro-
fissionais da UniAlfa Faculdade 
contratados pelo CMDCA e tra-
balhará dois focos distintos 
com os jovens: o combate às 
fake news e ao discurso de ódio 
na internet, bem como pro-
porcionar uma educação crí-
tica reflexiva. A participação é 
aberta a todos os interessados, 
com emissão de certificado da 

UniAlfa no final. 
“Pelo seu próprio bem, 

o jovem pode e deve contri-
buir para tornar a internet um 
ambiente mais seguro e menos 
tóxico. Hoje em dia muitos deles 
têm enfrentado problemas psi-
cológicos e adoecido por conta 
de frustrações e agressões rece-
bidas pelas redes sociais. Isso 
precisa ser evitado e comba-
tido”, reforçou a secretária.

Estudos relacionam inclu-
sive evasão escolar, isolamento 
social, depressão e ideação sui-
cida como decorrência desta 
prática. O cyberbullying envolve 
intimidação, humilhação, expo-
sição vexatória, perseguição, 
calúnia e difamação por meio 
de ambientes virtuais, como 
redes sociais, e-mail e aplica-
tivos de mensagens.

A incidência maior de casos 
ocorre entre os adolescentes, 
porém há um número considerá-
vel de jovens adultos que utilizam 

PMs de Umuarama encontraram, 
por volta das 6h45 de ontem 
(26), um tablete de maconha que 
estava escondido no tronco de uma 
árvore na rua José Honório Ramos.
Uma denúncia anônima levou os 
policiais até o local e, depois que 
apreenderam a droga, foi constata-
do que o ‘tijolo’ pesava 896g. O 
dono do entorpecente, que ficou 
no prejuízo, não foi localizado. A 
droga foi encaminhada à Delegacia 
de Polícia.

DIVULGAÇÃO

e são atingidos por essa prática 
criminosa. Podem ser considera-
das cyberbullying a exposição de 
fotografias ou montagens cons-
trangedoras, divulgação de foto-
grafias íntimas e críticas repetiti-
vas à aparência física, à opinião 
e ao comportamento social de 
indivíduos.

Os agressores geralmente 
usam de perfis falsos (fakes), 
acreditando estarem protegidos 
quanto à sua identidade real, ou 
se manifestam pelo meio virtual 
por não ter que encarar a sua 
vítima pessoalmente.
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Comitê apresenta calendário
oficial da Olimpíada de Paris

A exatos dois anos e um dia 
para a abertura da Olimpíada 
de Paris (França), o Comitê 
Organizador divulgou o calen-
dário oficial de eventos que 
ocorrerão de 26 de julho a 11 
de agosto de 2024. “Vamos 
abrir os Jogos para todos”, é 
o lema da edição do Jogos de 
Paris. A mensagem visa cha-
mar a atenção para a equidade 
de gêneros nos esportes.

Durante os 19 dias de 
competição serão 329 even-
tos esportivos. A cerimônia 
de abertura será no dia 26 de 
julho, mas dois dias antes já 
começam as disputas de fute-
bol, handebol, rugby e tiro 
com arco.

A partir do dia 27 de julho 
ocorrerão as disputas por 
medalhas no ciclismo (contrar-
relógio feminino e masculino), 

Nathasha Rosa sobe ao pódio no Pan de Levantamento de Peso
O Brasil  voltou a bri-

lhar no Pan-Americano de 
Levantamento de Peso, em 
Bogotá (Colômbia). Um dia 
após Emily Rosa faturar 
três ouros na categoria até 
45 quilos, foi a vez da irmã 
Nathasha Rosa assegurar 
uma prata e dois bronzes, nos 
49kg, com direito a quebra de 
recordes brasileiros.

Na soma dos exercícios 
(notas obtidas do arranco e 
arremesso), a brasileira tota-
lizou 190 kg, ficando a apenas 
um quilo de alcançar a soma 
da vice-campeã Jourdan 
Delacruz (Estados Unidos) e 
dois da também norte-ameri-
cana Hayley Reichardt, meda-
lha de ouro.  

Nathasha começou levan-
tando 80 kg no arranco, e na 
sequência chegou a erguer 
84kg, garantindo a prata. O 
ouro ficou com a mexicana 
Andrea Martinez (85 kg) e o 
bronze com a norte-americana 
Hayley Reichardt (84 kg).

No arremesso, a brasileira 
iniciou com 101 kg de peso, 
depois conseguiu erguer 104 
kg e finalizou com êxito o 
levantamento de 106 kg, o que 
lhe garantiu não só o bronze 
como também o novo recorde 
brasileiro no arremesso.  Duas 

A equipe de rendimento da Ginás-
tica Rítmica Universidade Paranaense 
– Unipar/Associação de Ginástica 
Rítmica de Umuarama (Agru), 
esteve em Pinhais/PR no último fim 
de semana para mais um desafio. Seis 
atletas foram inscritas para o Cam-
peonato Paranaense de Ginástica 
Rítmica, promovido pela Federação 
Paranaense de Ginástica. São ginastas 
da categoria Juvenil, dos níveis 2 
e 3. No nível 3 a Unipar/Agru 
enviou apenas a ginasta Clara Yasmin 
Maciero Gomes, competindo com o 
aparelho maças. Ela concorreu com 
outras 19 atletas dos demais clubes 
inscritos. E o resultado surpreendeu, 
Clara subiu ao pódio, conquistando 
o 3º lugar na competição.

judô, esgrima, saltos ornamen-
tais, rugby sevens, tiro, nata-
ção e skate.

De acordo com o calendá-
rio, a final do skate street mas-
culino será no próprio dia 27 
de julho e a do feminino no dia 
seguinte. Nos Jogos de Tóquio, 
os brasileiros Kelvin Hoefler e 
Rayssa Leal faturaram uma 
prata cada um no street. Já a 
disputa do pódio no estilo park 
terá início em 7 de agosto.

O torneio de surfe, cujo pri-
meiro campeão foi o potiguar 
Ítalo Ferreira em Tóquio, está 
previsto para o período de 
28 de julho a 7 de agosto. As 
regatas da vela ocorrerão no 
mesmo período, em Teahupoo, 
na Polinésia Francesa, a 15 
mil quilômetros de Paris. As 
brasileiras Martine Grael e 
Kahena Kunze – ouro duas 

vezes, na Rio 2016 e em Tóquio 
2020 – devem ir em busca do 
tricampeonato.

Já as disputas do atletismo, 
serão de 1º a 11 de agosto, no 
Stade de France e nas ruas da 
capital francesa. A disputa da 
final dos 400 metros com bar-
reiras está prevista para o dia 
9 de agosto e deve contar com 
a presença do paulista Alison 
dos Santos, bronze nos Jogos 
de Tóquio, e ouro na última 
terça (19), no Mundial de 
Atletismo em Eugene, no 
estado do Oregon (Estados 
Unidos).

Tantos as disputas de atle-
tismo como da natação (27 de 
julho a 4 de agosto) ocorrerão 
a partir das 20h30. As provas 
de maratona aquática, cujo 
ouro nos 10 km em Tóquio foi 
da baiana Ana Marcela Cunha, 

NA última edição em Tóquio, o Brasil conquistou 21 medalhas (sete delas de ouro).  

DIVULGAÇÃO

serão disputadas no Rio Sena, 
que corta Paris  – nas proximi-
dades da Ponte Alexandre III – 
nos dias 30 a 31 de julho.

As provas individuais da 
Ginástica Artística começam 
em 1º de agosto. É grande 
a expectativa por mais uma 

participação da brasileira 
Rebeca Andrade em Paris: a 
ginasta voltou da última edi-
ção em Tóquio com uma prata 
(individual geral) e um ouro 
(salto). As finais (feminina e 
masculina) por aparelhos ocor-
rerão de 3 a 5 de agosto.

norte-americanas completa-
ram o pódio: Jourdan Delacruz 
e Hayley Reichardt levanta-
ram os mesmos 108 kg, mas 
Delacruz ficou com o ouro 
pelos critérios de desempate.

A outra brasileira que subiu 
na plataforma hoje também na 
categoria 49 kg foi Luíza Dias, 
que terminou em nono lugar 
com total de 175 kg ( fez 95kg 
no arremesso e 80 no arranco). 

No domingo (24), Emily 
Rosa abriu o primeiro dia de 
disputas do Brasil no Pan, 
garantindo três ouros, ao 

levantar 73 kg no arranco, 90 
kg no arremesso, totalizando 
163 kg.

Além das irmãs Rosa, a 
delegação feminina brasi-
leira está na Colômbia com 
as medalhistas mundiais 
Amanda Schott  e  Laura 
Amaro; a medalhista mun-
dial sub-17 Taiane Justino; 
Amanda Silva, Bruna Piloto, 
Luiza Dias, Letícia Laurindo e 
Raquel Santos. No masculino, 
os representantes nacionais 
são Josué Lucas, Marco Túlio 
Gregório e Thiago Félix.

NATHASHA começou levantando 80 kg no arranco, e na sequência chegou a erguer 84kg, 
garantindo a prata
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
EMPOSSA NOSSOS ASSOCIADOS  

 

No dia 02 de julho 
o Lions Clube de 
Umuarama rece-
beu novos associ-
ados em solene 
festiva. A cerimo-
nia foi presidida 
pelo Governador 
do Distrito LD-6, 
DG Luis Guilher-
me Vanin Turquiari.  Os novos associados são 
Agnaldo Gomes Barbosa e sua Domadora Si-
moni, Fabio Neves Medeiros da Silva e sua 
Companheira Luciane Eneas Cavalcante, Mar-
cia Regina B. Pires Antonio e Silvia Martins. 

Novos associados significam novas mãos à serviço do 
trabalho voluntário. Sejam muito bem vindos! 

Município dá continuidade ao mutirão
de vacinação que começou no sábado

Após o mutirão orientado 
pela Secretaria estadual da 
Saúde para atualizar o calen-
dário vacinal dos paranaen-
ses, realizado sábado (23), 
as ações de imunização têm 
continuidade nos municípios. 
Em Umuarama não foi dife-
rente. Ontem (terça-feira, 27), 
por exemplo, entre as 8h e as 
11h e das 13h30 às 16h, no 
Sest Senat, na avenida Ângelo 
Moreira da Fonseca, foram 
aplicadas a 1ª dose em crian-
ças acima dos 3 anos; a 2ª dose 
Coronavac para quem tomou 
a primeira em 29/06 ou datas 
anteriores; a 2ª dose Pfizer.

Aos que tomaram a pri-
meira dose em 05/07 ou 
datas anteriores; a 2ª dose 
Astrazeneca aos que recebe-
ram a primeira em 31/05 ou 
datas anteriores; além do 1º 
Reforço (3ª dose) aos imu-
nossuprimidos acima de 12 
anos que fizeram a segunda 
dose no dia 31/05 ou datas 

anteriores com as vacinas 
Janssen, Coronavac, Pfizer 
ou Astrazeneca.

Também os jovens com 12 
anos ou mais que fizeram a 
segunda dose no dia 29/03 
ou datas anteriores com as 
vacinas Coronavac, Pfizer ou 
Astrazeneca.

Ainda foram vacinados os 
jovens com 12 anos ou mais 
que fizeram a dose única no 
dia 29/05 ou datas anterio-
res com a vacina Janssen e 
houve o 2º Reforço (4ª dose) 
aos imunossuprimidos acima 
de 18 anos que fizeram o pri-
meiro reforço no dia 29/03 ou 
datas anteriores com as vaci-
nas Janssen, Coronavac, Pfizer 
ou Astrazeneca.

Pessoas de 40 anos ou 
mais que fizeram o primeiro 
reforço no dia 29/03 ou datas 
anteriores com as vacinas 
Janssen, Coronavac, Pfizer 
ou Astrazeneca também rece-
beram reforço, bem como os 

trabalhadores da saúde e da 
limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, acima de 18 
anos que fizeram o primeiro 
reforço no dia 29/03 ou datas 
anteriores com as vacinas 
Janssen, Coronavac, Pfizer 
ou Astrazeneca.

Umuarama está entre os 
municípios que tiveram inicia-
tiva própria e mantêm o horá-
rio estendido da vacinação, 
como aconteceu no mutirão. O 
cronograma segue no decorrer 
desta semana.

O Paraná vem promovendo 
medidas para intensificar a 
imunização com todas as vaci-
nas elencadas pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI), 
além de ter contemplado tam-
bém o novo público, crianças 
de 3 e 4 anos, contra a Covid-19.

Durante todo o último 
sábado, o Estado registrou 
95.654 imunizações. A ação 
teve o apoio de prefeituras e 
do Conselho de Secretarias 

DURANTE o último sábado, o Estado registrou 95.654 imunizações numa ação que teve o 
apoio de prefeituras e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Quadra de Areia é a mais nova
atração aos associados da ASSEMU

Mais que um espaço para 
a prática de esportes, a nova 
quadra de areia da Assemu 
(Associação dos Servidores 
Municipais de Umuarama) é um 
local que chega para melhorar 
a qualidade de vida dos asso-
ciados. É com esta frase que o 
presidente Benedito Barbosa 
define o investimento realizado 
pela diretoria da entidade em 
benefício dos sócios.

Dito informa que a quadra já 
está liberada para a prática de 
vôlei, futebol, beach tênis e outras 
modalidades esportivas que são 
realizadas na areia, como o fute-
vôlei, por exemplo. “Para utilizar o 
espaço é necessário apenas fazer 
o agendamento, no escritório da 
Assemu, e levar a requisição para 
a retirada da bola no horário da 
reserva”, detalha.

O diretor de Esportes da 
entidade, José Carlos Dionízio 
do Nascimento, destaca que 
esta é mais uma conquista de 
grande importância para todos 
os associados à Assemu. “É um 
ambiente agradável, ao ar livre 
e uma espécie de terapia para 
quem deseja e precisa mudar 
de vida, pois traz muitos bene-
fícios para a saúde. Os espor-
tes de areia estão diretamente 

Mais vantagens
Os esportes de areias trabalham todos os músculos, no vôlei ou no futebol, 
por exemplo, a coordenação motora é trabalhada, assim como a noção de 
espaço do próprio corpo, pois a areia fofa é diferente de outros terrenos: 

ela se molda e absorve impacto. “Além disso, aumenta o raciocínio, por se 
tratar de um jogo rápido, os jogadores precisam estar atentos na quadra, 
na bola e tomar as melhores decisões táticas”, pontua Jefinho. Ele reforça 

que, pelo fato da areia ser fofa, ela se molda conforme as atividades, fazen-
do com que os músculos da perna se tornem mais resistentes, evitando 
assim lesões. “Os esportes de areia têm uma eficácia duas vezes mais 
rápida no fortalecimento do que em outro terreno. E estar em contato 

com a areia, o sol e os parceiros de atividades, todo o ambiente proporcio-
na uma sensação de liberdade e a desconexão com a vida agitada”, finaliza, 

acrescentando que os servidores municipais que tiverem interesse em 
associar-se à Assemu ou que desejarem mais informações, podem ligar 

para (44) 3621-4141, ramal 142.

Municipais de Saúde do Paraná 
(Cosems).

A principal procura foi pela 
vacina contra a Covid-19, que 
registrou 45.944 aplicações. 

Outro número relevante foi o da 
imunização contra a Influenza, 
com 31.293 vacinados. Já imu-
nizantes de rotina tiveram uma 
adesão de 18.417 pessoas.

relacionados a um estilo de vida 
saudável”, observa.

Já o secretário de Esporte e 
Lazer (Smel), Jeferson Ferreira, 
acrescenta que, além do cui-
dado com o corpo e a melhora 
no condicionamento físico, o 

fato de os esportes praticados 
nas quadras de areia geral-
mente serem atividades rea-
lizadas em grupo, ao ar livre, 
tornam a prática mais praze-
rosa, auxiliando na saúde men-
tal dos indivíduos.

A quadra já está liberada para a prática de vôlei, futebol, beach tênis e outras modalidades 
esportivas que são realizadas na areia, como o futevôlei
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Palavras cruzadas

A Lua na Casa das Finanças pode fazer você se 
preocupar mais com dinheiro. Isso deve deixar 
você mais atenta às oportunidades no trabalho e 
vai ajudá-la a batalhar mais por uma promoção ou 
um aumento de salário. No campo sentimental, 
você vai querer estabilidade e dificilmente vai se 
satisfazer com aventuras. 

Você vai investir grande parte da sua energia na 
carreira hoje. Você também pode ter uma boa 
oportunidade de se livrar de uma dívida ou resol-
ver um problema que causa preocupação. Há 
chance de romance com uma pessoa misteriosa 
ou comprometida e a atração será irresistível. A 
união pede mais privacidade. Invista na sedução 
e apimente o sexo. 

De olho no futuro e na realização dos seus ideais, 
você vai se interessar por tudo que possa abrir 
novas portas para a sua vida, especialmente cursos 
e treinamentos. A Lua garante ótima sintonia com 
os amigos. Pode até pintar um clima de romance 
com alguém da turma e o céu dá sinal verde para 
você investir nesta relação. 

Unir-se aos colegas continua sendo uma boa opção 
para o seu signo, por isso, procure colaborar com 
os colegas e somem forças pelos objetivos em 
comum. No amor, o desejo de viver uma relação 
mais duradoura deve aumentar e você pode não 
se satisfazer com aventuras. Para quem já tem um 
compromisso, a Lua promete ainda mais união.

O trabalho continua entre as suas prioridades e 
você vai cumprir suas tarefas com toda dedicação 
nem que seja só para curtir a sensação de dever 
cumprido no fim do dia. No campo sentimental, 
o desejo de segurança pode incentivar você a se 
envolver com alguém que já conhece e que já faz 
parte do seu dia a dia. A dois, sair da rotina pode 
fazer bem à relação. 

Os astros vão deixar você mais extrovertida e comu-
nicativa. Além de conversar mais com as pessoas, 
você vai espalhar bom humor e otimismo, o que 
deve contagiar os colegas e deixar o ambiente de 
trabalho mais descontraído. Na união, você vai 
investir todo seu charme e romantismo para seduzir 
e encantar seu bem. 

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 a 27 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Leão. Em geral são 
orgulhosos, lúcidos e ambiciosos. Sabem o que querem e desejam conquistar posições hon-
rosas e elevadas. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 32, formado de 3, Júpiter 
e de 2, Lua. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que lhes confere simpatia e popularidade, boa 
comunicação, muitas amizades e inteligência, entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 27de julho

Os estudos continuam favorecidos e você deve 
aproveitar qualquer oportunidade de melhorar seu 
currículo. Outra boa dica para progredir na vida 
é seguir o exemplo de pessoas que já chegaram 
aonde você quer chegar. A dois, boa noite para 
uma conversa séria e profunda com seu amor, boa 
oportunidade de resolver velhas tensões. 

A Lua em Câncer realça todos os pontos fortes do 
seu signo e você vai usar toda sua força e determi-
nação para alcançar as metas que traçar para o seu 
dia. Quem está livre pode conhecer alguém com 
ideias e projetos bem parecidos com os seus e vai 
sonhar com romance. Na vida a dois, faça a sua 
parte para evitar conflitos e para fortalecer a união. 

A Lua ajudará você a escolher as palavras e os 
argumentos certos para defender suas ideias e 
convencer as pessoas. É uma ótima fase para 
quem procura emprego e para quem precisa 
apresentar um projeto importante no trabalho. 
Na vida a dois, ótimo momento para falar sobre 
o futuro e definir metas com seu bem. Podem 
planejar uma viagem.

O dia pode ser muito lucrativo, especialmente para 
quem trabalha em casa ou em um negócio de famí-
lia. Você também pode ganhar dinheiro com algo 
que aprendeu há muito tempo e, agora, terá chance 
de colocar em prática novamente. Um amor do pas-
sado pode fazer seu coração acelerar novamente. A 
dois, bom dia para programas caseiros.

O trabalho terá prioridade absoluta para você 
nesta quarta-feira, principalmente se você estiver 
começando em um novo emprego ou função. O 
céu indica um bom dia para mudar algo no visual. 
No amor, você saberá bem o que quer e só dará 
chance a quem mostrar que merece. Na união, 
inclua o par em seus planos e lutem juntos por 
um futuro melhor. 

A Lua na Casa das Transformações dá sinal verde 
para você promover algumas das mudanças que 
tanto deseja em sua vida. No trabalho, pode ser 
que consiga quebrar algumas regras e ganhar mais 
autonomia para cumprir suas tarefas. A Lua também 
acentua a sua sensualidade e indica fortes emoções 
no campo sentimental. 

@tribunahojenewsumuarama
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S O D M A I L
F C O T O D A

T I M E R P A S
A L C A T E I A S

E R O M A N C E

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 
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letra do
alfabeto
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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
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Mônica

(HQ)

Unidade
hereditá-
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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.

Dia dos Avós volta em grande estilo e lota praça
O Dia dos Avós foi comemorado 

em grande estilo em Umuarama. Por 
conta da prolongada pandemia, o 
evento encabeçado pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva da Aciu 
deixou de ser realizado por dois anos 
consecutivos.

“A praça Hênio Romagnolli abri-
gou uma programação intensa na 
manhã desta terça (26). Destacamos 
a interação maravilhosa e agradece-
mos as parcerias que tornaram a ini-
ciativa possível”, ressalta o presidente 

da Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), Miguel Fuentes Romero.

A movimentação começou cedo, 
com a montagem dos estandes no 
entorno. Pouco antes das 9h, horário de 
abertura, a praça já estava tomada por 
grupos da melhor idade ávidos pelas 
atividades e ações previamente divul-
gadas pelos organizadores. “Estava 
tudo perfeito, muito animado”, des-
taca Maria Clemente da Silva, 82, par-
ticipante assídua do cronograma pro-
piciado pelo projeto Vida Ativa Melhor 

Idade, da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (SMEL).

Além do apoio da prefeitura, o 
evento especial contou com as partici-
pações do Mercadão dos Óculos (testes 
de visão), Senac (penteados e design de 
sobrancelhas), Supermercado Planalto 
(café da manhã), rádio Amizade (divul-
gação e sorteio de brindes), rádios 
Aline/Massa (divulgação e sorteio de 
brindes) e Unipar.

Nos espaços reservados pela 
Universidade Paranaense foram 

disponibilizados alongamento e 
ginástica laboral (Educação Física), 
quick massage/hidratação das mãos 
(Estética) e aferição de pressão 
(Enfermagem).

A equipe Smel deu show e o alon-
gamento seguido de atividades aeróbi-
cas, em um ritmo frenético, foi um dos 
momentos mais descontraídos da pro-
gramação. O simpático Planaltinho, mas-
cote da rede de supermercados Planalto, 
participou ativamente dos exercícios e 
atendeu pedidos para diversas fotos.
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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

 Com a escalada de preços 
dos combustíveis no Brasil e no 
mundo, estratégias para eco-
nomizar e evitar o desperdício 
estão sempre na mente dos 
motoristas e gerentes de frota.

“Acompanhar a flutuação do 
preço dos combustíveis é funda-
mental para qualquer pessoa que 
possua um automóvel, mas para 
os gestores de frotas, que têm 
esse custo multiplicado deze-
nas, centenas ou milhares de 
vezes, ter a visibilidade completa 
do que influencia nesse custo é 
ainda mais indispensável. Mais 
do que isso, saber quais ações 
em frente ao volante podem 
impactar no consumo pode ser 
um diferencial estratégico para 
a gestão de gastos”, comenta 
Eduardo Canicoba, vice-presi-
dente da Geotab no Brasil. Com 
a ajuda da telemática - tecno-
logia que oferece insights que 
vão muito além das medições 
proporcionadas pelo GPS e pela 
telemetria – é possível melho-
rar o consumo de combustível 
dos veículos.  

Em menos de dois anos 
de mercado no Brasil mais de 
vinte mil unidades da Honda 
ADV foram vendidas, uma cifra 
expressiva tendo em vista seu 
lançamento ter ocorrido justa-
mente no início da pandemia. 
Este sucesso é, certamente, 
resultado do ineditismo do 
modelo, capaz de conciliar a 
praticidade típica das scooters 
com qualidades incomuns ao 
segmento, como a desenvol-
tura para trafegar em terrenos 
ruins e/ou não pavimentados.

Tal característica, que 
ampliou ainda mais a versa-
tilidade intrínseca à todas as 
scooters, é mérito de um pro-
jeto ousado e inovador, no 
qual os técnicos da Honda se 
esmeraram para dotar a Honda 
ADV de uma parte ciclística de 
referência, verdadeiramente 

voltada para um uso que 
amplia os horizontes de seus 
usuários.

Suspensões de longo curso 
– 130 mm na dianteira e 120 
mm na traseira – se aliam a 
um chassi tubular reforçado 
que garante tanto resistência 
a solicitações incomuns em 
se tratando de scooters como 
proporciona dirigibilidade 
adequada em qualquer tipo 
de piso, inclusive quando a 
pavimentação é ruim ou lite-
ralmente inexistente. Impor-
tante também neste quesito 
foi a opção pelos pneus mis-
tos, com banda de rodagem 
de desenho adequado ao uso 
no asfalto ou fora dele.

A segurança é outro ponto 
de destaque na Honda ADV, 
dotada de um sistema de fre-
nagem superdimensionado, 

com disco dianteiro tipo 
“wave” de 240 mm de diâme-
tro e pinça de pistão duplo 
assistida pelo sistema ABS – 
Antilock Brake System. Na tra-
seira o disco também é do tipo 
“wave”, com 220 mm e pinça 
de pistão simples.

Itens tecnológicos e de con-
forto como a SMART Key Sys-
tem (chave presencial), ilu-
minação full LED, painel LCD 
blackout, para-brisa ajustável 
em duas posições, espaço sob 
o assento de 27 litros de capa-
cidade – que pode abrigar um 
capacete integral – além de 
grande autonomia de rodagem 
graças ao tanque com capaci-
dade de 8 litros de combustí-
vel, que resultam em elevado 
padrão de qualidade que é ine-
rente a todas as Honda.

Quanto ao motor, a Honda 

Honda ADV 2023 ganha 
nova opção de cor prata

ADV se vale do consagrado 
monocilindro de 149,3 cm3, 
SOHC (Single Over Head 
Camshaft), 4 tempos, com 
injeção eletrônica PGM-FI 
(Programmed Fuel Injec-
tion), arrefecido a líquido e 
com transmissão automática 
continuamente variável CVT 
(V-Matic). Reconhecido por 
seu desempenho, economia e 
modernidade, tal motor conta 
com o ISS – Idling Stop System, 
dispositivo que está associado 
ao ACG, um avançado gera-
dor/motor de partida tipo 

“brushless”, de peso e dimen-
sões reduzidas.

Nesta versão 2023 a Honda 
ADV será oferecida na cor ver-
melha com grafismos pretos 
e brancos e na inédita ver-
são prata, com grafismos de 
mesmo padrão. O preço público 
sugerido é de R$ 21.790,00, com 
base no Distrito Federal e não 
inclusas as despesas de frete 
e seguro. A Honda ADV tem 3 
anos de garantia sem limite de 
quilometragem além de 7 tro-
cas de óleo gratuitas durante 
esse período.  

Em dois anos de mercado no Brasil, a Honda ADV já teve mais 
de 20 mil unidades vendidas

DIVULGAÇÃO

1 - Redução de tempo parado com motor ligado
O tempo do veículo parado com motor ligado é um dreno de com-
bustível e pode gastar vários litros de gasolina por hora, depen-
dendo do tamanho do motor e do uso do ar-condicionado. Isso 
ocorre, principalmente, quando o motorista deixa o veículo em 
funcionamento durante a operação de carga e descarga. Por isso, 
como regra geral, os motores devem ser desligados sempre que 
o veículo é estacionado. 

2 - Combate à condução agressiva
Atitudes agressivas, como excesso de velocidade, aceleração rápida e 
frenagem brusca têm efeitos negativos na eficiência de combustível. 
Dessa forma, é importante contar com ferramentas para identificar e 
gerenciar esses maus hábitos de direção, enviando notificações de 
feedback ao motorista e relatórios em tempo real. 

3 - Acompanhamento do limite de velocidade
Cada veículo é diferente em relação à velocidade ideal para efi-
ciência de combustível. Independentemente disso, a quilometra-
gem por litro de combustível diminui em velocidades acima de 
80 km/h. Um estudo do Oak Ridge National Laboratory estima 
que cada 8 km/h dirigindo a mais de 80 km/h é como pagar um 
adicional de US$0,19 (R$1,03) por galão de gasolina. Por meio de 
ferramentas de telemática é possível criar regras de velocidade 
personalizadas e gerar alertas e relatórios sempre que o limite for 
ultrapassado, permitindo a orquestração de medidas corretivas 
para os casos recorrentes.  

Conheça cinco formas de economizar combustível
V E J A  C O M O  E C O N O M I Z A R  C O M B U S T Í V E L 

4 - Relatórios de monitoramento de uso de combustível
É possível monitorar o nível de combustível do veículo a par-
tir do reabastecimento ou até mesmo das transações que os 
usuários adicionam ao sistema. Isso proporciona a geração 
e emissão de relatórios que permitem a análise de situações 
que podem exigir uma investigação mais aprofundada, como 
roubo, desvio ou vazamento de combustível, e usar esses dados 
telemáticos para verificar o uso de recursos. 

5 - Práticas preventivas
Algumas ações, como verificar a calibragem dos pneus e o fun-
cionamento do sensor de oxigênio, escolher de estradas com 
a manutenção em dia e adequadas para o tipo de carga trans-
portada, entre outros, também ajudam a otimizar o uso de 
recursos nas viagens e operações. A telemática pode ajudar a 
garantir que esses aspectos sejam verificados com frequência, 
criando lembretes de manutenção automatizados. 
Gerenciar os custos do combustível por meio da variação de 
preços na bomba pode ser difícil, mas é possível otimizar seu 
uso por meio da telemática, que oferece funcionalidades para 
economizar, provendo desde relatórios em tempo real até a 
formatação de notificações ao motorista. 
“Vale ressaltar que gerenciar e medir os custos controláveis dos 
veículos, incluindo o consumo de combustível, é mais seguro e 
eficiente do que apenas observar o preço volátil nas bombas”, 
finaliza Eduardo. 
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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

Casa para VendaCasa para Venda
Condomínio Portal das Águas

R$ 2.300.000R$ 2.300.000

Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

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

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Ref: 249

  Construída em um terreno de 364m², essa opção
conta com acabamentos de primeira linha,
mármores e granitos, piso porce- 
lanato, laminado, esquadrias 
de alumínio, móveis plane-
jados em todos os cômo-
dos, cortinas, jardim
 vertical, além de deco-
rada e equipada.

@tribunahojenewsumuarama

O Boletim Covid divulgado 
ontem (terça-feira, 26) trouxe a 
informação de que oito novos 
casos foram confirmados, sendo 
seis mulheres, dois homens e 
nenhuma criança. Dois idosos 
de Umuarama continuavam 
internados na enfermaria do 
hospital Cemil: um de 92 anos, 
que tomou três doses da vacina, 
e outro de 99 anos, que tomou 
duas doses do imunizante.

Apesar de a Secretaria 
Municipal de Saúde não ter 

Umuarama registra novo óbito por  
Covid-19 após 154 dias sem mortes

divulgado em seu último bole-
tim Covid (terça, 26), a 12ª 
Regional de Saúde confirmou 
uma informação que havia 
sido divulgada no boletim do 
Estado, lançado na última sex-
ta-feira (22), sobre a morte de 
um morador de Umuarama em 
decorrência da Covid.

Este caso, que foi infor-
mado à reportagem do Jornal 
Tribuna Hoje News pela 12ª RS 
e, na tarde de ontem (26) tam-
bém comunicado à Secretaria 

Municipal, estava sob inves-
tigação e trata do registro de 
uma paciente de 88 anos de 
idade, que faleceu em 15 de 
fevereiro em Umuarama. Tal 
caso estava sob investigação e 
somente na última sexta-feira 
é que houve a finalização.

NÚMEROS
De acordo com o boletim 

da Saúde Municipal divulgado 
na terça-feira, o número de 
casos suspeitos era de 19 e o 
de casos ativos 66, indicando 
que existem hoje 85 pessoas 

em isolamento domiciliar. 
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 38.773 
pessoas foram diagnosticadas 
com coronavírus e deste total 
38.368 se recuperaram.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou ainda que há 
154 dias nenhuma morte em 
decorrência de complicações 
do coronavírus havia sido ofi-
cialmente registrada na cidade. 
O novo óbito deverá ser divul-
gado oficialmente no novo bole-
tim que deve ser divulgado hoje 
(quarta-feira, 27).

Até ontem (26), 339 casos 
fatais da doença haviam sido 
confirmados, desde o início da 
pandemia na cidade. Em 207 
dias (de 1° de janeiro até 26 de 
julho de 2022), 18.348 pessoas 
receberam diagnósticos posi-
tivos da doença (foram 9.385 
mulheres, 6.865 homens e 2.098 
crianças). Em julho, a média de 
casos está em 11 por dia. Segundo 
a Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa de 
positividade com o índice de inter-
namentos classifica a cidade com 
“Bandeira Verde”.Concluído o recape 

asfáltico no Dom Bosco

Moradores de pratica-
mente todas as ruas do Parque 
Dom Bosco já podem circular 
por vias readequadas, com 
mais conforto e segurança. 
A Prefeitura finaliza nesta 
semana o recapeamento asfál-
tico de 11 ruas do bairro e a 
melhoria não está restrita ape-
nas ao pavimento. O projeto 
inclui a construção de calçadas 
nos pontos que não contavam 
com o passeio público e tam-
bém plantio de grama lateral 
a todo o calçamento.

O engenheiro Hélio da Silva 
Júnior, chefe da Divisão de 
Manutenção da Malha Viária da 
Secretaria de Obras do muni-
cípio, informa que o contrato 

prevê a execução de 16.734,62 
m² de recape com massa 
asfáltica quente (CBUQ). A 
readequação foi executada 
entre a Av. Olinda e rua Dom 
Patrício. No Dom Bonifácio na 
rua Josias Antunes de Souza 
até o final; no Dom Antonino 
partindo da Josias Antunes 
de Souza até o final; no Dom 
Alberto desde a rua Dom 
Basílio; no Dom Eleutério 
desde a avenida Frei Orlando 
Busato; no Dom Basílio entre 
a rua Josias Antunes de Souza 
e avenida Frei Orlando Busato 
e nas ruas Dom Eugênio, Dom 
Afonso, Dom Hilário, Dom 
Ricardo e Dom Patrício, da rua 
Dom Bosco até a avenida.

O investimento total nesta 
obra é de R$ 999.665,66
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
EM

O
ÇÃ

O
A cura está ligada ao tempo e às vezes 

também às circunstâncias.
Hipócrates

@tribunahojenewsumuarama

EXPO NA AGENDA!
A 48a Expo Umuarama/21a Internacio-
nal já tem data pré-definida. Será de 
9 a 18 de março de 2023, no Parque 

Dario Pimenta Nóbrega. O anúncio foi 
feito pelo presidente da Sociedade 
Rural, Milton Gaiari, em jantar para 

a prestação de contas aos associados 
da entidade, na última sexta-feira. 

Segundo Gaiari, a data foi apresentada 
à Comexpa (Comissão de Exposições do 
Paraná), que deve ratificá-la em reu-

nião com todas as entidades ruralistas 
do Paraná, no próximo mês, 

em Curitiba.

***

O presidente apresentou números 
positivos da Expo Umuarama 2022, 
realizada de 10 a 20 de março últi-
mo.  “Tivemos um público gigante, 

superior a 250 mil pessoas, e também 
movimentamos cifras expressivas nas 
áreas de comércio, indústria e presta-
ção de serviços, além do setor animal. 
Superou todas as nossas expectativas.  
Destacou também a qualidade e a ex-
periência dos diretores e profissionais 

que atuam na organização da Expo 
Umuarama e frisou o interesse da SRU 
em ampliar o leque de possibilidades e 

novidades para edição de 2023.

ARENA
Anúncio feito pelo presidente Milton Gaiari destaca a cobertura da arena de shows e rodeio do Parque de Exposições para 
2023. O recurso, de R$ 3 milhões, já está na conta da Prefeitura de Umuarama, para autorizar o processo de licitação. 
Aplausos ao  deputado federal Osmar Serraglio.

ZOOM
Valdete Sperandio Cruz  (ao 

centro) acompanhada do esposo 
Sebastião Cruz no dia da posse 

oficial como presidente do Rotary 
Club Catedral, na Casa da Amizade. 

Acompanhada de amigos, fami-
liares e rotarianos, ela fez pose e 
eternizou o momento especial. 

 ARQUIVO PESSOAL

THIAGO CASONI 

PAGODE EM ALTA!
O trio de samba & pagode -, REsenha A3 

está com a agenda disponível para shows. 
O domingo (31)  ganha tarde / noite no 

Wikingns  que faz open doors para os que 
gostam de viver a vida e com samba no 

pé. Agende-se, sambe e prestigie a apre-
sentação  dos nosso pratas da cas.
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