
 

Cerca de 240 crianças do berçário ao infantil 5 no Cmei Madre Paulina, no Parque Danielle, tiveram uma aula dife-
rente nesta semana. Agentes de endemia levaram o Projeto Educação em Saúde para salas de aula, orientando 
os pequenos a se engajarem no combate à dengue. A palestra foi realizada nos turnos da manhã e da tarde. O 
trabalho didático, interativo e de fácil compreensão foi realizado através de uma adaptação da história de Cha-
peuzinho Vermelho, onde a Vovó é a vítima do mosquito.
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Intermediação de mão de obra em
Umuarama é destaque no Paraná
Com 17.365 encaminhamentos para vagas disponíveis e 2.780 can-
didatos contratados pelo mercado de trabalho local, praticamente o 
dobro da meta estabelecida, a Agência do Trabalhador de Umuarama 
teve o desempenho elogiado durante avaliação do Departamento 

do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Sejuf. Os números 
atingidos no ano passado projetam o trabalho realizado na cidade e 
as contratações representaram mais de R$ 3,6 milhões em recursos 
gerados pelos contratados. l 8

Nova Diretriz de
formação de preços l 5

ALEX MIRANDA

Atendimento
em Libras para

mulheres vítimas
de violência

l 2

Desempregado
não pagará multa

fidelidade de
telefone e internet

l 3

Fim do prazo
de inscrição

para consulta da
tarifa de água

l 4

Centenas de adolescen-
tes e jovens, a partir 

dos 12 anos de idade, 
discutiram ontem o 
cyberbullying, tema 

que tem proporcionado 
muitos desafios para a 
sociedade nos últimos 
tempos, e se manifes-
taram dizendo já terem 
sido vítimas de assédio 

virtual. l 11

Cyberbullying

Chapeuzinho Vermelho contra a dengue
Mulher é agredida
e abandonada em
estrada rural no

Encruzo dos Goianos
l 6
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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

27/6 a 27/7 0,6972 0,6972 0,1962
28/6 a 28/7 0,6972 0,6972 0,1962
1/7 a 1/8 0,6639 0,6639 0,1631
2/7 a 2/8 0,6643 0,6643 0,1635
3/7 a 3/8 0,7013 0,7013 0,2003

Ações % R$
Petrobras PN +1,10% 31,35 
Vale ON +0,23% 70,52 
ItauUnibanco PN +0,34% 23,55 
Magazine Luiza ON +3,45% 2,70 
Gol PN +10,93% 9,03 
Pão de Açúcar ON +8,37% 16,32

IBOVESPA: +1,67% 101.437 pontos

Iene 137,37
Libra est. 0,83
Euro 0,99
Peso arg. 130,90

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,8% 5,2500 5,2510 +0,3%

PTAX  (BC) -1,0% 5,3068 5,3074 +1,3%

PARALELO -1,9% 5,1200 5,5600 -0,4%

TURISMO -1,9% 5,1200 5,5400 -0,4%

EURO -1,1% 5,3615 5,3642 -2,2%

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 27/07

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,38
Peso arg. R$ 0,041
R$1: 1.299,04 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/07 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 1.578,75 46,00 3,2%
FARELO ago/22 488,90 16,50 17,9%
MILHO set/22 600,25 3,25 -9,2%
TRIGO set/22 790,25 -13,50 -13,9%

SOJA 171,61 1,2% -0,9% 170,00
MILHO 72,36 1,3% -7,2% 72,00
TRIGO 111,25 -0,2% 0,8% 112,00
BOI GORDO 300,85 -0,2% 0,8% 300,00
SUINO 6,06 0,0% 4,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/07 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 27/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 183,00 0,0% -1,1%
SOJA Paranaguá 194,00 1,3% 0,0%
MILHO Cascavel 80,00 -1,2% -7,0%

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
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PREVISÃO DO TEMPO

Palavras cruzadas

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você hoje. Sol e Lua enviam ótimas vibrações para 
o seu lar e você pode tomar atitudes ou decisões 
muito importantes para a união familiar. Pode re-
atar um romance e manter segredo sobre isso. Na 
vida a dois, busque privacidade e curta mais o seu 
ninho de amor. 

Lua, Sol e Mercúrio em Leão renovam a sua dis-
posição e acentuam todos os pontos fortes do seu 
signo. Determinada por natureza, você vai investir 
com mais força ainda para conquistar o seu espaço 
e o sucesso que tanto deseja. Só evite bater de fren-
te com os chefes. Sucesso garantido nas paqueras 
e no romance, basta usar seu charme natural. 

Os astros acentuam o lado mais reservado do seu 
signo e você vai usar toda sua discrição no trabalho. 
No início da noite, pode se preocupar ou sentir 
saudade de alguém que mora longe. Tente contato 
e insista se precisar. Júpiter na Casa 8 deixa você 
ainda mais atraente e sedutora. Pode se envolver 
num romance proibido. 

A concentração de vários astros na Casa 8 do seu 
Horóscopo fará você buscar mais intensidade em 
tudo que fizer. Se você gosta do que faz, vai mergu-
lhar no trabalho e fará tudo que estiver ao seu alcan-
ce para conquistar mais estabilidade no emprego. 
No amor, seu poder de sedução será irresistível. 
Mas a relação vai ser oito ou oitenta. Sexo quente.

A palavra-chave de hoje para você é união. Vários as-
tros passam pela sua Casa das Alianças e anunciam 
que você terá sucesso em todas as parcerias que fizer. 
No trabalho, junte-se aos colegas e estimule a coope-
ração. No campo sentimental, o desejo de encontrar 
sua alma gêmea e viver algo sério será maior. Pode 
iniciar um romance ou fortalecer a união.

Você vai sentir disposição redobrada para encarar o 
trabalho e seus compromissos de rotina. Vários astros 
estão na Casa 6 e revigoram a sua energia. Deve até 
ter cuidado para não assumir tarefas demais e acabar 
se sobrecarregando. Pessoas conhecidas terão mais 
chances de ganhar seu coração. Na vida a dois, você 
vai querer participar mais da vida do par. 

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 no dia 28 de julho são do signo de Leão com a personalidade em Virgem. Em 
geral são pessoas de sorte, que podem ganhar dinheiro e arrumarem emprego, com vantagens 
em negócios de ocasião. A sorte está sempre rondando a sua área. Seu número principal, do 
dia do nascimento é o 33, formado de 3, o símbolo de Júpiter, em dobro, que inclina para à 
Filosofia, o Direito, o Magistério, o jornalismo, a comunicação e a Religião, entre outras coisas. 
A soma dá o 6, de Vênus, que é símbolo de beleza e estética, artes e diversões, amor e poesia.  
Neste caso, a beleza física não é indício de felicidade.

Horóscopo nascido em 28 de julho

Lua, Mercúrio e Sol se encontram no ponto mais 
alto do seu Horóscopo e despertam em você um 
desejo ainda maior de lutar pelos seus objetivos. No 
trabalho, você vai investir em suas metas mais am-
biciosas e não vai sossegar enquanto não conseguir 
o reconhecimento que merece. Nas paqueras, você 
vai caprichar no visual e escolher a dedo seu alvo. 

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será um ótimo estímulo para você mergulhar no 
trabalho e correr atrás das oportunidades. Cuidado 
para não cair na lábia de amigos quando o assunto 
for grana. Na área afetiva, o Sol ajuda você a definir 
o que realmente quer para a sua vida e você será 
exigente nas escolhas. 

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você hoje. Sol e Lua enviam ótimas vibrações para 
o seu lar e você pode tomar atitudes ou decisões 
muito importantes para a união familiar. Pode pintar 
algum mal-entendido com parentes no fim da tarde. 
No romance, busque privacidade e curta mais o seu 
ninho de amor.

Vários astros se unem no seu paraíso astral e isso 
garante doses extras de sorte, alegria e criatividade 
para você. Seu entusiasmo será contagiante e fará 
com que todos queiram a sua companhia. Na pa-
quera, seu charme será absolutamente irresistível 
e vai deixar muitos admiradores a seus pés. 

Vários astros se encontram na Casa 11 do seu Ho-
róscopo, o que deve incentivar você a buscar com 
mais força ainda os seus ideais e projetos para 
o futuro. A boa notícia é que você poderá contar 
com o apoio dos amigos para tudo que precisar. 
Júpiter abençoa a vida a dois e você vai mostrar 
que é parceira para o que der e vier. 

Os astros vão acentuar todo otimismo e espírito aven-
tureiro do seu signo e você vai sentir uma vontade 
ainda maior de se jogar em novas experiências. Pode 
se entusiasmar em retomar os estudos, fazer uma fa-
culdade ou aprender outro idioma. Júpiter envia óti-
mas vibrações para sua vida amorosa. Pode conhecer 
alguém especial ou fortalecer os laços com seu bem.
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Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 28/7/2022

concurso: 2503Megasena
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Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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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

04 18 30 34 47 56 75 
BAHIA-BA

28 37 67 73 74

ABRIL

03 04 08 16 21 30 31

concurso: 5907

03 14 16 38 43 45

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 16

max 30
min 16

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 28
min 18

max 29
min 14

Curitiba
max 24
min 12

FASES 
DA LUA

Sexta 29/7/2022

Sol
Sábado 30/7/2022

Muitas nuvens

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

Lotofácil concurso: 2582

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

Base naval 
americana
localizada
em Cuba

Doutrina
de Plínio
Salgado 

(anos 1930)

Parte
central da

igreja

Beatriz
Segall,

atriz
brasileira

Liam 
Neeson, 

ator 
britânico

O maior 
do Brasil é
a Argenti-
na (fut.)

O pensa-
mento que
abrange a
totalidade

Estragar,
em

espanhol

Vesti-
menta da
mulher
hindu

Classe
ovípara

de verte-
brados

Acaba-
mento

aplicado
em móveis

A bomba
do Proje-
to Man-
hattan

Verbo
auxiliar
da voz
passiva

Prefixo 
de "antiá-

cido":
contra

"E (?)...
Comeu?",
comédia 

(Cin.)

Tudo, em
inglês

Dragão, Besta e Falso
Profeta
(Bíblia)

(?) do euro, região em
crise econômica

desde 2008A 3ª nota
musical

Elementos que for-
mam a estrutura das
proteínas
(Bioquím.)

Consequência da mo-
dificação do passado
histórico por um hipo-
tético viajante do tempo

Lírio
Fórmula
ritual do
Budismo

Autoriza-
ção emiti-

da por 
um juiz

Os passos
criados
para um

balé

Capital da
Noruega

Iguaria do
mar Negro

Batem
asas

Homilia
(Catol.)

Logo (?):
aqui perto

Rio da
Toscana

Sondar; 
esquadri-

nhar
Magistra-

do romano,
inspeciona-
va os bens
públicos

Facção
Trabalho
eventual;

bico

Conjunção
aditiva

Válvula
cardíaca

Suplica;
reza

A mais an-
tiga linha
de carros
da Ford,
ainda em
produção

"High", em
HDTV

Fazenda,
em inglês

Ouro
(símbolo)
Senhor

(síncope)

Torônio
(símbolo)
Feminino
(abrev.)

Ou, em
inglês
Gênero
(abrev.)

Nitrogênio
(símbolo)

Planta
medicinal
com pro-
priedades
calmantes
(Farmac.)

Conjunto 
dos "pelos"
da escova

IZ
GUANTANAMOT

NEXAMINAR
IGVIALI
VERBENALN

CERDASORAD
SILMANTRA

HOLISTICOID
PSARIAVE

FARMADEJAM
ROSLOALA

LACAESERL
ALVARAXAI

EIMUSTANG
LAÃORTN

COREOGRAFIA
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Aprovada garantia de atendimento em
Libras às mulheres vítimas de violência

A Assembleia Legislativa do 
Paraná aprovou nesta semana 
a proposta que garante atendi-
mento em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) para mulheres 
vítimas de violência doméstica e 
familiar que sofrem de deficiên-
cia auditiva ou de comunicação. 
O projeto de lei 360/2021 foi 
aprovado em primeiro turno de 
votação durante sessão ordiná-
ria antecipada de ontem (quar-
ta-feira, 27), que foi realizada na 
terça-feira.

O texto, que tramita na 
forma de um substitutivo geral 
da Comissão de Constituição e 
Justiça, promove alterações na 
Lei Estadual nº 18.419, de 07 de 
janeiro de 2015, que Estabelece 
o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência do Estado do Paraná, 
e na Lei Estadual nº 18.746, de 
06 de abril de 2016, que torna 

obrigatória a divulgação do ser-
viço Central de Atendimento à 
Mulher – Ligue 180.

De acordo com as alterações 
propostas às legislações atuais, 
fica garantido no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência do 
Estado o “efetivo atendimento 
das necessidades das pessoas 
com deficiência, inclusive nos 
atendimentos realizados em 
serviços públicos com a disponi-
bilização de suporte em Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), 
quando possível presencial, ou 
por meio telemático”.

A proposição também prevê 
que a lei que trata da divulga-
ção da Central de Atendimento 
à Mulher – Ligue 180 obri-
gue “estabelecimentos públi-
cos, órgãos ou serviços do 
Poder Público Estadual, autar-
quias, agências reguladoras 

e concessionárias de serviço 
público, empresas públicas, 
sociedades de economista mista 
e similares, inclusive, se exequí-
vel, com a realização do atendi-
mento em Libras às mulheres 
com deficiência auditiva ou com 
dificuldade de comunicação, 
vítimas de violência doméstica 
e familiar, seja por meio presen-
cial ou eletrônico/telemático.”

A justificativa da matéria des-
taca que, em decorrência da falta 
de tais profissionais, mulheres 
surdas são mantidas no quadro 
de violência por mais tempo, até 
que consigam comunicar as auto-
ridades sobre as agressões viven-
ciadas. “Em muitos casos, para 
que tais mulheres possam fazer 
a denúncia, precisam recorrer à 
mímica – o que agrava a situação 
de humilhação e de exposição da 
vítima”, diz a justificativa.

FICA garantido no Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado o “efetivo atendimento das necessidades quando possível presencial, ou 
por meio telemático
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Desempregado não
pagará multa fidelidade
de telefone e internet

A Assembleia Legislativa 
do Paraná aprovou na última 
terça-feira (26), em terceira 
discussão, o projeto de lei 
351/2019, que obriga as con-
cessionárias prestadoras de 
serviços de telecomunicação 
a dispensar o usuário do paga-
mento de multa fidelidade 
quando a rescisão contratual 
se der em razão da perda de 
vínculo empregatício.

A proposta abrange con-
cessionárias de serviços públi-
cos de telecomunicação que 
prestam o Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC), o 
Serviço Móvel Pessoal (SMP), 
o Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM) e os Serviços 
de Televisão por Assinatura, 
entre outras reguladas e fisca-
lizadas pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel).

Conforme o texto, a dis-
pensa de multa de fidelidade 
não exime o consumidor 
do pagamento dos débitos 
pendentes em razão da efe-
tiva prestação do serviço 
contratado.

Caso a proposta se torne 

lei, o descumprimento das 
obrigações estabelecidas 
sujeitará a concessionária 
infratora às sanções previs-
tas no artigo 56 do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 
Federal nº 8.078/1990), como 
multas. Após a sanção da lei, 
as concessionárias de serviços 
públicos de telecomunicação 
terão prazo de 90 dias para se 
adequar. A matéria será votada 
ainda em redação final na 
Assembleia Legislativa antes 
de ser encaminhada para san-
ção do Poder Executivo.

Bolsa Agro Estudantil para
alunos de colégios agrícolas

O projeto de lei 345/2022 
cria a Bolsa Agro Estudantil do 
Paraná. Pela proposta, alunos 
do regime de internato nos 19 
Centros Estaduais de Educação 
Profissional Agrícola receberão 
um auxílio financeiro mensal 
equivalente a 50% do piso sala-
rial da agricultura do Estado.

O projeto foi protocolado 
na sessão plenária da última 
segunda-feira (25) e agora segue 
para a análise das Comissões 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). A justificativa da 
proposição destaca a impor-
tância da formação profissional 
agrícola para o Estado e tam-
bém sustenta que grande parte 
dos alunos pertence a famílias 
de pequenos agricultores.

O recebimento de bolsa-
-auxílio significa a garantia 
mínima de estabilidade finan-
ceira, na busca da ampliação 

Isenção de IPI para jogos de tabuleiro
O Projeto de Lei 1668/22 prevê 

que o uso de jogos de tabuleiro – 
jogo realizado em superfície plana 
e com uso de dados, cartas ou 
fichas e não praticado com intuito 
lucrativo – em políticas públicas 
de educação. O texto tramita na 
Câmara dos Deputados.

Como incentivo aos jogos de 
tabuleiro, a proposta prevê isen-
ção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), de 01 de 
janeiro de 2023 a 31 de dezem-
bro de 2027, para o jogo em si 

e seus componentes, incluindo 
dados, cartas e fichas.

A isenção, segundo o texto, 
tem como metas aumentar a 
qualidade do ensino no Brasil 
e disseminar conhecimento 
sobre políticas públicas de 
saúde e de proteção contra a 
violência infantil.

“Além de oportunizar uma 
aprendizagem significativa, os 
jogos de tabuleiro contribuem 
para a socialização de seus prati-
cantes, melhoram a capacidade 

de memória e o raciocínio 
lógico, aprimoram aspectos cog-
nitivos e estimulam o desenvol-
vimento de competências, como 
concentração, liderança, estra-
tégia e inteligência emocional”, 
consta na justificativa.

TRAMITAÇÃO
O projeto será analisado, em 

caráter conclusivo, pelas comis-
sões de Educação; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

dos conhecimentos com o 
amparo do poder público, diz 
a justificativa do texto.

Pela proposta, o paga-
mento da bolsa deverá ser 
viabilizado pela Secretaria 
de Estado da Educação 
e do Esporte, que deverá 

regulamentar o processo. A 
proposição indica que, para 
ter direito ao auxílio, o aluno 
deverá manter a nota média 
escolar mínima exigida, com-
parecer a no mínimo 75% das 
aulas e não ter mais do que 
10% de faltas sem justificativa.

O recebimento de 
bolsa-auxílio significa 
a garantia mínima de 
estabilidade financeira, 
na busca da ampliação 
dos conhecimentos com o 
amparo do poder público

DIVULGAÇÃO

Orçamento 2023

Para otimizar a análise do Orçamento da União pela Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), o trabalho é dividido em 16 áreas 

temáticas. Cada uma dessas áreas tem um relator setorial, 
indicado entre os parlamentares integrantes da CMO. Neste 

ano, os senadores ficaram responsáveis por seis áreas temáticas 
do Orçamento de 2023, como foi definido em junho na CMO. 
Cabe a cada relator setorial definir um parecer sobre sua área 
temática, que depois será analisado e votado na comissão. Em 

seguida o texto é incorporado ao relatório-geral.

Armas
As regras sobre registro, posse e comercialização de armas 
de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) 
estão na pauta do Senado no segundo semestre de 2022. 
O PL é analisado pela CCJ e já tem mais de 100 emendas 
a serem analisadas. A intenção era de que o texto fosse 
colocado em votação na CCJ no início do ano, mas a falta 
de acordo e ameaças sofridas por senadores contrários ao 
projeto adiaram. Em abril, foi instalada a Frente Parlamentar 
pelo Controle de Armas e Munições, Pela Paz e Pela Vida 
(FP-Controle). Uma das principais pautas defendidas pelos 
integrantes da frente é justamente a rejeição do texto.

‘Quatro fora’
Quatro deputados estaduais vão “pendurar as chuteiras” e não 
concorrerão às eleições de outubro. São eles Elio Rusch (União 
Brasil), Jonas Guimarães (PSD), Nereu Moura (MDB) e Francisco 
Buhrer (PSD). Dentre os futuros aposentados, Nereu Moura 
quer deixar um sucessor. Seu filho Nereu Moura Junior vai 
concorrer a uma vaga para a Assembleia Legislativa.

Reforma tributária
Mesmo com os esforços 
do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, e do relator 
da matéria, o senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), a reforma 
tributária não foi aprovada 
pelos senadores no primeiro 
semestre de 2022. Com a 
corrida eleitoral do segundo 
semestre, a reformulação do 
sistema tributário nacional 
pode acabar ficando para 
2023. O ano de 2022 começou 
otimista, com o presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), senador Davi 
Alcolumbre (União-AP), 
prometendo que a reforma 
tributária teria prioridade na 
comissão. Na abertura dos 
trabalhos legislativos, Pacheco 
também elencou a reforma 
como uma das prioridades 
de 2022.

DIVULGAÇÃO

A proposta
A reforma da legislação 
tributária vem sendo debatida 
no Brasil há pelo menos 
duas décadas. Além da PEC 
110, está em debate no 
Parlamento a PEC 45/2019, 
da Câmara. A principal 
convergência entre as duas 
propostas é a extinção de 
diversos tributos que incidem 
sobre bens e serviços. Eles 
seriam substituídos por 
um só imposto sobre valor 
agregado (IVA). A unificação 
de impostos tem algumas 
vantagens: simplicidade na 
cobrança; diminuição da 
incidência sobre o consumo; e 
uniformidade em todo o país. 
A PEC 110 visa instituir um 
modelo dual do IVA, que será 
composto pelo Imposto de 
Bens e Serviços (IBS) – fusão 
do ICMS com o ISS. 
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Sábado termina o prazo
para inscrição à consulta
sobre tarifa da Sanepar

Te r m i n a  n o  p r óx i m o 
sábado (30) o prazo para 
participação da popula-
ção na consulta pública 
da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
do Paraná (Agepar) referente 
à segunda fase da 2ª Revisão 
Tarifária Periódica (RTP) da 
Sanepar.

Por meio desse mecanismo 
de participação social, qual-
quer cidadão, independente 
de sua formação acadêmica 
ou exercício profissional, pode 
contribuir com sugestões, críti-
cas ou questionamentos sobre 
itens que compõem a tarifa da 
Sanepar.

Nesta consulta pública, a 
população pode opinar sobre 
quatro temas: perdas de água, 
matriz de risco, Fator X e Fator 
Q. Os demais itens que com-
põem a tarifa serão temas de 
outras três consultas públicas 
que também farão parte da 2ª 
RTP da Sanepar.

Matriz de risco refere-se à 
definição prévia de situações 
que podem levar as situações 
de reequilíbrio tarifário, tais 
como catástrofes ou novos 
investimentos por imposição 
do Poder Público.

Abandono ao tratamento de 
câncer aumenta na pandemia

Além dos impactos dire-
tos, a pandemia causada pelo 
novo coronavírus implicou em 
outros problemas na saúde das 
pessoas. Por causa de fatores 
como o isolamento social e o 
medo da Covid-19, muita gente 
abandonou os cuidados com o 
câncer, interrompendo trata-
mentos ou deixando de fazer 
o diagnóstico precoce. A cons-
tatação é da médica Rosane do 
Rocio Johnson, oncologista clí-
nica do Instituto de Oncologia 
do Paraná. De acordo com 
a especialista, em torno de 
35% dos tratamentos feitos 
por homens foram abando-
nados durante a pandemia. O 
resultado foi o agravamento 
dos casos.

Em entrevista ao Programa 

Campanhas
A Campanha Dezembro Laranja promove ações de prevenção do 

câncer de pel. O Novembro Vermelho dedica o mês à prevenção e 
ao combate ao câncer de boca. O Outubro Rosa lembra da neces-
sidade das mulheres assumirem o protagonismo da sua própria 

saúde. Agosto Azul, realiza ações para prevenir a saúde do homem. 
Todas estas campanhas foram criadas por Leis aprovadas pelos 
deputados estaduais e sancionadas pelo Governo do Estado.

POPULAÇÃO poderá participar com sugestões, críticas ou questionamentos sobre itens 
que compõem a tarifa da Sanepar

DIVULGAÇÃO

Assembleia Entrevista, da TV 
Assembleia, ela diz que houve 
uma mudança séria no com-
portamento das pessoas. 
“Muitos fecharam as portas 
para os médicos. O medo 
impactou na situação. Agora 
estamos vendo um aumento 
impressionante de casos de 
câncer. Agora, essas pessoas 
estão muito mais doentes. É 
como se tivéssemos retroce-
dido para 10 ou 15 anos antes 
da pandemia. Temos vistos 

tumores enormes e pessoas 
gravemente doentes. Está 
uma situação muito crítica”, 
afirmou.

Para reverter a situação, a 
médica lembrou a importân-
cia de dois fatores: informa-
ção e prevenção. Neste sen-
tido, a Assembleia Legislativa 
do Paraná realiza ao longo 
do ano uma série de cam-
panhas de conscientização 
chamando a atenção para os 
perigos do câncer. 

O Fator X é um cálculo de 
produtividade da Sanepar e 
o Fator Q refere-se à quali-
dade dos serviços prestados 
aos usuários. Por meio da 
consulta pública, a popula-
ção poderá contribuir com a 
elaboração da metodologia 
de mensuração. Esta é uma 
novidade desta 2ª RTP.

Para participar da con-
sulta pública, os cidadãos 

devem acessar o endereço 
eletrônico da Agepar. Não 
serão analisadas contribui-
ções anônimas, conforme 
vedação constitucional ao 
anonimato, prescrito no art. 
5º, inc. IV, da Constituição 
F e d e r a l .  Ta m b é m  n ã o 
haverá respostas individua-
lizadas para as contribui-
ções, que serão analisadas 
em conjunto.

Pronampe II
Em 2021, foram criadas 269 mil 
empresas no Paraná, e destas, 
265 mil são micro e pequenas e 
74,88%, microempreendedores 
individuais. O Banco do Brasil 
registrou que entre 2020 e 
2021 foram liberados pelo 
Pronampe um total de R$ 15,2 
bilhões que atenderam mais de 
186 mil empresas.

Vaga
O advogado Alaim Giovani 
Fortes Stefanello foi recebido 
pelo prefeito de Curitiba, Rafael 
Greca (PSD) em busca de apoio 
a vaga de desembargador do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região. Stefanello é um 
dos indicados da OAB para a 
lista tríplice à vaga na corte da 
Justiça Federal dos três estados 
da Região Sul.

Sebrae Paraná
Startups do Brasil podem 
se inscrever no ON Sebrae: 
Inovação Aberta até 4 de 
setembro. O serviço busca 
interessados em estágio 
de comercialização e no 
desenvolvimento de provas de 
conceito para a resolução de 
desafios internos com foco na 
excelência e melhoria contínua 
de resultados.

Sem aftosa
O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
autorizou, em outubro de 2019, 
a suspensão da vacina contra 
a febre aftosa no Paraná. Em 
agosto de 2020, o Paraná foi 
reconhecido nacionalmente 
como área livre de febre aftosa 
sem vacinação e, em 27 de maio 
de 2021, a Organização Mundial 
da Saúde Animal concedeu ao 
Paraná, devido ao bom trabalho 
de sanidade agropecuária, o 
reconhecimento internacional 
como área livre de febre aftosa 
sem vacinação.

CadÚnico
O Cadastro Único está realizando 
uma atualização geral e milhões 
de pessoas deverão informar sua 
situação ao governo. O registro 

Pronampe
Micro e pequenos empresários e microempreendedores já 

dispõem de R$ 50 bilhões em créditos do Pronampe dispostos 
desde segunda-feira, 25, nos bancos e financeiras conveniados 
que tem a garantia do fundo garantidor do Banco do Brasil. O 
financiamento pode ser utilizado, entre outras despesas, para 

a compra de máquinas e reformas, e para capital de giro, como 
pagamento de salário dos funcionários e de contas como água, 

luz e aluguel.

é responsável por ser base de 
diversos programas sociais. Os 
grupos de beneficiários devem 
atualizar o CadÚnico até a 
primeira quinzena do mês de 
agosto de 2022. Vale lembrar 
que, em 2020 e 2021, não houve 
a atualização do 
cadastro.

BRDE Labs
As inscrições para startups que 
queiram participar do BRDE 
Labs encerram nesta sexta-feira, 
29. Os desafios deste ano têm 
a temática ESG – (tradução 
para governança ambiental, 
social e corporativa). De forma 
inédita, o banco se lança 
também como âncora com 
outras nove empresas, Bree, 
Brose, Frísia, Frivatti, Intecso, 
Marel S/A, Santa Maria e Tuicial, 
cada qual com seus desafios 
para serem solucionados pelas 
participantes.

Acesso à internet
Pesquisa realizada pela 
Associação Nacional das 
Administradoras de Benefícios 
com moradores de todas as 
regiões do país mostra que 
no Sul está a população que 
mais se utiliza das facilidades 
da internet para acessar 
resultados de exames: 75,9%. 
No Norte do país, apenas 
63% buscam as plataformas 
dos resultados. E a média 
nacional ficou em 72,3%. Esse 
dado coincide com a pesquisa 
TIC Domicílios 2021, que 
confirmou que os moradores 
do Sul têm os maiores índices 
de uso de internet do Brasil: 
83% da população local, contra 
81% da média do país.

SUS
Outro dado identificado no 
estudo mostra que no Sul, 
entre os usuários do SUS, 
69,1% indica que não possui 
plano por questões financeiras. 
Para quem custeia as despesas 
de saúde, o que mais motivaria 
a contratação do benefício 
seria o valor do serviço para 
86,8%. Percentual elevado 
também nas regiões Norte, 
88,9% e Nordeste, 76,1%.
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Petrobras aprova nova
diretriz de formação de
preços dos combustíveis

O Conselho de Administração 
da Petrobras aprovou, em 
reunião realizada ontem 
(quarta-feira, 27), a Diretriz 
de Formação de Preços no 
Mercado Interno a ser apli-
cada aos derivados de petró-
leo e gás natural, comer-
c i a l i za d o s  n o  m e r c a d o 
interno, incluindo o próprio 
Conselho de Administração e 
o Conselho Fiscal na supervi-
são da execução das políticas 
de preço da petroleira.

A diretriz incorpora uma 
camada adicional de super-
visão da execução das polí-
ticas de preço pelo Conselho 
de Administração e Conselho 
Fiscal, a partir do reporte tri-
mestral da Diretoria Executiva, 
“formalizando prática já 
existente”.

A diretriz, no entanto, não 
vai alterar a política de equilí-
brio de preços da empresa com 
os mercados nacionais e inter-
nacionais. “Vale destacar que a 
referida aprovação não implica 
em mudança das atuais polí-
ticas de preço no mercado 
interno, alinhadas aos preços 
internacionais, e tampouco no 
Estatuto Social da companhia”, 
informou a estatal.

“Na execução das Políticas 
de Preços, buscando maxi-
mizar a geração de valor 
para Companhia, a Diretoria 
Executiva, ou alçada por ela 
delegada, deverá acompa-
nhar a evolução do mercado 

Ocupação de leitos de Covid na
rede privada aumenta em junho

A ocupação dos leitos 
para Covid-19 informada 
por operadoras privadas de 
saúde subiu de 38,3%, em 
maio, para 49,2%, em junho, 
segundo balanço divulgado 
pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). O 
levantamento inclui tanto lei-
tos comuns quanto de tera-
pia intensiva. Os dados fazem 
parte da edição de julho do 
Boletim Covid-19 da ANS, 
divulgado ontem (27) pela 
agência reguladora.

O crescimento nas interna-
ções acompanha um período de 
nova alta nos casos de covid-19 
no país, como mostra o painel 
de dados Monitora Covid-19, 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). Após o pico de infec-
ções no início de 2022, o Brasil 
teve menos de 20 mil casos da 
doença por dia entre a segunda 
quinzena de abril e o fim de 
maio, quando o número de 
casos voltou a superar esse 
patamar. Depois disso, as notifi-
cações continuaram a subir, até 

atingir os 50 mil casos diários no 
fim de junho.

O aumento de casos e inter-
nações também se refletiu em 
mais reclamações de usuários. 
Segundo a ANS, foram contabi-
lizadas 422 queixas de usuários 
de planos de saúde relaciona-
das à covid-19, 66,8% a mais 
que as demandas registradas 
em maio deste ano. O levanta-
mento mostra que 63% delas 
foram sobre as dificuldades de 
realização de exames e trata-
mento para a doença.

brasileiro de derivados de 
petróleo [considerando, por 
exemplo, o efeito da venda 
de ativos de refino], dos pro-
dutos substitutos e a atuação 
dos importadores, tendo como 
principal balizador de preço 
competitivo o equilíbrio dos 
preços da Petrobras com os 
mercados nacional e interna-
cional e observando também 
a participação de mercado 
necessária para a otimização 
de seus ativos, bem como a 
preservação de um ambiente 
competitivo salutar, nos ter-
mos da Legislação em vigor”, 
explicou a Petrobras.

Embora acrescente os 

conselhos de Administração e 
Fiscal, a diretriz reiterou a com-
petência da Diretoria Executiva 
na execução das políticas de 
preço, para “preservar e priori-
zar o resultado econômico da 
companhia, na direção de maxi-
mizar a sua geração de valor”.

“Os procedimentos relacio-
nados à execução da política 
de preço, tais como, a periodi-
cidade dos ajustes dos preços 
dos produtos, os percentuais e 
valores de tais ajustes, a con-
veniência e oportunidade em 
relação à decisão dos ajustes 
dos preços permanecem sob 
a competência da Diretoria 
Executiva”, observou.

Informação
Ainda de acordo com a diretriz, “a Diretoria Executiva deverá reportar 
trimestralmente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal a 
evolução dos preços praticados no mercado nacional para diesel, gaso-
lina e GLP, bem como da participação da Petrobras nestes mercados”.

A diretriz será aplicada aos derivados de petróleo e gás natural, comercializados no mercado 
interno

ALEX MIRANDA

Silêncio é parto 

Desde que o anestesista 
Giovanni Bezerra foi preso 
em flagrante no Rio por 
estupro de vulnerável, dia 
11 de Julho, o Conselho 
Nacional dos Direitos 
Humanos não emitiu Nota 
Pública de repúdio contra 
o ocorrido, ao contrário 
do que acontece nos casos 
de grande repercussão 
nacional que atentam contra 
a dignidade das pessoas. 
O Ministério de Direitos 
Humanos soltou uma nota, 
mas não responde pelo 
Conselho. Considerando que 
o estupro de vulnerável é 
caso deplorável, este seria, 
com certeza, assunto que 
mereceria destaque e pronta 
resposta pelo CNDH.

Jogo de cena
Animado com as pesquisas 
de intenção de votos, o 
senador Reguffe (UB-DF) 
quer ser governador e já 
declarou seu interesse em 
ter Paulo Roque (Novo) como 
candidato ao Senado. Mas 
é jogo de cena. O Paulo que 
ele deseja é outro. E segue 
a novela.

Inflação imobiliária
Os preços dos imóveis à 
venda em Brasília subiram 
com inflação no 1º semestre, 
segundo Portal Wimoveis. O 

Ciro perde outro
Há um mês, o pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, 

Ciro Gomes, atacou nas redes sociais o senador Renan 
Calheiros (MDB), principal aliado político de Lula da Silva 

em Alagoas, e o associou a roubalheiras. Renan deu o troco. 
Conseguiu atrair o ex-governador Ronaldo Lessa para o seu 

grupo político. Principal nome do PDT no Estado, Lessa, hoje 
vice-prefeito de Maceió, será candidato a vice na chapa do 
afilhado de Renan, Paulo Dantas (MDB) ao Governo. Dantas 

é hoje o “governador-tampão” até dezembro, em eleição 
indireta, e candidato à reeleição em outubro. Em nota 

divulgada, o PDT informa que mantém o apoio a Ciro. Mas 
é só figuração. O diretório em Alagoas estará, de fato, no 

palanque de Lula – e não de Ciro Gomes.

levantamento ainda aponta 
que, em junho, o valor dos 
apartamentos na capital 
aumentou 0,7% no mês, 
cravando a média de R$ 
11.781 o metro quadrado. 
De acordo com o relatório, 
o valor médio do aluguel em 
Brasília, em junho, ficou em 
R$ 2.837, subindo 1,1% 
no mês. 

Dedo na tomada
Mais de 300 pequenas e 
médias indústrias de 10 
regiões do interior de São 
Paulo estão aprendendo a 
não desperdiçar energia, 
com menor impacto 
ambiental. Parceria do 
SENAI e PotencializEE, 
da agência alemã de 
cooperação internacional 
GIZ, cuja equipe percorre 
cidades para ensinar 
gratuitamente como as 
indústrias podem reduzir 
os seus custos de energia 
e reduzir em cerca de 30% 
a conta de luz. Campinas, 
Ribeirão Preto, Barretos e 
Franca têm se destacado. 
Segundo a Fiesp,o Estado 
representa 30% do parque 
industrial brasileiro, com 
1,5 milhão de PMEs.

Rally da Chapada
A Chapada Diamantina, na 
Bahia, recebe a 1ª edição do 
Rally da Chapada e contará 
com 50 veículos no grid 
de largada para percorrer 
trajeto de 100 km, passando 
por pontos turísticos da 
região. O evento acontece 
nos dias 5 e 6 de agosto, 
com inscrições no site do 
evento e doação de 10 kg de 
alimentos não perecíveis. Os 
cinco primeiros colocados 
das categorias Adventure 
4x4 e Turismo 4x2 serão 
premiados.



6 LOCAL   Quinta-feira, 28 de julho de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Mulher é agredida e abandonada em
estrada rural no Encruzo dos Goianos

Uma mulher, vítima de 
agressões, foi abandonada 
em uma estrada rural dentro 
dos limites do município de 
Umuarama ontem (quarta-
-feira, 27). O autor do crime 
não foi localizado.

Apresentando ferimentos 
pelo corpo, a mulher conse-
guiu encontrar socorro em 
uma propriedade rural nas 
proximidades da localizada 
conhecida como Encruzo dos 
Goianos, entre Umuarama e o 
município de Maria Helena.

Depois de contatar os 
moradores da propriedade, 

Dupla ‘di menor’ de Umuarama é flagrada
com meia tonelada de drogas em São Paulo

Dois adolescentes de 15 e 
17 anos foram apreendidos 
após serem flagrados trans-
portando 504 quilos de maco-
nha na última terça-feira (26). 
A dupla informou ter adquirido 
a droga em Umuarama.

A apreensão aconteceu na 
Rodovia Rodolfo Ribeiro de 
Castro (SP-421), em Nantes, 
interior de São Paulo. A Polícia 
Militar Rodoviária informou 
que uma equipe realizava poli-
ciamento na estrada quando 
abordou um veículo GM Ônix, 
com placas de Jacareí/SP.

Durante a vistoria, os agen-
tes localizaram, dentro do por-
ta-malas e banco traseiro, 620 
tabletes de maconha, com 
peso total de 504 quilos.

O automóvel era conduzido 
pelo adolescente de 17 anos e 
tinha como passageiro o outro 

Idoso encontrado machucado
dentro de casa no Sonho Meu

Um idoso foi encontrado 
caído dentro de sua casa e 
muito debilitado e machucado. 
O homem, que tem o primeiro 
nome Otávio, foi localizado na 
tarde de ontem (quarta-feira, 
27) dentro do imóvel que fica 
localizado na rua João Cabral 
de Melo Neto, conjunto habita-
cional Sonho Meu II.

Equipes do Samu, Corpo 
de Bombeiros e Polícia Militar 
foram acionadas por vizinhos 
e compareceram no endereço. 
Algumas moradoras nas ime-
diações relataram que uma 
outra moradora havia notado 
a falta de Otávio e comentou 
que não o via há alguns dias.

Preocupados, os vizinhos 
foram até a casa do homem e 
o chamaram pelo nome, mas 
ele não atendeu. Um rapaz 
pulou o muro da casa e viu 
que Otávio caído no chão do 
quarto. O Corpo de Bombeiros 

MULHER conseguiu ajuda em uma propriedade rural localizada no Encruzo dos Goianos
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Oela recebeu atendimento de 

socorristas do Samu que che-
garam ao local acompanha-
dos de uma equipe da Polícia 
Militar, por volta das 11h30.

A vítima disse que é mora-
dora em Guaíra e estava em 
Umuarama acompanhando 
um homem, que conduzia um 
carro de cor branca branco, 
de quatro portas, que ela 
não pôde distinguir outras 
características.

Em determinado momento 
o homem passou a agredi-la. 
Os motivos não foram reve-
lados. A mulher sofreu vários 

ferimentos e consegui sair do 
carro. O motorista e agressor, 
seguiu sem prestar socorro.

Os moradores da propriedade 
rural relataram que notaram a 
aproximação da mulher quando 
os cães começaram a latir, 
momento em que ela se afastou.

Os funcionários da fazenda 
foram até ela e descobriram 
que estava ferida.

A mulher, que não teve sua 
idade e identidade revelada, 
foi encaminhada ao Hospital 
Uopeccan para atendimento 
médico. Aos policiais a mulher 
negou que tenha sido estuprada.

garoto de 15 anos. Os dois dis-
seram ter pego a droga em 
Umuarama e que não sabiam 
o destino, mas seriam infor-
mados apenas posterior-
mente, enquanto seguiam 
pelo estado.

Durante consulta ao chassi, 
os policiais constataram queixa 
de roubo envolvendo o veículo 

abriu o imóvel e o Samu pres-
tou socorro ao idoso. Ele 
estava machucado e fraco e 
foi levado para o hospital.

O homem mora sozinho, 
conforme informaram as vizi-
nhas. Elas acrescentaram que 
o morador não está há muito 
tempo no bairro e tem uma 
filha que reside em Umuarama, 
porém, não souberam informar 
sobre outros parentes. O caso 
será investigado pela Polícia 
Civil. (Colaboração – OBemdito)ALÉM da maconha, os garotos também estavam em um carro com queixa de roubo
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na cidade de São Paulo (SP) no 
ano passado. Além da droga, 
os militares também apreen-
deram o carro e dois aparelhos 
celulares.

Os garotos passaram por 
uma audiência de custódia, 
acompanhada pelo Conselho 
Tu t e l a r.  ( C o l a b o r a ç ã o 
– OBemdito)

Motorista morre em colisão contra caminhão
José Geraldo de Souza, 66 

anos, perdeu a vida na última 
terça-feira (26) após se envol-
ver em um violento acidente. O 
choque entre o GM Corsa que 
ele conduzia e um caminhão 
Mercedes Benz modelo Axor, 
com placas de Cidade Gaúcha 
aconteceu na rodovia PR-482, 

em Cidade Gaúcha.
E q u i p e s  d a  P o l í c i a 

Rodoviária  Estadual  de 
Tamboara, Cidade Gaúcha e 
Diamante do Norte atende-
ram a ocorrência, por volta 
das 16h35, no local conhecido 
como descida da usina.

O caminhão trafegava 

sentido Rondon a Cidade 
Gaúcha, quando aconteceu a 
colisão frontal contra o Corsa 
que estava no sentido contrá-
rio e fazia uma ultrapassagem. 
Os dois veículos caíram em uma 
ribanceira. Samu, Bombeiros e 
Siate, IML de Cianorte e Perícia de 
Umuarama, estiveram no Local.
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Neymar vai a julgamento por
fraude em contrato com Barça

Neymar, Barcelona e Santos 
serão julgados em 17 de outu-
bro por acusações de fraude e 
corrupção envolvendo a trans-
ferência do atacante brasileiro 
do Santos para o Barcelona em 
2013, disse o grupo de investi-
mento DIS, que move a ação, 

Prejuízo de R$ 10 milhões ao 
Palmeiras pelo erro do VAR

A diretoria do Palmeiras ava-
lia que houve um prejuízo de R$ 
10 milhões com a eliminação 
nas oitavas de final da Copa do 
Brasil, em jogo marcado por um 
erro do VAR. Por isso, a presi-
dente alviverde, Leila Pereira, foi 
a que reclamou de forma mais 
incisiva em reunião da CBF para 
discutir problemas na arbitra-
gem. No segundo jogo das oita-
vas de final da Copa do Brasil, 
foi marcado um pênalti do pal-
meirense Gustavo Gomez no 
são-paulino Calleri. Não houve 
checagem da posição do ata-
cante porque os árbitros do VAR 
esqueceram de traçar a linha. O 
Palmeiras questionou formal-
mente a CBF pela falha.

No encontro na confede-
ração, Leila foi a primeira a 
pedir a palavra para apontar 
os erros contra o Palmeiras. 
Ela disse que demonstrou sua 
indignação durante o encontro. 
Posteriormente, Leila ainda se 
encontrou com o presidente da 
CBF, Ednaldo Rodrigues, para 

A temporada de 2022 da 
Fórmula 1 está a todo vapor, 
com a 13ª etapa sendo dispu-
tada já neste final de semana, 
na Hungria, mas nos bastido-
res mais da metade das equi-
pes está bastante insatisfeita 
com as decisões tomadas pela 
Federação Internacional de 
Automobilismo para 2023. E 
ameaçam inclusive entrar na 
justiça caso a entidade siga com 
os planos de mudar as regras de 
uma parte fundamental do carro 
alegando motivos de segurança.

em uma declaração ontem 
(quarta-feira, 27).

O pai de Neymar, a mãe 
do atleta e a empresa de sua 
família, a N&N, também foram 
acusados no caso, junta-
mente com o ex-presidente do 
Santos Odílio Rodrigues, e com 

Sandro Rosell e Josep Maria 
Bartomeu, então presidente e 
vice-presidente do Barcelona.

O caso decorre de uma 
reclamação do grupo de 
investimento brasileiro DIS, 
que possuía parte dos direitos 
de transferência da Neymar 
e alega que recebeu menos 
dinheiro do que tinha direito 
quando o atacante se transfe-
riu para o Barcelona.

Foram realizadas investi-
gações na Espanha e no Brasil 
sobre se alguma parte da taxa 

de transferência havia sido 
ocultada e o julgamento, a ser 
realizado na Corte Provincial 
de Barcelona, deve ser con-
cluído até 31 de outubro.

Neymar negou ter come-
tido um delito, mas em 2017, o 
Tribunal Superior da Espanha 
rejeitou recursos do jogador, 
de seus pais, da N&N e dos dois 
clubes, abrindo caminho para 
que o caso fosse julgado.

Equipes ameaçam brigar
nos tribunais por regra na F1

Essa queda de braço come-
çou quando a FIA anunciou 
que trataria a questão dos 
pulos dos carros de 2022 como 
algo potencialmente perigoso. 
Desta maneira, eles podem 
alterar o regulamento sem que 
ele seja aprovado pela maio-
ria mínima de oito equipes. 
Isso aconteceu às vésperas do 
GP do Canadá, em junho, mas 
apenas em meados de julho 
a entidade divulgou quais 
seriam as mudanças para aca-
bar com os saltos em 2023.

tratar do mesmo assunto. A CBF 
ratificou que não poderia mais 
traçar a linha de impedimento 
para conferir se Calleri estava 
impedido. Alegou que não tinha 
mais a imagem. O blog apurou 
que Leila encarou com des-
crença essa afirmação. De fato, 
o procedimento padrão na enti-
dade era guardar lances polêmi-
cos como esse para posterior 
verificação. Um dos motivos da 
irritação de Leila é o prejuízo 
financeiro. O cálculo é de que o 
Palmeiras teve uma perda de R$ 
10 milhões entre cota das quar-
tas de final, bilheteria de um 
jogo e ganhos com o programa 
do sócio Avanti. A argumentação 
da dirigente para a CBF é de que 
não pode ocorrer um erro com 
esse tipo de impacto sem haver 
consequência, isto é, alguém 
responder por ele. No geral, o 
encontro na CBF foi marcado 
por críticas, questionamentos e 
sugestões feitos pelos clubes. O 
tom foi respeitoso, inclusive de 
Leila Pereira. Ao final, Ednaldo 

Rodrigues admitiu erros e acei-
tou os questionamentos.

“Foi bom, teve críticas duras, 
pertinentes e respeitosas. Teve 
também entendimento de voto 
de confiança na arbitragem, e 
sugestão para melhoria da CBF. 
Não chamamos 40 clubes para 
eles dizerem amém. Portanto, 
foram importantes as contri-
buições que ouvimos dos clu-
bes para que possamos ter uma 
arbitragem que não tenha tan-
tas críticas e que tantos rumos 
de jogos sejam alterados”, afir-
mou Rodrigues.

Dois anos de prisão
A promotoria do caso pede dois anos de prisão para Neymar e uma 
multa de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões). 
A denúncia do caso foi feita pela empresa DIS há sete anos, que se 

sentiu prejudicada na transferência do craque brasileiro ao Barcelo-
na e acusa jogador e clube de se aliarem para ocultar o verdadeiro 

valor da transação.

O pai do jogador, sua mãe, a empresa da 
família, o ex-presidente do Santos e o vice-pre-

sidente do Barça, também foram acusados
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UM dos motivos da irritação de Leila é o 
prejuízo financeiro. O cálculo é de que o 
time perdeu R$ 10 milhões entre cota das 
quartas, bilheteria de um jogo
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MUDANÇAS nos conceitos importantes do assoalho, peça fundamental no carro, geraram 
as discussões

DIVULGAÇÃO
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Intermediação de mão de obra em
Umuarama é destaque no Estado

Com 17.365 encaminha-
mentos para vagas disponí-
veis e 2.780 candidatos con-
tratados pelo mercado de 
trabalho local – praticamente 
o dobro da meta estabelecida 
–, a Agência do Trabalhador 
de Umuarama teve o desem-
penho elogiado durante ava-
liação do Departamento do 
Trabalho e Estímulo à Geração 
de Renda da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf). As informa-
ções foram repassadas na 
última terça-feira, 26, durante 
supervisão realizada pelos 
supervisores técnicos da Sejuf 
de Curitiba, João Edson de 
Miranda e Terezinha de Jesus 
Zanatta.

A equipe foi recebida pelo 
gerente da agência, Reginaldo 
Meira de Barros, também 
com as presenças do técnico 
Valdir Torisco de Menezes e 
do chefe do escritório regio-
nal de Umuarama, Francisco 
Bosch. Participaram, ainda, 
os gerentes dos postos avan-
çados da agência em Maria 
Helena, Tiago dos Santos 
Pereira, e Xambrê, Carlos 
Eduardo Meira Freire.

Os números atingidos no 
ano passado projetam o traba-
lho realizado em Umuarama. 
As contratações representaram 
um montante de mais de R$ 
3,6 milhões em recursos gera-
dos pelos contratados. No ano 
passado também foram con-
tratados 516 jovens aprendizes 
e 30 pessoas com deficiência. A 

Recolocação
Por meio do seguro-desemprego, a Agência do Trabalhador 

proporcionou o pagamento de quase R$ 29,4 milhões aos 3.136 
trabalhadores contemplados com o benefício no ano passado, 

dentre os 3.366 que deram entrada no processo – dos quais 
3.229 foram habilitados. Para a recolocação desses trabalha-

dores no mercado de trabalho e aos demais que procuram 
oportunidades de emprego, o município tem oferecido – com o 
apoio do prefeito Hermes Pimentel – diversas opções de qualifi-
cação. Centenas de pessoas passaram por cursos custeados pela 
agência e pela Casa do Empreendedor, da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio, e também por meio de parcerias com 

organismos do ‘sistema S’, como Sesi/Senai, Sesc, Senac, Sebrae 
e mais recentemente o Sest/Senat. “No primeiro semestre deste 

ano, através dessas parcerias, realizamos 22 cursos com 424 
inscrições. Tivemos cursos adquiridos pelo município e outros 

através de iniciativas com o Programa Recomeça Paraná, ofereci-
do pela Sejuf”, destacou o gerente Reginaldo Barros.

Cidade segue em ‘Bandeira Verde’ com 5 novos casos de Covid
A Secretaria de Estado da 

Saúde (Sesa) divulgou no final 
da tarde de terça-feira (26) a 
confirmação da morte de uma 
senhora de 88 anos, por compli-
cações em decorrência da covid-
19. O óbito ocorreu no dia 15 de 
fevereiro deste ano, no domicílio 
da paciente, que havia tomado 
três doses da vacina porém, por 
possuir comorbidades graves 
(esquizofrenia e alzheimer), o 
laudo oficial indicando a causa 
mortis como ‘complicações em 
decorrência do coronavírus’ foi 
apresentado pela Sesa só agora.

De acordo com Franzimar 
Siqueira de Morais, chefe 

Números da doença
O Boletim Covid de ontem (27) trouxe a informação de 
que cinco novos casos foram confirmados, sendo duas 

mulheres, três homens e nenhuma criança. Dois idosos de 
Umuarama continuam internados na enfermaria do hospi-
tal Cemil: um de 92 anos, que tomou três doses da vacina, 
e outro de 99 anos, que tomou duas doses do imunizante. 
O número de casos suspeitos é de 21 e o de casos ativos 

68, indicando que existem hoje 89 pessoas em isolamento 
domiciliar. Neste período de 27 meses, 38.778 pessoas fo-

ram diagnosticadas com coronavírus e deste total 38.371 se 
recuperaram. Em 207 dias (de 1° de janeiro até 27 de julho 
de 2022), 18.353 pessoas receberam diagnósticos positivos 
da doença (foram 9.387 mulheres, 6.868 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 cruza-

mento da taxa de positividade com o índice de internamen-
tos classifica a cidade com “Bandeira Verde”.

da Divisão de Vigilância em 
Saúde, há outros casos em 
análise na Sesa e a demora 
[na divulgação dos resulta-
dos] se deu pelo excesso de 
exames enviados por todas as 
Regionais de Saúde do Paraná 
nos períodos mais críticos da 
pandemia de coronavírus. 
“Felizmente agora temos uma 
redução no número de casos 
diários, desta forma a Sesa 
tem conseguido atualizar suas 
demandas. Acreditamos que 
haverá algumas modificações 
nos relatórios e boletins sobre 
a covid-19, tanto confirmando 
quanto descartando óbitos em 

nossa cidade”, explica.
E l e  d e s t a c a  q u e  a s 

Declarações de Óbito (D.O.) são 
enviadas à Regional de Saúde 
que, após análise, divulga 
os números oficiais. “Apenas 
em posse de números ofi-
ciais é que montamos o nosso 
Boletim Covid”, especifica. 
Desta forma, após a Secretaria 
Municipal de Saúde informar 
que há 154 dias nenhuma 
morte havia sido registrada 
em Umuarama, o total de óbi-
tos agora subiu para 340, com 
dados registrados desde o iní-
cio da pandemia de coronaví-
rus, em março de 2020.

avaliação aprovou a atividade 
de captação de vagas para a 
demanda do município e esti-
mou em torno de 79% a taxa 
de aproveitamento das vagas.

A captação de vagas é rea-
lizada por meio de visitas às 
empresas, contato telefônico 
ou por mensagens e quando 
os empregadores procuram 
a agência, que conta com 
ações também para envolver 
a comunidade nos programas 
especializados. Uma caracte-
rística do atendimento é que 
menos de 20% consulta as 
vagas pela web, a maioria vem 
pessoalmente à agência local, 
apontou o relatório. A avalia-
ção considerou “excelente” a 
coordenação da intermedia-
ção de mão de obra praticada 
pela unidade.

O supervisor João Edson 
destacou a captação de vagas 
em 2021, que foi superior aos 
anos anteriores, e também a 
organização na documenta-
ção e registros dos serviços 
prestados, a qualificação dos 
candidatos e as ações envol-
vendo a comunidade – como 
os feirões do emprego e a 
agência itinerante. “Tanto a 
agência quanto o escritório 
regional da Sejuf são des-
taques no Estado. Até maio 
deste ano, a equipe local 
apresenta a maior produção 
em todo o Estado”, pontuou.

Uma novidade trazida pelo 
supervisor é que Umuarama 
será incluída em breve no 
aplicativo Paraná Serviços, 

destinada à divulgação do 
trabalho e dos contatos de 
trabalhadores autônomos. “A 
população poderá buscar pro-
fissionais e contratar serviços 
diretamente pelo App, que já 
funciona em algumas locali-
dades do Estado”, comentou 
João Edson. Ele anunciou 
também que em 11 de agosto 
Umuarama sediará um encon-
tro do Conselho Estadual do 
Trabalho e que está em está-
gio adiantado de análise a 
instalação da escola perma-
nente de costura na Agência 
do Trabalhador local.

CIDADE será incluída no aplicativo Paraná Serviços, destinada à divulgação do trabalho e dos contatos de trabalhadores autônomos

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você hoje. Sol e Lua enviam ótimas vibrações para 
o seu lar e você pode tomar atitudes ou decisões 
muito importantes para a união familiar. Pode re-
atar um romance e manter segredo sobre isso. Na 
vida a dois, busque privacidade e curta mais o seu 
ninho de amor. 

Lua, Sol e Mercúrio em Leão renovam a sua dis-
posição e acentuam todos os pontos fortes do seu 
signo. Determinada por natureza, você vai investir 
com mais força ainda para conquistar o seu espaço 
e o sucesso que tanto deseja. Só evite bater de fren-
te com os chefes. Sucesso garantido nas paqueras 
e no romance, basta usar seu charme natural. 

Os astros acentuam o lado mais reservado do seu 
signo e você vai usar toda sua discrição no trabalho. 
No início da noite, pode se preocupar ou sentir 
saudade de alguém que mora longe. Tente contato 
e insista se precisar. Júpiter na Casa 8 deixa você 
ainda mais atraente e sedutora. Pode se envolver 
num romance proibido. 

A concentração de vários astros na Casa 8 do seu 
Horóscopo fará você buscar mais intensidade em 
tudo que fizer. Se você gosta do que faz, vai mergu-
lhar no trabalho e fará tudo que estiver ao seu alcan-
ce para conquistar mais estabilidade no emprego. 
No amor, seu poder de sedução será irresistível. 
Mas a relação vai ser oito ou oitenta. Sexo quente.

A palavra-chave de hoje para você é união. Vários as-
tros passam pela sua Casa das Alianças e anunciam 
que você terá sucesso em todas as parcerias que fizer. 
No trabalho, junte-se aos colegas e estimule a coope-
ração. No campo sentimental, o desejo de encontrar 
sua alma gêmea e viver algo sério será maior. Pode 
iniciar um romance ou fortalecer a união.

Você vai sentir disposição redobrada para encarar o 
trabalho e seus compromissos de rotina. Vários astros 
estão na Casa 6 e revigoram a sua energia. Deve até 
ter cuidado para não assumir tarefas demais e acabar 
se sobrecarregando. Pessoas conhecidas terão mais 
chances de ganhar seu coração. Na vida a dois, você 
vai querer participar mais da vida do par. 

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 no dia 28 de julho são do signo de Leão com a personalidade em Virgem. Em 
geral são pessoas de sorte, que podem ganhar dinheiro e arrumarem emprego, com vantagens 
em negócios de ocasião. A sorte está sempre rondando a sua área. Seu número principal, do 
dia do nascimento é o 33, formado de 3, o símbolo de Júpiter, em dobro, que inclina para à 
Filosofia, o Direito, o Magistério, o jornalismo, a comunicação e a Religião, entre outras coisas. 
A soma dá o 6, de Vênus, que é símbolo de beleza e estética, artes e diversões, amor e poesia.  
Neste caso, a beleza física não é indício de felicidade.

Horóscopo nascido em 28 de julho

Lua, Mercúrio e Sol se encontram no ponto mais 
alto do seu Horóscopo e despertam em você um 
desejo ainda maior de lutar pelos seus objetivos. No 
trabalho, você vai investir em suas metas mais am-
biciosas e não vai sossegar enquanto não conseguir 
o reconhecimento que merece. Nas paqueras, você 
vai caprichar no visual e escolher a dedo seu alvo. 

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será um ótimo estímulo para você mergulhar no 
trabalho e correr atrás das oportunidades. Cuidado 
para não cair na lábia de amigos quando o assunto 
for grana. Na área afetiva, o Sol ajuda você a definir 
o que realmente quer para a sua vida e você será 
exigente nas escolhas. 

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você hoje. Sol e Lua enviam ótimas vibrações para 
o seu lar e você pode tomar atitudes ou decisões 
muito importantes para a união familiar. Pode pintar 
algum mal-entendido com parentes no fim da tarde. 
No romance, busque privacidade e curta mais o seu 
ninho de amor.

Vários astros se unem no seu paraíso astral e isso 
garante doses extras de sorte, alegria e criatividade 
para você. Seu entusiasmo será contagiante e fará 
com que todos queiram a sua companhia. Na pa-
quera, seu charme será absolutamente irresistível 
e vai deixar muitos admiradores a seus pés. 

Vários astros se encontram na Casa 11 do seu Ho-
róscopo, o que deve incentivar você a buscar com 
mais força ainda os seus ideais e projetos para 
o futuro. A boa notícia é que você poderá contar 
com o apoio dos amigos para tudo que precisar. 
Júpiter abençoa a vida a dois e você vai mostrar 
que é parceira para o que der e vier. 

Os astros vão acentuar todo otimismo e espírito aven-
tureiro do seu signo e você vai sentir uma vontade 
ainda maior de se jogar em novas experiências. Pode 
se entusiasmar em retomar os estudos, fazer uma fa-
culdade ou aprender outro idioma. Júpiter envia óti-
mas vibrações para sua vida amorosa. Pode conhecer 
alguém especial ou fortalecer os laços com seu bem.
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PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 28/7/2022

concurso: 2503Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil
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Timemania

TIME DO ♥
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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

04 18 30 34 47 56 75 
BAHIA-BA

28 37 67 73 74

ABRIL

03 04 08 16 21 30 31

concurso: 5907

03 14 16 38 43 45

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 16

max 30
min 16

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 28
min 18

max 29
min 14

Curitiba
max 24
min 12

FASES 
DA LUA

Sexta 29/7/2022

Sol
Sábado 30/7/2022

Muitas nuvens

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

Lotofácil concurso: 2582

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

Base naval 
americana
localizada
em Cuba

Doutrina
de Plínio
Salgado 

(anos 1930)

Parte
central da

igreja

Beatriz
Segall,

atriz
brasileira

Liam 
Neeson, 

ator 
britânico

O maior 
do Brasil é
a Argenti-
na (fut.)

O pensa-
mento que
abrange a
totalidade

Estragar,
em

espanhol

Vesti-
menta da
mulher
hindu

Classe
ovípara

de verte-
brados

Acaba-
mento

aplicado
em móveis

A bomba
do Proje-
to Man-
hattan

Verbo
auxiliar
da voz
passiva

Prefixo 
de "antiá-

cido":
contra

"E (?)...
Comeu?",
comédia 

(Cin.)

Tudo, em
inglês

Dragão, Besta e Falso
Profeta
(Bíblia)

(?) do euro, região em
crise econômica

desde 2008A 3ª nota
musical

Elementos que for-
mam a estrutura das
proteínas
(Bioquím.)

Consequência da mo-
dificação do passado
histórico por um hipo-
tético viajante do tempo

Lírio
Fórmula
ritual do
Budismo

Autoriza-
ção emiti-

da por 
um juiz

Os passos
criados
para um

balé

Capital da
Noruega

Iguaria do
mar Negro

Batem
asas

Homilia
(Catol.)

Logo (?):
aqui perto

Rio da
Toscana

Sondar; 
esquadri-

nhar
Magistra-

do romano,
inspeciona-
va os bens
públicos

Facção
Trabalho
eventual;

bico

Conjunção
aditiva

Válvula
cardíaca

Suplica;
reza

A mais an-
tiga linha
de carros
da Ford,
ainda em
produção

"High", em
HDTV

Fazenda,
em inglês

Ouro
(símbolo)
Senhor

(síncope)

Torônio
(símbolo)
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LACAESERL
ALVARAXAI

EIMUSTANG
LAÃORTN

COREOGRAFIA

2/or. 3/all. 4/ajar — farm. 6/sermão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

Base naval 
americana
localizada
em Cuba

Doutrina
de Plínio
Salgado 

(anos 1930)

Parte
central da

igreja

Beatriz
Segall,

atriz
brasileira

Liam 
Neeson, 

ator 
britânico

O maior 
do Brasil é
a Argenti-
na (fut.)

O pensa-
mento que
abrange a
totalidade

Estragar,
em

espanhol

Vesti-
menta da
mulher
hindu

Classe
ovípara

de verte-
brados

Acaba-
mento

aplicado
em móveis

A bomba
do Proje-
to Man-
hattan

Verbo
auxiliar
da voz
passiva

Prefixo 
de "antiá-

cido":
contra

"E (?)...
Comeu?",
comédia 

(Cin.)

Tudo, em
inglês

Dragão, Besta e Falso
Profeta
(Bíblia)

(?) do euro, região em
crise econômica

desde 2008A 3ª nota
musical

Elementos que for-
mam a estrutura das
proteínas
(Bioquím.)

Consequência da mo-
dificação do passado
histórico por um hipo-
tético viajante do tempo

Lírio
Fórmula
ritual do
Budismo

Autoriza-
ção emiti-

da por 
um juiz

Os passos
criados
para um

balé

Capital da
Noruega

Iguaria do
mar Negro

Batem
asas

Homilia
(Catol.)

Logo (?):
aqui perto

Rio da
Toscana

Sondar; 
esquadri-

nhar
Magistra-

do romano,
inspeciona-
va os bens
públicos

Facção
Trabalho
eventual;

bico

Conjunção
aditiva

Válvula
cardíaca

Suplica;
reza

A mais an-
tiga linha
de carros
da Ford,
ainda em
produção

"High", em
HDTV

Fazenda,
em inglês

Ouro
(símbolo)
Senhor

(síncope)

Torônio
(símbolo)
Feminino
(abrev.)

Ou, em
inglês
Gênero
(abrev.)

Nitrogênio
(símbolo)

Planta
medicinal
com pro-
priedades
calmantes
(Farmac.)

Conjunto 
dos "pelos"
da escova

IZ
GUANTANAMOT

NEXAMINAR
IGVIALI
VERBENALN

CERDASORAD
SILMANTRA

HOLISTICOID
PSARIAVE

FARMADEJAM
ROSLOALA

LACAESERL
ALVARAXAI

EIMUSTANG
LAÃORTN

COREOGRAFIA

2/or. 3/all. 4/ajar — farm. 6/sermão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO16

M T M
P I R A C E M A

M A N U T E R G I O
P R A T O S M O T

A S H I O N R A
M I T R A B A N I R

B E O C I A D I O

M A R CH A B O A
E R A S M O D A
AL E A I S E M

C A S SA D A A P O
G T H E L I C E S

F O R R A G E M N T
A E D E I M A R

A S S S A C O L A

Período de
proibição
da pesca

fluvial

Dois 
estados

do
Nordeste

Toalha
usada pe-
lo padre
na missa

Homem
que faz

alarde da
riqueza

Deus, em
italiano

Trecho
separado
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obra
Serviço 

de Atendi-
mento ao
Cliente

A cidadã 
que perdeu
os direitos
políticos

Peças
rotativas

do
ventilador

Utensílio
do afiador
de facas

Marrocos,
nas trans-
missões

de futebol

Ingênuo
(gíria)
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para 16

anos gera
controvér-
sias (BR)
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de "Borba,

O Gato"
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radioativo
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Tratado de Ottawa 
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cardápio
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papal
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(Mit.)
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Rádio
(símbolo)
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Dor

muscular
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O Tremen-
dão da
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Manifesta-
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tiva de
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Preposição
que indica
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Haste de
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Concedi;
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(?) retor-
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recipiente
ecológico

para
compras
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do gado

Assinatura
(abrev.)

Esclerose
Lateral A-
miotrófica

(sigla)

3/apo — ash — dio — mot. 6/beócia. 8/piracema. 10/manutérgio.

Prevenção é o melhor remédio contra hepatites virais
O vírus da hepatite é conhe-

cido desde 1964 e é altamente 
infeccioso, podendo, em mui-
tos casos, ser fulminante, 
levando até 80% dos pacien-
tes a óbito. Assim como 
câncer e outras infecções, o 
diagnóstico precoce e o tra-
tamento adequado são fun-
damentais para a recupera-
ção do paciente. Informações 
assim estão sendo levadas à 
população durante todo este 
mês, quando o Ambulatório 
de Infectologia de Umuarama 

desenvolve o Julho Amarelo, 
em alerta sobre o Dia Mundial 
de Luta Contra as Hepatites 
Virais, comemorado nesta 
quinta-feira, 28 de julho.

O médico infectologista da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Dr. Ricardo Delfini Perci, atua 
no Ambulatório de Infectologia 
já há 15 anos, destaca que os 
profissionais da área de saúde 
são considerados ‘de alto risco’ 
para o vírus HVB, pois estão 
mais expostos ao sangue con-
taminado. “Porém, qualquer 

pessoa – com idade entre 0 e 
49 anos – pode tomar vacina 
contra hepatite B, que estão 
disponíveis nas unidades bási-
cas de saúde do município. 
São necessárias três doses”, 
indica, alertando que contra a 
hepatite C não há vacinas.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Ambulatório de Infectologia, 
Maria de Lourdes Gianini, 
relata que de janeiro até agora, 
7 pessoas de Umuarama foram 
diagnosticadas com alguma 
forma de hepatite e recebem 

acompanhamento clínico. 
No ano passado 20 pes-
soas de Umuarama foram 

diagnosticadas com hepa-
tite B e outras quatro com 
hepatite C.
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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

 A montadora curitibana MXF 
Motors anuncia o lançamento 
do novo Thor Electric, que vem 
para completar a família de 
quadriciclos da marca que está 
fazendo grande sucesso em 
todo o Brasil.

O Thor Electric é um veí-
culo 100% elétrico e destinado 
a crianças com até 55 quilos, 
ideal para os pais que dese-
jam proporcionar experiên-
cias aos seus filhos longe dos 
meios eletrônicos e oferecer 
aventura e diversão com toda 
a segurança.

Trata-se de uma opção de 
brinquedo que vai deixar, além 
dos pais satisfeitos, também os 
vizinhos. Isso porque o lança-
mento possui uma frequência 
de som muito baixa, podendo 
ser utilizado em áreas comuns, 
como condomínios, sendo 
ainda, uma ótima alternativa de 
lazer para as férias que se apro-
ximam. O novo quadriciclo da 
MXF é uma alternativa de lazer 
e entretenimento sustentável. 

Ao longo de vinte anos e 
quatro gerações, o Audi RS 6 
é referência entre as station-
wagons de alta performance e 
vem cativando uma legião de 
fãs em todo o mundo com sua 
combinação de performance 
esportiva e versatilidade para 
uso diário. A trajetória de 
sucesso teve início em 2002 
com uma proposta simples: 
propulsor biturbo e tração 
integral, conceito que acom-
panhou o modelo em todas 
suas atualizações. A adoção de 
novas tecnologias como a sus-
pensão Dynamic Ride Control 
também serviu de parâmetros 
para outros modelos da linha 
RS desde então. 

A primeira geração deu 

início a jornada. Era o início 
do novo milênio e a divisão de 
alta performance Audi Sport 
GmbH, à época ainda chamada 
de quattro GmbH, se deparava 
com o desafio de renovar a 
família superesportiva da mon-
tadora após o sucesso mun-
dial da lendária RS 4. Naquele 
momento, a marca das quatro 
argolas estava engajada nas 
corridas  de competição. Após 
conquistar o pódio de terceiro 
lugar com o modelo R8 já em 
sua estreia nas 24 Horas de Le 
Mans, em 1999, a montadora 
sedimentou seu nome na len-
dária corrida com vitórias con-
secutivas nos três anos seguin-
tes - 2000, 2001 e 2002.

Pela primeira vez, o RS 6 

tem um capô independente 
e faróis Matrix LED com luzes 
laser do RS 7. As rodas também 
cresceram para 22 polegadas. 
Ao contrário de seus antecesso-
res, a quarta geração (C8) não é 
fabricada em salas separadas e 
deixa a linha de montagem em 
Neckarsulm direto para o sho-
wroom.Isso é uma indicação 
da flexibilidade desses locais 
de produção. No Brasil, a atual 
geração do modelo é oferecida 
na versão RS 6 Avant ao preço 
de R$ 1.083.990,00 (venda 
direta). Com uma trajetória ins-
piradora de sucesso e pionei-
rismo, o RS 6 já tem seu nome, 
definitivamente, gravado na 
história da indústria automo-
bilística mundial.

Audi RS 6 celebra seus 20 anos

A preocupação com o meio 
ambiente e a busca de alter-
nativas que possam substituir 
os veículos a combustão são 
alguns dos fatores que vêm 
impulsionando a venda de 
carros elétricos no Brasil. De 
acordo com dados divulga-
dos pela Associação Brasileira 
do Veículo Elétrico (ABVE), no 
primeiro semestre de 2022, o 
mercado de eletrificados (veí-
culos 100% a bateria e híbridos 
leves) cresceu 47% em relação 
ao mesmo período de 2021. 

Atenta aos movimentos do 
mercado, a Steck, líder no for-
necimento de soluções elétri-
cas e tecnológica, traz ao mer-
cado um carregador veicular 
portátil, que carrega o veículo 
na tomada industrial 32A. O 
produto também oferece a 
possibilidade de regulagem 
da potência de carregamento 
para 2,4kW, 3,8kW, 6,0kW e 
7,7kW, o que proporciona 
maior autonomia, segurança 
e confiabilidade aos proprietá-
rios de carros elétricos. 

O CARREGADOR
O carregador veicular portátil 

da Steck é um componente fun-
damental para quem tem carro 
elétrico. Sua principal função, 

além de recarregar os automó-
veis, é proporcionar autonomia 
para a recarga do veículo, que 
pode ser feita em garagens, pos-
tos de gasolina ou em shoppings 
habilitados com uma tomada 
industrial, o que facilita e amplia 
as possibilidades de uso do veí-
culo pelo proprietário.   

Com cargas mais rápidas, o 
produto é habilitado com três 
seletores de potência, em que 
os usuários podem decidir se 
preferem cargas mais rápidas 
ou mais lentas. Também existe 
a possibilidade de programar 
uma recarga de acordo com o 
trajeto planejado, necessidade 
e tempo gasto.

O recurso plug and play é 
uma solução que oferece maior 
praticidade e usabilidade ao 
produto. Para realizar o carre-
gamento, basta localizar uma 
entrada industrial de 16A, 25A 
ou 32 A. O plugue do carregador 
é do tipo 2, no padrão europeu, 
compatível com a grande maio-
ria dos carros elétricos.

Além desses benefícios, o 
carregador veicular portátil 
Steck é equipado com um dis-
play de OLED e protege contra 
variações de corrente, voltagem, 
surto, chuva e poeira (tipo A RCD 
– proteção AC – proteção IP65). 

Atualmente na quarta geração, modelo é líder global em vendas 
no segmento e custa R$ 1.083.990,00 no Brasil 

DIVULGAÇÃO

Carregador veicular portátil é 
solução para maior autonomia

MXF lança quadriciclo infantil 100% elétrico

Um estudo da Fiocruz mos-
trou que o confinamento e o 
isolamento social, incitados 
pela pandemia da Covid-19, 
impactaram muito a vida das 
crianças, trazendo problemas 
que só adultos conheciam, 
como a obesidade e a ansie-
dade. Sair ao ar livre, mesmo 
que seja entre os muros dos 

prédios, ainda é mais saudável 
do que passar horas atrás da 
telinha. A Organização Mundial 
da Saúde alerta, inclusive, que 
o uso de dispositivos eletrôni-
cos é prejudicial à saúde de 
crianças menores de dois anos; 
acima desta idade, há reco-
mendações de tempo de uso 
para que o dano não ocorra. 

O Thor Electric é uma opção sustentável de lazer para crianças 
de 2 a 9 anos

DIVULGAÇÃO
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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

Centenas de adolescentes 
e jovens, a partir dos 12 anos 
de idade, estiveram no Centro 
Cultural Vera Schubert para dis-
cutir o cyberbullying, um tema 
que tem proporcionado muitos 
desafios para a sociedade nos 
últimos tempos. Promovida 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), em con-
junto com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, o evento 
teve palestras com as profes-
soras Laís Bueno e Ana Paula 
Becker, da UniAlfa Faculdade, 
contratadas pelo CMDCA para 
trabalhar com os jovens o com-
bate às fake news e ao discurso 
de ódio na internet, proporcio-
nando uma educação mais crí-
tica e reflexiva.

Dezenas de jovens presen-
tes manifestaram já terem sido 
vítimas de assédio virtual, que 
envolve o uso de redes sociais 
e ambientes de jogos para pro-
mover comportamentos hos-
tis por uma pessoa ou grupo 
com a intenção de prejudi-
car o outro. Alguns também 
admitiram já terem praticado 
o cyberbullying.

“Infelizmente essa prática 
tem se tornado comum no meio 
virtual, com a falsa ilusão de 
que os autores não podem ser 
responsabilizados. Mas na ver-
dade isso é crime e as autorida-
des policiais podem rastrear os 
agressores e aplicar as sanções, 
inclusive a prisão”, alertou o pre-
sidente do CMDCA, advogado 
Ivo Galdino da Silva.

A professora Laís Bueno, 
coordenadora dos cursos de 

Brasil é o 2º país no mundo onde
mais se pratica o cyberbullying

Marketing e Pedagogia da 
UniAlfa, apontou que o Brasil 
é o 2º país do mundo em casos 
denunciados de cyberbullying 
– o 1º lugar é da Índia e o 3º 
dos Estados Unidos. “Essa vio-
lência digital é um crime con-
tra a honra passível de prisão, 
que tem causado muito sofri-
mento e até suicídios por todo 
o mundo”, apontou.

Segundo a palestrante, pes-
quisa realizada em 30 países 
revelou que um em cada três 
jovens já sofreu assédio virtual 
e um em cada cinco já deixou 
ou trocou de escola por conta 
de ofensas recebidas nas redes 
sociais. “A palestra trouxe orien-
tações aos participantes sobre 
como se comportar diante do 
problema e principalmente 
como ajudar a combatê-lo, não 
passando adiante as manifes-
tações de assédio”, explicou a 
secretária de Assistência Social, 
Adnetra Vieira Santana.

Segundo ela, o jovem pode 
e deve contribuir para tornar 
a internet um ambiente mais 
seguro e menos tóxico. “Hoje 
em dia temos relatos prati-
camente diários de pessoas 
enfrentando problemas psi-
cológicos por conta das agres-
sões recebidas pelas redes 
sociais. Isso precisa ser evitado 
e combatido”, reforçou.

Durante a palestra os par-
ticipantes preencheram o for-
mulário com informações pes-
soais e dados de contato que 
serão utilizados para a confec-
ção dos certificados. A impres-
são deverá ser feita pelo parti-
cipante inscrito, diretamente 

no site da UniAlfa. Também 
participaram adolescentes da 
Guarda Mirim, atletas de esco-
linhas de futebol de campo, 
professores da rede munici-
pal de ensino e as instituições 
Vida e Solidariedade e ARA – 
Associação de Recuperação 
dos Alcoólatras.

DURANTE a palestra os participantes 
preencheram o formulário com informações 

pessoais e dados de contato que serão 
utilizados para a confecção dos certificados
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
A
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Aquele que nunca viu a tristeza, nunca 
reconhecerá a alegria. Khalil Gibran

@tribunahojenewsumuarama

NA AGENDA
A organização do Grammy Latino anunciou que a roqueira Rita Lee será homenageada pelo conjunto da obra da 
edição deste ano do prêmio, cuja festa acontecerá no dia 16 de novembro, em Las Vegas. 

NEWS
n A Globo fechou a programação que 

terá durante a realização da Copa 
do Mundo do Catar, que vai aconte-
cer entre 21 de novembro e 18 de 

dezembro. Para mostrar 56 jogos em 
28 dias, a emissora vai tirar do ar 
os programas matinais Mais Você e 

Encontro do ar.

n Entre 21 de novembro e 2 de 
dezembro, além da novela do início 

da tarde e dos programas matinais, a 
Globo não vai exibir a Sessão da Tar-
de, a Sessão de Sábado, o Pequenas 
Empresas Grandes Negócios, o Auto 
Esporte . Sessão da Tarde, a Sessão 
de Sábado e a Temperatura Máxima. 
O Bom Dia Brasil e os jornais locais 

matinais seguem no ar, mas com edi-
ção mais curta, de 30 minutos.

n A Copa do Mundo será a prioridade 
da Globo nos últimos dois meses do 
ano. A emissora vai fazer 56 jogos 
dos 64 disputados ao vivo, além de 
mostrar compactos nas madrugadas 
e produzir o Central da Copa, que 

será diário. A Copa marcará o último 
trabalho de Galvão Bueno na casa.

n  Após atingir o topo da parada no 
Spotify, a cantora Anitta quebrou 

mais uma barreira ao se tornar a pri-
meira artista solo brasileira indicada 
ao Video Music Awards (VMA), conce-
dido pela MTV dos EUA. Ela concorre 
na categoria Melhor Música Latina 

por Envolver (YouTube), mesma faixa 
que a colocou como número um na 

plataforma de streaming. Anitta, cla-
ro, comemorou no Twitter. A divul-

gação dos ganhadores e a entrega do 
prêmio acontecem no dia 28 de agos-
to, em Nova Jersey, nos EUA (UOL)

MALBEC
A noite de sexta-feira  (29) reserva 
brindes & brindes no Rancho do Ca-

valo em torno do casal Carol Amanda 
e João Barreto, ele, assume como 

presidente da Confraria Parceiros do 
Vinho -, no clique com os amigos 

Alessandra e  Edmilson Yano Ishii que 
residem em Londrina.  

SUCESSO
``Planaltinho’’, mascote da rede 
de supermercados Planalto, par-
ticipou ativamente dos exercícios 
e atendeu pedidos para diversas 
fotos, no Dia dos Avós que foi 

comemorado em grande estilo en-
cabeçado pelo Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da Aciu e 

vários parceiros.

SÉRGIO MASLENNIKOV

THIAGO CASONI

ALTA RODAS
O  processo de divórcio de Nicole 
Shanahan e Sergey Brin, um dos 

cofundadores do Google, é estratos-
férico. Ao que parece, a advogada e 
empreendedora que foi casada com 

Brin entre 2018 e 2021 já apresentou 
a conta pelo fim de seu casamento 
com o pai do site de buscas mais 
popular do mundo: US$ 1 bilhão 

(R$ 5,3 bilhões). Tal cifra é irrisória 
diante da fortuna de Brin, que é esti-
mada em US$ 87,7 bilhões (R$ 469,2 
bilhões) e faz dele o décimo homem 
mais rico do mundo nesse momento. 

(Glamurama)
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