
A Secretaria Municipal de 
Saúde aderiu à campanha 

nacional “Vacina Mais”, 
proposta pelo Conselho 
Nacional de Saúde com 

o objetivo de promover e 
incentivar a imunização da 

população com as doses 
três e quatro contra Covid-

19, gripe e vacinas de rotina. 

Um comboio foi flagrado pela Polícia Militar de Umuarama na rodovia PR-489 e dois dos vários veículos foram abor-
dados. Dentro deles foram encontradas diversas mercadorias contrabandeadas do Paraguai que saíram de Altônia e 
tinham como destino a cidade de Londrina. Foram apreendidos, além dos dois carros, dezenas de aparelhos celulares, 
transmissores para sinal pirata de TV a cabo, HDs, cartões de armazenamento e anabolizantes. O carregamento foi 
avaliado em mais de R$ 2 milhões. 
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Alunos voltam às aulas hoje e os
professores passam por formação
Cerca de 10 mil alunos retornam às aulas hoje em 42 escolas e centros de 
educação infantil da rede municipal de Umuarama. Além da reabertura 
dos estabelecimentos de ensino, serão retomados o transporte escolar, 

que também atende aos alunos da rede estadual, além do fornecimento 
da merenda escolar. Já os quase 900 professores do município pratica-
mente não pararam durante o período de férias. l 8
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ALEX MIRANDA

Gasolina mais 
barata hoje
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Adesão ao 
“Vacina Mais”



expediente Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Quarta-feira, 20 de julho de 2022

Umuarama

Fases da lua
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Projeto de lei na Alep visa preservar 
o trabalho das merendeiras escolares

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,47 0,67 5,49 11,89
IGP-M (FGV) 0,52 0,59 8,16 10,70
IGP-DI (FGV) 0,69 0,62 7,84 11,12

Período/ Poup. antiga Poup. nova Remun.
depósitos até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
17/6 a 17/7 0,6643 0,6643 0,1635
18/6 a 18/7 0,6279 0,6279 0,1273
19/6 a 19/7 0,6648 0,6648 0,1640
20/6 a 20/7 0,6917 0,6917 0,1907

Ações % R$
Petrobras PN +2,03% 29,18 
ItauUnibanco PN +3,37% 23,62 
Bradesco PN +3,66% 17,26 
Alpargatas PN +8,35% 19,59 
Marfrig ON +8,23% 12,75 
Embraer ON +7,70% 12,17

IBOVESPA: +1,37% 98.244 pontos

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

Iene 137,95
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 129,15

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,1% 5,4190 5,4200 +3,5%
PTAX  (BC) +0,4% 5,3898 5,3904 +2,9%
PARALELO -0,3% 5,3000 5,7500 +3,0%
TURISMO -0,3% 5,3000 5,7300 +3,1%
EURO +1,2% 5,5175 5,5198 +0,6%

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

DÓLAR 19/07

Iene R$ 0,0391
Libra est. R$ 6,48
Peso arg. R$ 0,042
R$1: 1.273,07 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 19/07 

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 185,00 0,0% -4,1%
SOJAParanaguá 194,00 -0,5% -4,0%
MILHOCascavel 83,00 -4,6% -6,7%

SOJA 1.477,25 -20,00 -8,9%
FARELO 435,00 0,50 3,0%
MILHO 596,75 -15,50 -19,1%
TRIGO 812,25 -0,50 -22,4%

SOJA 174,33 0,4% -3,0%
MILHO 73,71 -1,2% -11,6%
TRIGO 110,26 0,1% 0,2%
BOI GORDO 303,21 0,2% 2,5%
SUINO 6,21 0,0% 14,6%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/07 PR DIA 30d.

Em 19/07 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Céu claro Muitas nuvensCéu claro Céu claro

A INTENÇÃO é também fortalecer a agricultura familiar, a geração de renda nos 
municípios e a promoção do desenvolvimento regional

O projeto de lei 336/2022, 
que visa preservar o trabalho 
das merendeiras do serviço 
público estadual, assegurar a 
qualidade nutricional desse 
alimento e garantir também 
que os itens que compõem 
a alimentação escolar sejam 
adquiridos preferencialmente 
da agricultura familiar, foi 
protocolado na Assembleia 
Legislativa do Paraná.

Pela proposta, as diretri-
zes para a gestão da alimen-
tação escolar, bem como seu 
manejo, preparo e oferta aos 
estudantes da rede pública de 
ensino do Estado do Paraná, 
poderá ser feita preferencial-
mente pelo Estado do Paraná, 
com auxílio da Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte (SEED), com a aquisi-
ção dos itens para a alimenta-
ção escolar preferencialmente 
da agricultura familiar; a ali-
mentação escolar produzida 
com alimentos funcionais e 
saudáveis; e o manejo, preparo 
e oferta da alimentação esco-
lar, realizados preferencial-
mente por servidores públicos 
do Estado do Paraná.

A proposta vem no sen-
tido de preservar o trabalho 
das merendeiras do quadro 
da rede estadual de educação 
no manejo, preparo e oferta 

das refeições, bem como o 
fortalecimento da agricultura 
familiar, a geração de renda 
nos municípios e a promoção 
do desenvolvimento regional, 
diz a justificativa da matéria 
que complementa lembrando 
que a sociedade brasileira 
construiu ao longo de déca-
das, com avanços na partici-
pação popular e no controle 
social, políticas públicas de 
segurança alimentar e nutri-
cional, que culminaram, inclu-
sive, em programas como o da 
alimentação escolar (PNAE) e 
de aquisição de alimentos da 
agricultura familiar (PAA), com 

o intuito de promover qua-
lidade de vida e desenvolvi-
mento econômico no interior. 
A concentração desses incen-
tivos e investimentos públicos 
nas mãos de poucos, em con-
sonância com o modelo de 
gestão terceirizado, na opinião 
da deputada, gera exclusão e 
desemprego.

O PL 336/2022 começou 
a tramitar na Assembleia na 
última segunda-feira (18) e 
deve passar pelas princi-
pais Comissões pertinentes 
ao tema, antes de ser colo-
cado na pauta de votação do 
plenário da Casa.

Arnaldo Alves/AEN
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Gilmar Mendes cria
comissão para discutir 
ICMS de combustíveis

@tribunahojenewsumuarama

MENDES destacou que a comparação 
entre as alegações da União e dos estados 
revela “nítida divergência interpretativa”

Composição
A comissão será formada 

por até cinco representan-
tes dos Estados e do Distrito 
Federal e cinco da União. O 
relator também determinou 
que a Secretaria do Tesou-
ro Nacional (STN) designe 

servidor com poderes para 
disponibilizar elementos 

probatórios de interesse da 
instrução, entre os quais as 
informações sobre a receita 
tributária de ICMS de cada 
ente subnacional, em cada 
um dos 12 meses anterio-
res a junho de 2022 e dos 

meses seguintes.

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou a criação 
de comissão especial para 
apresentar propostas de solu-
ção para o impasse federativo 
entre a União, os Estados e o 
Distrito Federal na questão do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
incidente sobre combustíveis. 
A primeira reunião da comis-
são está agendada para o dia 
2 de agosto, e o prazo para a 
conclusão dos trabalhos foi 
fixado, inicialmente, para o dia 
4 de novembro.

A decisão foi tomada 
no âmbito da Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 984, 
na qual o presidente da 
República pede a limitação 
da alíquota do tributo, nos 26 
estados e no Distrito Federal, 
à prevista para as operações 
em geral. A mesma decisão 
se aplica à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
7191, em que 11 Estados 
questionam regras da Lei 
C o m p l e m e n t a r  f e d e r a l 
192/2022 que determinaram 
a uniformidade, em todo o 

território nacional, das alíquo-
tas do IICMS incidente sobre 
combustíveis.

Em audiência de concilia-
ção convocada pelo ministro 
para 28 de julho, os estados 
fizeram diversas propostas 
para mitigar o impacto das 
novas regras tributárias sobre 
a arrecadação do ICMS que, 
segundo eles, provocará “redu-
ção das verbas nas áreas de 
saúde e educação”. Em con-
traproposta, a União relatou o 
aumento da arrecadação nos 
últimos anos pelos estados 
e sugeriu o monitoramento 
dos impactos efetivos da nova 
legislação, ao longo dos pró-
ximos meses, até o final do 1º 
trimestre de 2023.

Mendes destacou que a 
comparação entre as alega-
ções da União e dos estados 
revela “nítida divergência 
interpretativa” quanto aos 
números apresentados e à 
situação real dos entes sub-
nacionais, em relação ao 
incremento da arrecadação e 
ao fluxo de ativos financeiros. 
Para o ministro, nesses casos, 
deve ser adotado um modelo 
judicial aberto e dialógico 

“com a utilização de ferra-
mentas processuais adequa-
das para o enfrentamento das 
questões fáticas imbricadas 
trazidas pelos interessados”.

A comissão deverá apre-
sentar propostas de solução 
para o impasse federativo 
na ADPF 984 e na ADI 7191, 
podendo, inclusive, abranger 
outras demandas sobre o tema 
em tramitação no Supremo, 
desde que haja concordân-
cia dos relatores. Além disso, 
a comissão deverá acompa-
nhar as medidas mitigadoras 
pendentes de apreciação pelo 
Congresso Nacional e subsi-
diar elementos para aferir o 
alegado aumento da arreca-
dação e do saldo de caixa dos 
entes subnacionais (fluxo de 
ativos financeiros em compa-
ração com anos anteriores) 
e a perda ocasionada pelo 
impacto advindo das Leis 
Complementares 192/2022 e 
194/2022.

“Em meio a um debate 
desvirtuado e a um 
clima comunicativo 
a d o e c i d o , 
recusemos a cólera. 
Vamos promover 
diálogos racionais 
e ponderados, e 
propiciar que todos 
os candidatos possam 
apresentar as suas ideias”. Com essas palavras, o presidente 
do TSE, ministro Edson Fachin, conclamou a sociedade 
civil a se mobilizar na defesa do diálogo democrático, 
fundamentado na verdade, nas eleições gerais de 2022. A 
fala ocorreu durante o evento de lançamento da “Campanha 
de combate à desinformação”, organizado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil no Paraná (OAB-PR), na segunda (18), 
quando a entidade assinou o termo de adesão ao Programa 
Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE, 
que já tem mais de 150 instituições parceiras.

Diálogos racionais

Cruzadas ficcionais
O presidente do TSE elogiou 
a iniciativa da campanha da 
OAB-PR. “Ela desafia a era 
da pós-verdade, em que 
se atenuou a aprovação 
social das mentiras e 
são encetadas cruzadas 
ficcionais, que disputam 
o canteiro da verdade, 
que dificultam a paz, que 
promovem a intolerância 
e corroem os consensos”, 
disse. Fachin lembrou que 
o combate à desinformação 
é de imenso relevo para a 
preservação da democracia 
e destacou que a 
desinformação se combate 
com a verdade, garantindo 
o acesso a informações 
genuínas e de qualidade.

Mesma impressão
A ofensiva do presidente 
Jair Bolsonaro contra 
o sistema de votação 
eletrônica foi vista por 
embaixadores estrangeiros 
de países democráticos, 
convidados ao encontro 
da segunda (18), como um 
ato de campanha eleitoral 
e não mudou a impressão 
geral de confiança na 
segurança das eleições 
brasileiras. O representante 
de um país nórdico afirmou 
que as falas de Bolsonaro 
não mudaram “nada no 
nosso modo de ver as 
coisas” e disse que não 
tem por que questionar 
um sistema “que funcionou 
bem nos últimos 25 anos”.

Impeachment
Em nota oficial à imprensa publicada ontem (19), o 

presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, afirmou 
que a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores foi um 
“vexame internacional” e que as eleições de outubro não 
eximem o “Congresso Nacional de cumprir o seu papel e 

abrir um processo de impeachment”. Freire afirmou que o 
presidente da República expôs o país e os brasileiros. “Tal 
desequilíbrio se explica pelo verdadeiro pavor que tem de 
ser preso pelos crimes que, no íntimo, sabe ter cometido”, 

declarou.

Penduricalho na ‘pindura’
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) pediu ontem (19) a extinção do pagamento 
do auxílio por acúmulo de processos. A decisão ocorre 
após a exposição através de reportagens que mostrou 

o penduricalho criado pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público, que pode aumentar os salários de 
promotores e procuradores sob a justificativa de que 

estão sobrecarregados de trabalho. Na representação, o 
subprocurador Lucas Furtado afirmou que o pagamento do 
auxílio é um “mero artifício imoral para atribuir para esses 
servidores públicos remuneração superior ao teto salarial 
do funcionalismo público determinado pelo art. 37, XI, da 
Constituição Federal”. A solicitação do MP de Contas ainda 

será apreciada pelo TCU.
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Petrobras reduz hoje o 
preço da gasolina em 
R$ 0,20 nas refinarias

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

@tribunahojenewsumuarama

Preço do etanol pode cair 30% no Paraná
O Governo do Paraná 

reduziu a alíquota do ICMS 
do etanol de 18% para 12%. 
A medida começou a valer já 
no final da semana passada, 
e pode fazer com que o com-
bustível para o consumidor 
fique até 30% mais barato 
nas próximas semanas.

A redução na alíquota segue 
a Emenda Constitucional 123, 
de 14 de julho, e também já 
foi seguida por outros esta-
dos, como São Paulo e Minas 
Gerais, que anunciaram a 

redução ontem também.
“Com a redução, os impac-

tos orçamentários estimados 
são de R$ 118,3 milhões entre 
julho a dezembro de 2022 e 
uma perda de receita na ordem 
de R$ 284 milhões ano para 
2023”, diz nota da Secretaria de 
Estado da Fazenda do Paraná.

“Já o consumidor poderá 
sentir reflexos dessa redução 
de forma gradativa, podendo 
chegar até em 30% de redu-
ção do valor. Importante aler-
tar que não cabe à Secretaria 

da Fazenda tabelar preços de 
mercado e sim aos postos de 
combustíveis de repassarem 
a redução ao consumidor”, 
continua a nota.

Segundo o Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Lojas de 
Conveniências do Estado do 
Paraná (Paranapetro), “os pos-
tos tendem a repassar a baixa 
na mesma velocidade e pro-
porção que forem recebendo 
as reduções das distribuidoras 
de combustíveis”, diz em nota.

A redução dos preços da 
conta de luz, da gasolina e do 
etanol após a ação do governo 
federal para reduzir tributos 
– tanto federais quanto esta-
duais – já produz os primeiros 
alívios na inflação ao consumi-
dor, mas o encarecimento de 
outros itens, como alimentos, 
poderá atrapalhar a sensação 
positiva, mostram dados divul-
gados na segunda-feira, 18.

O preço médio semanal do 
litro da gasolina no Brasil acu-
mulou a quarta queda conse-
cutiva, segundo a ANP. Baixou 

Recuo na gasolina alivia a inflação
6,5% em média na semana 
de 10 a 16 de julho, para R$ 
6,07 o litro. A tarifa de ele-
tricidade residencial recuou 
2,29% no Índice de Preços ao 
Consumidor – Semanal (IPC-S) 
da segunda quadrissemana de 
julho, divulgada pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), ajudando 
o indicador a ficar em 0,24%.

Como contraponto, no 
Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10) de julho, também 
divulgado pela FGV, o grupo 
Alimentação foi a única das 
oito classes de despesa que 

acelerou em julho. Na média, 
subiu 1,48%, ante 0,42% em 
junho. O item “laticínios” sal-
tou 8,81%. O leite longa vida 
ficou 16,74% mais caro.

Ainda assim, a expectativa 
é de deflação em julho. Graças 
às desonerações, economistas 
do mercado preveem queda de 
0,46% no IPCA de julho, con-
forme o Relatório de Mercado 
Focus divulgado pelo Banco 
Central – um mês atrás, antes 
da definição sobre a redução 
de tributos, apontava para alta 
de 0,43%.

O VALOR do litro da gasolina será de R$ 3,86, R$ 0,20 a menos do que o preço anterior 
(R$ 4,06/litro)

A Petrobras anunciou 
ontem (terça-feira, 19), que 
reduziu o preço da gasolina 
em cerca de 5% a partir de hoje 
(quarta-feira, 20), nas suas refi-
narias. O valor do litro da gaso-
lina será de R$ 3,86, R$ 0,20 a 
menos do que o preço anterior 
(R$ 4,06/litro). A estatal não 
mexeu no preço do diesel.

A redução segue um movi-
mento de queda moderada 
do preço do petróleo e ocorre 
após a Acelen, controladora 
da Refinaria de Mataripe, 
na Bahia, reduzir o preço da 
gasolina em cerca de 7% na 
última sexta-feira.

“Considerando a mistura 
obrigatória de 73% de gaso-
lina A e 27% de etanol anidro 
para a composição da gasolina 
comercializada nos postos, a 
parcela da Petrobras no preço 
ao consumidor passará de R$ 
2,96, em média, para R$ 2,81 a 
cada litro vendido na bomba”, 

disse a Petrobras em nota.
O governo vinha fazendo 

pressão para que a estatal 
reduzisse o preço da gasolina 
nas refinarias, que junto com a 
limitação do ICMS em um teto 
entre 17% e 18% vai ajudar a 
frear a inflação, um dos obstá-
culos para a reeleição do presi-
dente Jair Bolsonaro.

“Essa redução acompa-
nha a evolução dos preços 

internacionais de referência, 
que se estabilizaram em pata-
mar inferior para a gasolina, 
e é coerente com a prática de 
preços da Petrobras, que busca 
o equilíbrio dos seus preços 
com o mercado global, mas 
sem o repasse para os preços 
internos da volatilidade con-
juntural das cotações interna-
cionais e da taxa de câmbio”, 
informou a companhia.
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Educação
O líder do Governo na Câmara, deputado federal 

Ricardo Barros (PP), anunciou a autorização dada ao 
Governo do Paraná para acessar o financiamento do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para 
o programa Educação para o Futuro. Serão US$ 90,56 
milhões (cerca de R$ 490 milhões na cotação atual) 

financiados junto ao BID para modernizar a educação 
pública paranaense.

Para o Futuro
O programa possui quatro 
pilares: aprimorar a proposta 
pedagógica e uso de 
tecnologias educacionais; 
expandir e fortalecer a 
educação profissional; 
construir cinco colégios 
modelo e promover pelo 
menos 150 reformas e 
ampliações em unidades 
existentes e melhorar 
a gestão da Secretaria 
da Educação. Entre os 
investimentos previstos 
está prevista a construção 
de cinco centros modelo de 
educação para o futuro, todos 
oferecendo aos estudantes 
ensino integral.

Convenções
Quatro partidos realizam de 
quarta-feira (20) a domingo 
(25) convenções nacionais 
para lançar os nomes de 
seus pré-candidatos à 
Presidência da República: 
o ex-senador Ciro Gomes 
(PDT), o ex-presidente Lula 
(PT), o deputado federal 
André Janones (Avante) e 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL). A primeira convenção 
será na quarta-feira (20) com 
Ciro Gomes, na sede nacional 
do partido em Brasília.    

Pessuti e os jovens
Em fim de semana 
movimentado, o ex-
governador e pré-candidato 
ao Senado, Orlando Pessuti 
(MDB), cumpriu agenda 
em Curitiba e na região 
metropolitana. Pessuti 
participou dos encontros 
da Juventude do MDB e 
de lideranças em mais um 
evento regional do partido, 
promovido pelo diretório 
municipal de Pinhais. Aos 
jovens, Pessuti apresentou 
os motivos que o levaram a 
lançar a pré-candidatura ao 
Senado.  

Tchau, pessoal
O  deputado Valdir Rossoni 
(PSDB) anunciou que vai 
encerrar a carreira política.  

Rossoni foi prefeito de 
Bituruna de 1983 a 1989, foi 
eleito deputado estadual em 
1991 com pouco mais de 17,5 
mil votos e permaneceu na 
Assembleia Legislativa por 
seis mandatos. Foi presidente 
do legislativo de 2011 a 2014.  
Na eleição de 2014, se elegeu 
deputado federal, mas em 
2016 se licenciou para assumir 
a Casa Civil no governo Beto 
Richa (PSDB).    
Energia solar
Com investimento de 
R$ 7 milhões, a rede de 
supermercados Bahniuk, 
de Mallet, vai inaugurar 
até o começo de agosto 
a própria usina remota 
de energia fotovoltaica. A 
estrutura terá capacidade 
de 150 mil quilowatts hora, 
o equivalente ao consumo 
de mil residências, e será a 
maior usina remota a atender 
supermercados no estado. 
A energia vai abastecer 
integralmente nove das 11 
lojas do grupo na região 
sul. Esse é o primeiro passo 
da rede de varejo que já 
planeja estender a operação, 
produzindo e vendendo 
energia limpa e renovável para 
outros consumidores.                                                                                               

Plano de Inovação
A governança Agro Cascavel 
lança hoje  o Plano de 
Inovação Agro Cascavel. 
O trabalho, realizado pelo 
Sebrae em parceria com 
instituições, analisa cenários, 
potencialidades e dificuldades 
na região, para propor 
soluções e iniciativas a médio 
e longo prazo.O plano vem 
sendo elaborado desde 
2021 e avaliou o contexto de 
Cascavel.

Recicláveis por gás
A prefeitura de Ponta 
Grossa reduz para 20 kg de 
recicláveis a troca pelo Vale-
Gás. O benefício faz parte do 
Programa Comida na Mesa, 
complemento do programa 
Feira Verde que troca materiais 
recicláveis por um cartão gás 
de cozinha botijão 13 kg GLP.
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Comissão na Alep ouve 
delegada que investiga 
morte de Marcelo Arruda

DEPUTADOS que integram a Comissão conversaram com a delegada Camila Cecconello, 
titular da DHPP

A  d e l e g a d a  C a m i l a 
C e c c o n e l l o ,  t i t u l a r  d a 
Delegacia de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP), foi 
recebida, ontem (19), pelos 
deputados que compõem 
a Comissão Parlamentar 
formada na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
para acompanhar as inves-
tigações sobre a morte do 
guarda municipal e militante 
do PT, Marcelo Arruda, em Foz 
do Iguaçu, no sábado, 9 de 
julho. Os deputados queriam 
esclarecer algumas dúvidas a 
respeito da perícia no celular 
do atirador, o policial penal 
Jorge Guaranho e dos motivos 
do anúncio equivocado feito 
pela polícia da suposta morte 
de Guaranhos, que levou 12 
horas para ser desmentido. 
“Com relação à perícia no celu-
lar, como os envolvidos foram 
levados com vida do local 
do crime, os celulares foram 
entregues aos familiares. Por 
isso, só pedimos o aparelho de 
Guaranho quando ouvimos o 
depoimento da esposa dele, 
que só nos entregou depois 
de uma ordem judicial. Já com 
relação à notícia da morte, 
me informaram que a dele-
gada Iane Cardoso, respon-
sável pela investigação num 
primeiro momento, recebeu 

a informação do próprio aten-
dente do hospital”, afirmou.

Dois dos parlamentares 
que integram o grupo, foram 
a Foz do Iguaçu na última 
semana e se reuniram com a 
delegada Iane Cardoso, titular 
da DH; com o juiz da 3ª Vara 
Criminal, Gustavo Germano 
Arguello; e com os promotores 
Tiago Lisboa Mendonça e Luis 
Marcelo Mafra, do Gaeco.

Eles também se encontraram 
com a viúva de Marcelo Arruda, 
Pamela Silva; visitaram o local 
do crime; o Hospital Municipal 
Padre Germano Lauck; e parti-
ciparam de uma reunião com 
dirigentes do Centro de Direitos 
Humanos e Memória.

A investigação policial foi 
concluída na semana passada, 
mas os parlamentares querem 
que qualquer informação con-
tida no celular de Guaranho que 
posa ter relação com o crime, 
seja incluída no processo.

“Podemos garantir que 
estamos trabalhando para 
que, mesmo que conversas 
que possam comprovar mais 
algum fato relevante sobre a 
motivação do crime, e que, 
porventura tenham sido apa-
gadas, sejam recuperadas”, 
garantiu a delegada. 

O policial penal federal, 
Jorge José da Rocha Guaranho 
também foi atingido por tiros e 
segue internado na UTI.

‘Operação Mônaco’ cumpre
mandados contra ex-policiais

O Gaeco, do Ministério 
Público do Paraná, e a 
Corregedoria da Polícia Civil 
cumpriram ontem (terça-
-feira, 19) na segunda fase 
da Operação Mônaco, quatro 
mandados de busca e apreen-
são em residências de ex-agen-
tes da Delegacia de Proteção 
ao Meio Ambiente de Curitiba.

Os fatos investigados ocor-
reram em fevereiro de 2019 e 
envolvem o então delegado-
-chefe da unidade e três inves-
tigadores ligados à Delegacia 
na época – dois deles já se 
aposentaram, e o terceiro está 
atualmente em outra delega-
cia. Um quarto investigador já 
tinha sido alvo de mandado 

de busca na primeira fase 
da operação. Os mandados 
foram expedidos pela 4ª Vara 
Criminal de Curitiba.

As investigações do Gaeco 
apuram possível crime de con-
cussão. A pretexto de haver irre-
gularidades em um dos postos 
de combustíveis de uma rede, 
o grupo teria apreendido um 

funcionário do posto, encami-
nhando-o à Delegacia, onde o 
teriam retido por cerca de seis 
horas numa sala, exigindo ini-
cialmente R$ 50 mil para liberá-
-lo – quantia depois diminuída 
para R$ 10 mil e que teria sido 
paga em dinheiro pelo dono do 
posto ao grupo de policiais para 
o funcionário ser liberado.

AS INVESTIGAÇÕES do Gaeco apuram possível crime de concussão
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Enquanto os motoristas de 
veículos movidos a gasolina e 
etanol estão rindo à toa, não se 
pode dizer o mesmo dos cami-
nhoneiros e donos de trans-
portadoras, que já não sabem 
mais o que fazer para driblar 
o elevado custo do litro do 
diesel. Pelo aplicativo Menor 
Preço, do Governo do Paraná, 
em Cascavel, o valor mais em 
conta encontrado ontem foi de 
R$ 6,88. Ou seja, para encher o 
tanque de um caminhão clas-
sificado como extrapesado, 
a transportadora ou moto-
rista independente precisa 
desembolsar a bagatela de R$ 
5.504,00. “Isso a cada um dia 
e meio”, comenta o presidente 
do Sintropar (Sindicato das 
Empresas de Transportes de 
Cargas e Logística do Oeste do 
Paraná), Antonio Ruiz.

O setor de transportes está 
realmente preocupado com as 
atuais circunstâncias. “Esta-
mos sendo surpreendidos com 
este anúncio da Petrobras, de 
reduções de preços do litro do 
etanol e da gasolina, o mesmo 
não ocorrendo com o óleo die-
sel, este sim, sem no mínimo 
uma projeção de quedas para 
os próximos meses”. Para Ruiz, 
que também trabalha com o 
ramo de transportes, o setor 
vem sofrendo com essa osci-
lação de valores nos últimos 
12 meses. “O diesel consome 
hoje 65% do faturamento de 
um caminhão. Se colocar na 
ponta do lápis, é inviável tra-
balhar hoje nesta atividade”. 
Ele entende que essa situa-
ção torna desafiador colocar 
um caminhão para rodar e 
fazer entregas de mercadorias 

Brasil afora. “Nós, do Sintro-
par, temos orientado o moto-
rista a fazer o dever de casa, 
revisar suas planilhas de frete 
e repassar esses reajustes aos 
clientes”. 

Outro ponto que tem 
pesado no custo do óleo diesel 
é o fato de o Brasil não refinar 
o produto. “É preciso enviar 
o petróleo para fora, refinar e 
receber o diesel de volta”. No 
entendimento de Antonio Ruiz, 
o governo federal precisa colo-
car em prática algumas inicia-
tivas para reduzir o valor desse 
importante insumo do trans-
porte, com a finalidade de ali-
viar a já pesada carga atribuída 
às transportadoras e aos cami-
nhoneiros. “O Custo-Brasil se 
torna mais caro, uma vez que 
o País é extremamente depen-
dente do modal rodoviário”.

Cascavel – A quem arrisque 
dizer que todos os anos deve-
riam ocorrer eleições no Brasil. 
A semana começou com o anún-
cio de redução da alíquota do 
ICMS sobre o etanol em 11 esta-
dos e no Distrito Federal. Na 
semana passada, o preço médio 
do etanol já havia caído nos 26 
estados e no Distrito Federal. No 
Paraná, o governo estadual bai-
xou a alíquota de 18% para 12%. 
A medida atende a Emenda 
Constitucional 123, de 14 de 
julho de 2022, alterando o artigo 
225 da Constituição, tendo em 
vista o estabelecimento de dife-
rencial para fomentar a compe-
titividade dos biocombustíveis.

E o que estava bom, ficou 
ainda melhor para os motoristas 
de veículos de passeio. Ontem, 
a Petrobras anunciou a redução 
do preço da gasolina já a partir 
desta quarta-feira. É a primeira 
queda desde dezembro último. 
Para as refinarias, o valor do litro 
passará de R$ 4,06 para R$ 3,86, 
ou seja, uma redução de R$ 0,20 
por litro ou -4,93%. Esse alívio 
também será sentido no bolso 
do consumidor. 

Em entrevista ao O Paraná, 
o diretor-geral do Paranapetro, 
Roberto Pellizzetti, disse que 

essa redução do etanol ocorre 
para “manter uma justiça fiscal 
e incentivar o uso de combustí-
veis verdes”. Segundo ele, o eta-
nol correspondia a 2/3 do ICMS 
da gasolina e essa paridade vem 
sendo mantida. “Essa redução 
do valor do etanol vem um bom 
momento, até para manter essa 
competitividade”.

A boa notícia do dia, na ótica 
de Pellizzetti, é a redução do litro 
da gasolina em R$ 0,20. “Hoje 
[ontem] o barril do petróleo 
passou de três para dois dígi-
tos, ficando entre US$ 98 e US$ 
99 e esse reflexo é sentido ime-
diatamente. Isso é importante, 
demorar mais para subir e mais 
rápido para baixar”. Em feve-
reiro, no ápice da guerra travada 
entre Rússia e Ucrânia, o preço 
do petróleo Brent chegou a US$ 
140 o barril.

PREÇOS MAIS JUSTOS
Para o motorista de aplica-

tivo Ivan Nogueira, morador do 
bairro Presidente, em Cascavel, 
a notícia da redução tanto do 
litro do etanol como da gaso-
lina não poderia ser melhor. “O 
combustível encarece muito o 
custo e reduz a nossa margem 
de retorno. Ainda bem que estão 

ocorrendo políticas voltadas a 
garantir preços mais justos, 
diante de um cenário econô-
mico nada favorável no Brasil”, 
comenta.

Com base no aplicativo 
Menor Preço, do Governo do 
Paraná, o custo do litro da 
gasolina comum em Cascavel 
na segunda-feira era de R$ 5,75, 
contra R$ 5,52, já registrado 
ontem. Já para o etanol, o valor 
mais em conta era de R$ 4,27 
o litro, tanto na segunda-feira 
como na terça-feira. 

DIESEL
Agora, quando o assunto é 

óleo diesel, as perspectivas não 
são tão animadoras. “O diesel 
não segue a mesma balada do 
etanol e da gasolina. Trata-se 
de um produto com consumo 
muito elevado no mundo inteiro, 
especialmente na Europa e nos 
Estados Unidos, onde há escas-
sez e esse cenário leva a ter pre-
ços tão elevados e reflete no 
Brasil”, comenta o diretor da 
Paranapetro. Essa é a primeira 
vez na história que o litro do 
óleo diesel custa mais que o da 
gasolina. “O valor vai continuar 
no mesmo patamar, sem possi-
bilidade de redução de custos”. 

Gasolina e etanol com
Preço menor; diesel não
segue mesma tendência

R$ 5,5 mil para encher o tanque
do caminhão a cada um dia e meio

Perdeu a PF
Uma amostra de que o 
presidente Bolsonaro perdeu 
mesmo o apoio de boa parte 
da PF. Eis a nota da Fede-
ração Nacional dos Dele-
gados de Polícia Federal, 
comandada pela delegada 
Tânia Prado: “Vivemos numa 
democracia e respeitamos a 
Constituição. Qualquer ato 
presidencial ou de qualquer 
outra autoridade ou agente 
político que ofenda os princí-
pios e regras democráticos 
merece firme atuação das 
instituições de Estado. Inad-
missível a normalização de 
ofensas ao sistema eleitoral, 
sob pena de destruição da 
democracia”.

Embromation
O Google Brasil tentou expli-
car em uma demorada nota 
à reportagem, deu voltas no 
texto, enrolou na tecnicidade 
mas acabou endossando 
o que a Coluna publicou: 
retirou a gratuidade do bom 
espaço de mega armazena-
mento que cedeu por anos à 
UFRJ. Alunos e professores, 
principalmente da Politéc-
nica de Engenharia, sofrem 
com a falta do serviço para 
enviar arquivos “pesados”. 
O Google avisou que cede 
até 1 tera , mas para 20 mil 
alunos, caso da federal, isso 
não é nada.

Cerrado em chamas

O Relatório Anual do 
Desmatamento divulgado 

Cai a diretora do Senac-DF 
A diretora regional do Senac do Distrito Federal, Karine 

Câmara, foi demitida diante de casos de irregularidades de 
sua gestão. Foram viagens para Disney sob pretexto de tra-
balho, casos de assédio contra funcionários, falta de pres-
tação de contas, destruição de documentos na tentativa de 
ocultar provas. O presidente da Fecomércio-DF, José Apare-
cido, recebeu ordem do comando nacional para não esperar 
o pedido de afastamento que viria dos órgãos que investi-

gam os casos, como TCU e a Câmara dos Deputados, como 
foi noticiado pela Coluna. A Câmara, aliás, já recebeu dossiê 

com casos de nepotismo na Comissão de Fiscalização e 
Controle. Karine seria a responsável pela acomodação dos 
nomes no Senac. Chegou a deputados uma lista com pelo 
menos seis funcionários que exercem diferentes funções 
no SESC e SENAC. Chama atenção o dentista que presta 
serviço na instituição, Rodrigo Fittipaldi, seu ex-marido. Ao 
saber que cairia, Karine demitiu 10 pessoas em retaliação. 

pela MapBiomas confirma 
o avanço da atividade no 
Cerrado, o mais atingido. 
O segundo maior bioma 
brasileiro teve alta de 
20,2% no desmatamento: 
foram 500.537 hectares 
desmatados em 2021 
contra 416.556 em 2020. 
No Cerrado também está 
a maior área de vegetação 
derrubada de uma única 
vez no último ano: 4.977 
hectares numa fazenda em 
Jaborandi (BA).

Diálise ‘sai da UTI’
O Mato Grosso do Sul é o 
3º Estado do País a esta-
belecer uma verba extra de 
cofinanciamento da diálise, 
para manter o tratamento 
de pacientes renais crô-
nicos atendidos pelo SUS 
em clínicas conveniadas. O 
repasse do Governo Federal 
tem sido insuficiente e 13 
clínicas do Estado temiam 
paralisar o atendimento de 
2100 pacientes. A Associa-
ção Brasileira dos Centros 
de Diálise e Transplante 
(ABCDT) lidera mobilização 
nacional para garantir o tra-
tamento de quase 150 mil 
doentes crônicos

Fiscais nos postos
A ANP realizou fiscalização 
no mercado de combustíveis 
em 10 Estados de 11 a 14 
de julho.  A Agência vem 
verificando o cumprimento 
do Decreto nº 11.121/2022, 
que tornou obrigatória a exibi-
ção dos preços dos combus-
tíveis líquidos, além do preço 
atual, já obrigatoriamente 
exibido em seus painéis. Em 
algumas localidades, a ANP 
atuou em conjunto com Pro-
cons, a partir de convênios 
ou parcerias. 
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Policial de folga ajuda na apreensão de 
contrabando avaliado em R$ 3 milhões

Saiba Mais 

A APREENSÃO aconteceu na manhã de ontem na rodovia PR-468, entre os municípios 
de Umuarama e Mariluz

U m  p o l i c i a l  m i l i t a r 
do BPFron (Batalhão de 
Policiamento de Fronteira) 
que estava de folga ajudou 
na apreensão de uma car-
reta bitrem carregada com 
aproximadamente 1.200 cai-
xas de cigarros contraban-
deados do Paraguai.

A  ação aconteceu na 
manhã de ontem (terça-feira, 
19), na rodovia PR-468, entre 
os municípios de Umuarama 
e Mariluz. A carga, de acordo 
com levantamento prelimi-
nar, foi avaliada em pelo 
menos R$ 3 milhões e, depois 

que for submetida aos pro-
cedimentos administrativos, 
será destruída.

O motorista, um homem 
de 27 anos de idade, foi 
preso em fragrante.  De 
acordo com os policiais, ele 
tentou fugir por um milharal, 
às margens da rodovia.

Conforme o capitão Namur 
Zandona, chefe da companhia 
do BPFron de Umuarama, o 
condutor trafegava em atitude 
suspeita quando foi avistado 
pela primeira vez na rodovia 
PR-323, perto de Perobal.

A ação do policial que 

estava de folga, conforme o 
capitão, foi fundamental para 
a prisão e a apreensão da 
carga. “Este foi mais um duro 
golpe contra o crime de con-
trabando”, salientou o coman-
dante do BPFron.

A carreta, uma Mercedes 
Benz Actros, modelo 2651, 
estava com placas frias. Havia 
outras placas, com números 
diferentes, dentro da carreta. 
Conforme Zandona, esta é 
uma atitude corriqueira utili-
zada pelos criminosos, numa 
tentativa de atrapalhar o tra-
balho da polícia.

A Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) apreen-
deu uma caminhonete VW/
Amarok que estava pre-
parada para o transporte 
de mercadorias ilícitas, na 
PR-323, em Cafezal do Sul, 
ontem (19) pela manhã. O 
motorista não obedeceu a 
ordem de parada e fugiu, mas 
foi perseguido. Os patrulhei-
ros pediram apoio à polícia 
da região que fechou o cerco 
no trevo de entrada do refe-
rido município. O condu-
tor jogou o veículo contra o 
policial e, cerca de 2 quilô-
metros à frente, entrou em 
um matagal, abandonando 
a caminhonete. Foram rea-
lizadas buscas, mas ele não 
foi encontrado. A Amarok 
estava sem os bancos dos 
passageiros, o que caracte-
riza que estava preparada 
para o transporte de mer-
cadorias ilícitas, além de ter 
instalado na cabine, um rádio 
comunicador da marca Yaesu, 
modelo FT-2980. Em consulta 
ao sistema SESP/Intranet não 
foi encontrado nenhum alerta 
de furto/roubo. O veículo que 
possui débitos no valor de R$ 
24.873,48, foi apreendido e 
encaminhado para a Delegacia 
de Polícia Federal de Guaíra.

Filhote de gato-maracajá é 
capturado em Umuarama

Moradores de uma proprie-
dade rural em Umuarama se 
surpreenderam, na tarde da 
última segunda-feira (18), ao 
encontrar um filhote de gato-
-maracajá (Leopardus wie-
dii), também conhecido como 
gato-do-mato, gato-peludo ou 
maracajá-peludo.

Uma mulher e seu filho 
conseguiram capturar o ani-
mal com um passaguá (uma 
espécie de ferramenta de 
pesca parecida com uma rede) 
e entregá-lo aos cuidados do 
Batalhão de Polícia Ambiental 
de Umuarama (BPAmb), a 

Força Verde.
O animal que aparentava 

ser bastante arisco, posterior-
mente foi entregue aos cuida-
dos do Instituto Água e Terra 
(IAT) de Umuarama, responsá-
vel por inserir o ‘bicho’ de volta 
à natureza.

Eletrônicos, celulares 
e anabolizantes foram 
apreendidos na PR-489 

CARREGAMENTO que saiu de Altônia, tinha como destino o município de Londrina

Um carregamento de celu-
lares, transmissores para 
sinal pirata de TV a cabo, HDs, 
cartões de armazenamento 
e anabolizantes foi apreen-
dido na rodovia PR-489, em 
Umuarama, na manhã de 
ontem (terça-feira, 19). A carga 
foi avaliada em mais de R$ 2 
milhões pela Polícia Militar, 
responsável pela apreensão.

Conforme a Polícia Militar, 
a Central 190 recebeu a infor-
mação de que um comboio 
com três veículos teria saído 
da cidade de Xambrê trans-
portando eletrônicos oriun-
dos do Paraguai. Uma equipe 
do grupo Rotam interceptou o 
primeiro veículo suspeito, um 

Volkswagen Gol, e a RPA con-
seguiu parar o segundo carro, 
um GM Corsa modelo Classic.

Em revista aos automóveis, 
os policiais encontraram os ele-
trônicos, apreendendo os dois 
carros, que foram levados para a 
sede do 25º Batalhão da Polícia 
Militar. Ao todo, os dois automó-
veis levavam 1125 aparelhos ele-
trônicos, além de anabolizantes, 
que foram encaminhados para a 
Receita Federal, em Guaíra.

A Polícia Militar conseguiu pren-
der um dos motoristas, o outro 
fugiu. Ele disse que recebeu R$ 700 
para levar a carga de Altônia para 
Londrina. O suspeito foi encami-
nhado para a Delegacia da Polícia 
Federal, também em Guaíra.

Preparada

GATO do mato foi encontrado em 
propriedade rural e entregue à Polícia 
Ambiental
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Umuarama empata na Liga Nacional de 
Futsal e vence na estreia da Copa Paraná

(44) 3621-9214                        (44 ) 99145-8540

Unidade Shopping Palladium Umuarama
Centro de Educação Profissional 

São Francisco de Assis

MATRÍCULAS ABERTAS

CURSO TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM

AULAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO NOTURNO

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E FAÇA SUA

MATRÍCULA AGORA MESMO.

2022  - TURMA 02   -   INÍCIO DAS AULAS: SETEMBRO

EMPATE na Liga Nacional de Futsal levou o time da Capital da Amizade aos 17 pontos na competição

Na noite desta última sexta-feira (15), 
o Umuarama empatou com o Tubarão 
com um placar de 4 a 4 e foi a 17 pontos 
na Liga Nacional de Futsal (LNF).

Zazá abriu o placar para o Tubarão 
aos 11 minutos, de pênalti, mas Caio 
Jotinha empatou aos 14.

Na segunda etapa o Time de 
Umuarama virou o jogo com dois 
gols de Ouchita, aos sete e dez minu-
tos. Mas o Tubarão reagiu e marcou 
com Daniel Alves aos 16 e Caio Torres 
aos 18. Caio Jotinha marcou mais um 
nos segundos finais.

O Umuarama joga novamente 
pela Liga Nacional de Futsal no 

próximo sábado (23), às 20h, no 
Ginásio  de Esportes  Professor 
Amário Vieira da Costa, contra o 
Marechal Cândido Rondon.

COPA PARANÁ
Já no sábado (16), o Umuarama 

Futsal estreou na Copa Paraná jogando 
fora de casa e venceu o time de 
Paranaguá com um magro placar de 1 a 
0. Como os jogos são únicos, eliminató-
rios, o time passou para a próxima fase, 
cujo adversários serão conhecidos hoje 
(quarta-feira, 20) em sorteio que será 
realizado pela Federação Paranaense 
de Futebol de Salão.

Copa do Brasil define duelos das 
quartas, que começam no dia 27

OS times que avançarem receberão premiação da CBF de R$ 8 milhões

A CBF definiu por sorteio ontem 
(terça-feira, 19) os confrontos das 
quartas de final da Copa do Brasil 
e os mandos de campo. Os jogos 
de ida ficaram assim: Atlético-GO x 
Corinthians, Fortaleza x Fluminense, 
São Paulo x América-MG e Flamengo 
x Athletico-PR. https://agenciabrasil.
ebc.com.br/ebc.png?id=1471567&o=-

nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/
ebc.gif?id=1471567&o=node

As primeiras partidas das quartas 
ocorrerão nos dias 27 a 28 de julho. 
Os jogos de volta, que asseguram a 

classificação às semifinais, serão em 
17 e 18 de agosto. Os times que avan-
çarem receberão premiação da CBF de 
R$ 8 milhões. 

Entre as equipes que disputarão as 
quartas, metade busca título inédito na 
Copa do Brasil: São Paulo, América-MG 
e Fortaleza e Atlético-GO. Já Corinthians 
e Flamengo somam o maior número 
de troféus: três cada um. Fluminense e 
Athetico-PR foram campeões uma só vez 
cada. O maior campeão do torneio segue 
sendo o Cruzeiro (seis títulos), que foi elimi-
nado nas oitavas de final pelo Fluminense.

A  J u v e n t u s  a c e r t o u  a  c o n -
t r a t a ç ã o  d o  z a g u e i r o  B r e m e r 
o n t e m  ( 1 9 ) .  O  m e l h o r  d e f e n -
s o r  d a  ú l t i m a  e d i ç ã o  d o 
C a m p e o n a t o  I ta l i a n o  i rá  a s s i -
n a r  co n t ra to  a té  2 0 2 7  co m  s a l á-
r i o  d e  c i n co  m i l h õ e s  d e  e u r o s 
( R $  2 7 , 5  m i l h õ e s )  p o r  a n o.

O ex-jogador do Atlético-MG irá dei-
xar a pré-temporada do Torino para 
assinar seu contrato, passar pelos 
exames médicos e se juntar com seus 
novos companheiros da Velha Senhora. 
O atleta chega para suprir a saída de De 
Ligt para o Bayern de Munique.

Na última segunda, a Inter de 
Milão ofereceu 30 milhões de euros 
(R$ 165,5 milhões) e a inclusão do 
meia Cesare Casadei ao Torino. 
Ontem, a Juventus propôs 40 milhões 
de euros (R$ 220 milhões) fixo e sete 
milhões de euros (R$ 38 milhões) em 
variáveis, o que fez com que ganhasse 
a disputa contra o adversário.

Na última temporada, Bremer 
part ic ipou de 33 part idas  com 

Juventus acertou a contratação 
do zagueiro brasileiro Bremer 

NA ÚLTIMA temporada, Bremer participou de 33 
partidas com a camisa do Torino

a camisa do Torino. Além de se 
destacar como zagueiro, o atleta 
ainda marcou três gols e contri-
buiu com uma assistência. Com 
a ida para a Juventus, o jogador 
busca dar um salto na carreira e 
atingir a seleção brasileira.
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Alunos voltam às aulas hoje e os
professores passam por formação

@tribunahojenewsumuarama

MAURIZA salientou o quando é importante a volta das aulas presenciais. “Ficou claro o 
quanto a escola fez falta na vida dos alunos”

Cerca de 10 mil alunos 
retornam às aulas hoje (quar-
ta-feira, 20), nas 42 escolas e 
centros de educação infantil da 
rede municipal de Umuarama. 
Além da reabertura dos esta-
belecimentos de ensino, serão 
retomados o transporte esco-
lar – que também atende aos 
alunos da rede estadual – e 
o fornecimento da merenda 
escolar. Já os quase 900 pro-
fessores do município pratica-
mente não pararam durante o 
período de férias.

Inclusive uma formação foi 
realizada ontem (terça-feira, 
19), pela equipe da Secretaria 
Municipal de Educação. Os 
profissionais responsáveis por 
hora atividade nas disciplinas 
de educação física, história, 
artes e ensino religioso esti-
veram reunidos no campus 3 

da Universidade Paranaense 
(Unipar), enquanto os pro-
fessores de sala das outras 
matérias realizaram a forma-
ção nas respectivas unidades 
educacionais.

“Oferecemos mais esta 
atividade de assessoramento 
pedagógico ao docente (APD) 
como formação obrigatória, 
dentro das ações previstas no 
calendário escolar. O objetivo 
foi auxiliar os professores no 
planejamento e preparação 
da volta às aulas, especial-
mente para saberem admi-
nistrar melhor as dificuldades 
que surgiram o fim da pande-
mia e a volta das aulas presen-
ciais”, explicou a secretária da 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso.

Na avaliação da secreta-
ria, os dois anos de atividades 

remotas deixaram bem evi-
dente a importância das aulas 
presenciais. “Ficou claro para 
todos o quanto a escola fez 
falta na vida dos alunos. Nesse 
período da pandemia nota-
mos um aumento do deficit 
de aprendizagem, houve pre-
juízo também para a disci-
plina de estudo e até na ques-
tão motora percebemos que 
houve uma regressão”, expli-
cou a secretária.

A volta às aulas presenciais 
trouxe desafios e tem exigido 
avaliações e ajustes constan-
tes na conduta, porém tam-
bém mostrou a alegria dos 
alunos em retornar à escola, 
rever os colegas, professores 
e o ambiente escolar.

“A convivência é extrema-
mente importante até para 
desenvolver a linguagem e a 

interação, com a mediação 
do professor. Percebemos o 
quanto o aluno valoriza a sua 
escola, o contato com a sala, 
os colegas e as aulas em si. 
Apesar dos desafios, tem sido 

muito gratificante esse retorno 
e estamos fazendo o possível 
para recuperar o tempo e o 
aprendizado comprometidos 
na pandemia”, completou 
Mauriza Menegasso.

A Agência do Trabalhador 
terá atendimento itinerante 
na ação Sesc Cidadão prevista 
para 6 de agosto, das 13h30 
às 17h30 no Sesc/Umuarama. 
Neste dia, atendentes da agên-
cia farão novos cadastros e 
atualização as informações 
de pessoas à procura de opor-
tunidades de trabalho, além 
de encaminhar candidatos às 
vagas disponíveis no sistema 
público de emprego.

O Sesc Cidadão é um pro-
grama de responsabilidade 
social que ajuda a transformar 
as vidas das pessoas por meio 
de atendimentos gratuitos à 
população mais vulnerável na 
área jurídica, emissão de docu-
mentos, serviços de saúde, 

Prefeitura participa de ação 
com atendimentos em saúde

assistência social e empregabili-
dade. O evento objetiva promo-
ver a inclusão social e o fortale-
cimento da cidadania reunindo 
entidades públicas, privadas e a 
comunidade.

A parceria entre o Sesc 
e a Prefeitura, por meio da 
Agência do Trabalhador, 
foi confirmada em reunião 
entre a gerente do Sesc/
Umuarama, Thais Mariane do 
Santos, a técnica de saúde e 
ação social Kauane Ribeiro 
Meschial e o gerente da agên-
cia, Reginaldo Barros, repre-
sentando o prefeito Hermes 
Pimentel e o secretário da 
Indústria e Comércio do 
município, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

Curso qualifica vendedores
para o mercado de trabalho

ALÉM de novos conhecimentos, os participantes tiveram noções de merchandising, 
prospecção, estudo de mercado, vendas e correio eletrônico

Um curso de forma -
ção de vendedores adqui-
r ido pela Prefeitura de 
Umuarama junto ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), por meio 
da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, chegou 
ao final nesta semana, com a 
certificação aos participantes 
que cumpriram toda a carga 
horária com o aproveitamento 
esperado. As aulas foram ini-
ciadas em abril.

A entrega dos certificados 
foi feita pelo secretário muni-
cipal de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, pelo gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
Barros, e pelo gerente-execu-
tivo do Senac em Umuarama, 
Tiago Teixeira Titericz.

O objetivo do curso foi 
capacitar vendedores, uma 
atividade que geralmente 
conta com volume expres-
sivo de vagas ofertadas dia-
riamente no sistema público 
de emprego. Esse profissional 
promove a venda de merca-
dorias, produtos e serviços 

no atacado e varejo em prati-
camente todos os setores da 
economia, presencialmente 
ou a distância (e-Commerce).

Conforme o conteúdo, além 
de novos conhecimentos para 
organizar ações e planos de 
venda, os participantes tive-
ram noções de merchandising, 
prospecção, estudo de mer-
cado, vendas diretas, indiretas, 
consignadas, online, no balcão 
e telefone, planilha eletrônica, 
internet e correio eletrônico.

“ Ta m b é m  h o u ve  co n-
teúdos sobre segurança do 
trabalhador, entre outros 
pontos, e conhecimentos 
específicos para cada fase 
da venda e o suporte no 
pós-venda. É uma quali-
f icação que abre portas 
e pode mudar a vida dos 
alunos, caso os conceitos 
ensinados sejam postos em 
prática”, finalizou o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros.
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Emitido diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde desde 
março de 2020, o Boletim Covid apresenta dados a respeito do com-
portamento do coronavírus em Umuarama. O informativo divulgado 
ontem (terça-feira, 19) revela que 12 novos casos de covid-19 foram 
confirmados: são nove mulheres, dois homens e uma criança de três 
anos. De acordo com o documento, há 147 dias nenhuma morte em 
decorrência de complicações da doença é oficialmente registrada 
na cidade e o total de óbitos é de 339 desde o início da pandemia. 
Neste período de 27 meses, 38.712 pessoas foram diagnosticadas 
com covid e deste total 38.265 se recuperaram. Não há nenhuma 
pessoa de Umuarama internada em UTI ou em enfermarias. Existem 
atualmente 144 pessoas em isolamento domiciliar: são 108 casos 
ativos e 36 casos suspeitos. Em 200 dias (de 1° de janeiro até 19 de 
julho de 2022), 18.287 pessoas receberam diagnósticos positivos da 
doença (foram 9.353 mulheres, 6.839 homens e 2.095 crianças). Em 
julho, a média de casos está em 12 por dia. Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), o cruzamento da taxa de positividade com 
o índice de internamentos classifica a cidade com “Bandeira Verde”.

Números da Covid
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Cidade adere à “Vacina Mais” com programação especial

OBJETIVO é promover e incentivar a imunização da população com as doses três e 
quatro contra covid-19, influenza e vacinas de rotina

A Secretaria Municipal de 
Saúde aderiu à campanha 
nacional “Vacina Mais”, pro-
posta pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) com o objetivo 
de promover e incentivar a 
imunização da população com 
as doses três e quatro contra 
covid-19, influenza (gripe) e 
vacinas de rotina. A ação terá 
duração de nove dias, com as 
UBS atendendo em horário 
especial, das 17h às 21h.

Jaquel ine de Bortol i 

Shiribayashi, coordenadora 
de Atenção Primária em 
Saúde, conta que a campa-
nha começa hoje (quarta-
-feira, 20), nas unidades bási-
cas de saúde Guarani/Anchieta 
e Sonho Meu. “Na quinta-feira 
(21) será no 26 de Junho e no 
Industrial e na sexta-feira (22) 
será no Centro de Saúde Escola 
(Unipar sede) e Cohapar II (São 
Cristóvão)”, detalha.

E l a  c h a m a  a  a t e n -
ção dos cidadãos para os 

atendimentos no próximo 
sábado (23). “Vamos disponi-
bilizar vacinas no Sest Senat, 
no Posto de Saúde Central e na 
Cohapar III (Jardim Cruzeiro), 
em horário mais que espe-
cial, das 8h às 16h30. Desta 
forma, todos terão muito mais 
tempo para garantir a imuni-
zação, lembrando que é fun-
damental completar o ciclo 
vacinal para dar efetividade 
às vacinas disponibilizadas 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Calendário Nacional 
de Vacinação”, pontua.

O “Vacina Mais” continua 
na próxima semana, iniciando 
na segunda-feira (25) nas UBS 
Bem Estar, Jabuticabeiras e 
Primeiro de Maio. “Na terça-
-feira (26) será na Central e na 
Cohapar III, na quarta-feira 
(27) será no San Remo e no 
Cidade Alta, na quinta-feira 
(28) será no Lisboa, Cohapar I 

(Jardim União) e Vitória Régia 
e finalmente na outra sexta-
-feira (29) será no Ouro Branco 
e no Panorama”, relata, acres-
centando que a ação na sexta-
-feira também será realizada 
na UBS do distrito de Lovat, 
das 17h às 20h.

O secretário municipal 
de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima ressalta que a 
campanha simboliza a soma 
dos esforços que os órgãos 

e instituições de saúde pre-
cisam para reconquistar as 
altas coberturas de vacina-
ção de rotina e ter a vacina-
ção completa contra a covid 
e a gripe. “Temos conseguido 
reduzir drasticamente tanto 
o número de mortes quanto 
os casos graves de covid gra-
ças aos bons índices de imu-
nização da população, daí a 
importância de campanhas 
como esta”, observa.

THOR

1h 59min / Aventura, Ação,
Ficção científica, Fantasia

Cine Vip 

Informaçõe

R$ 10,00 Adquira seu ingresso cinevip.com.br

amor e trovão
ESTA SEMANA NO CINE VIP

~               

   

Palavras cruzadas

Você pode precisar de mais liberdade para correr 
atrás dos seus objetivos nesta quarta-feira. Pode 
se aborrecer ou se desentender com colegas ou 
amigos, principalmente em relação a dinheiro. 
Talvez queira manter um romance em segredo por 
um tempo. Na união, melhore o diálogo para es-
clarecer dúvidas e afastar a insegurança. 

Você pode enfrentar alguns imprevistos no trabalho, 
especialmente no período da manhã. Pode se sentir 
mais cansada, ter dificuldade para se concentrar ou 
mesmo para aprender alguma tarefa mais complica-
da. Na paquera, pode se envolver com alguém do 
trabalho ou com uma pessoa que já é comprometi-
da. Na união, faça planos com seu amor. 

A Lua anuncia mudanças no trabalho, mas tudo 
indica que serão positivas para você. No final da 
manhã, porém, você pode ter alguns desenten-
dimentos com amigos ou colegas e precisará ter 
muito jogo de cintura para não romper parcerias 
ou amizades. Na paquera, vai querer alguém que 
realmente combine com você. Se já achou, invista 
no companheirismo. 

Assuntos de casa e família vão exigir sua atenção 
no início do dia e podem exigir algum investimen-
to financeiro. Simpatia e criatividade serão boas 
aliadas. As paqueras também recebem novos 
estímulos. Explore seu charme para atrair quem 
deseja ou para deixar o romance ainda melhor. 
Clima quente e sedutor. 

Os astros alertam que você pode ter alguns pro-
blemas de comunicação ao longo do dia. Deve 
ter cuidado para não parecer que se acha “dona 
da verdade” e, também, para não se envolver em 
fofocas. Parentes podem ajudar numa conquista, 
mas também podem interferir demais no romance. 
Melhore o diálogo com seu amor e deixe o passa-
do no passado. 

O céu recomenda que você pense duas vezes antes 
de usar seu dinheiro hoje, pois há risco de fazer in-
vestimentos errados e perder grana. Lua, Sol e Vênus 
vão acentuar o seu charme e indicam uma fase ani-
mada nas paqueras. Na vida a dois, bom momento 
para explorar seu carinho e romantismo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos a 20 de julho são do signo de Câncer com a personalidade de Virgem. São de 
fácil acesso e em geral têm muitos amigos. Sua popularidade pode lhes beneficiar na vida 
social, como na carreira profissional. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astro-
logia Cabalística é o 24, A soma dos números dá o 6, de Vênus, que os fazem românticos, 
sonhadores e amorosos, dramáticos e apaixonados, mas com algumas decepções no amor.

Horóscopo nascido em 20 de julho

O emprego vai exigir bastante empenho e dedicação 
de você hoje. Lua e Plutão em quadratura alertam 
você deve ter muito cuidado para evitar discussões e 
mal-entendidos. Você também pode ficar entediada 
com tarefas repetitivas e pode sentir uma vontade 
enorme se se aventurar em outras áreas. Há boas 
chances de se entender com alguém. 

Os astros indicam que nem tudo será como você 
gostaria hoje. Evite bater de frente com chefes e co-
legas. O melhor a fazer é investir no jogo de cintura 
e repensar alguns planos para evitar conflitos com 
as pessoas ao seu redor. Pode pintar romance com 
alguém da turma. Forte cumplicidade a dois.

O período da manhã pode ter um pouco tumul-
tuado para você e o melhor que tem a fazer ficar 
na sua, falar pouco e não dar ouvidos a fofocas. 
À tarde, a Lua entra em Touro e realça os pontos 
fortes do seu signo. Boa fase para se declarar para 
alguém. Na união, invista no diálogo, sem brigar.

Você pode fazer uma boa parceria ou amizade com 
uma pessoa mais velha no início do dia. Também 
pode sentir mais firmeza em um projeto para o fu-
turo. À tarde, a Lua enviará novos estímulos para 
suas finanças, mas cuidado para não torrar tudo 
na primeira oportunidade. Na união, cuide bem de 
quem ama, declare seu amor. 

Trabalhar em parceria com colegas e parentes pode 
ser muito produtivo para você, desde que consiga 
equilibrar seus interesses com os dos outros. Pode 
pintar uma forte atração por alguém da turma ou do 
trabalho. Na união, evite medir forças com seu bem. 
Busque companheirismo e capriche na sedução.  

Simpatia, criatividade e boa lábia ajudarão você a 
se sair bem no trabalho, principalmente se você 
lida com vendas. Contudo, evite assumir mais ta-
refas do que pode cumprir: pense na sua saúde. 
Pode rolar uma paquera com colega ou alguém 
bem conhecido. Se você já tem seu amor, mostre 
que é parceira. Desejos e sedução à flor da pele. 
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Loterias
Megasena

02 03 05 06 07 08 10 11 
14 15 16 17 21 23 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 20/7/2022 concurso: 2501Megasena

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.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

05 08 05 05 07 05 04

Super Sete concurso: 270C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2340Lotomania

47.844
07.889
09.014
16.545
78.117

06 14 17 29 38 62 79
JUVENTUDE /RS

21 27 37 73 76

FEVEREIRO

03 08 11 15 19 20 30

concurso: 5900

11 27 32 40 58 59

Sol

Paranaguá
max 21
min 17

max 27
min 17

Cascavel
max 24
min 16

Foz do Iguaçu
max 26
min 17

max 26
min 15

Curitiba
max 21
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 21/7/2022

Parcialmente nublado
Sexta 22/7/2022

Sol

03 14 15 21 28 30 32 48 49 51 
54 58 63 74 77 83 86 89 93 94

Lotofácil concurso: 2575

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
20/07 - 11h18

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

SGI
FIMDOMUNDO

MONOGRAFIA
TONEIRE
OTTRAGO
IMEDIATOS

ANEIROOVOS

DARETRE
DITOSTELO

SOLDOSAL
CONERAZH

CRABUBIQUO

EARRIOU
TETROLEDO

ALOEREZA

Tema de
profecias
de David 

Montaigne

Trabalho
final de

cursos de 
graduação

Estrutura
como o
fêmur 
(Anat.)

Orifício
em canal 

do organis-
mo (Anat.)

Pisar em
(?): agir 

com muita
cautela

Desafio,
em inglês

Mirou; 
contem-

plou

Carnaval
de (?), 
atração

boliviana
Manifes-
tações da
sabedoria
popular

Sobrecar-
rega com
impostos

Embarca-
ção

esportiva
a remo

Onipre-
sente

Descarre-
gou (a

bateria)

Cede
(órgão)

para trans-
plante

Alegre;
contente

Produto
mais valioso do tra-
balho dos paparazzi

Instrumento do cam-
panário

Teatro de
Curitiba

Magistrado supremo
da Veneza antiga

Em sua homenagem
foi criado o Dia Nacio-
nal do Li-

vro Infantil

Adolescentes (?): os
internos dos centros

socioeducativos
Pintor de "As Meninas"

Três, em
italiano

Michel (?),
cantor 

Enfureça
Cláudio, 

em relação
a Hamlet 

Baforada
de cigarro
Cidade da
Alemanha 

Tom, em
inglês

Incerto;
duvidoso

Substitu-
tos do co-
mandante
do navio

Salário de
militares

Tempero
marinho
Reúne os 
jornalistas

Prece;
oração

Errar, em
inglês

Caran-
guejo, em

inglês
Escuro;
sombrio
(?) vera,
planta

utilizada
no trata-
mento de 
queima-
duras

3/err — tre. 4/crab — dare — tone. 5/oruro — tetro. 6/aneiro. 14/foto indiscreta.
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P L S C A
E R I S I P E L A
C O N T A C I O S O

S O J A E M I L H O
T S E V R I A C H O

I S T O E R A I T
T O J A I M I E

T E M P O S E N D A
O M A G I B O I G A L E

A N S U R R A D A
I L H A S I E E

E A R T O L E D O
A N T I G O E N O L

T I T O R U S S A
C A S S I S A I N O

C O N T O O B S O L E T O

O criador
do iPhone,

falecido
em 2011

Poetisa de
"Criança,

Meu 
Amor"

Saudação
típica dos
havaianos

Quente,
em inglês

Rio que
banha São

Luís do
Maranhão

Legumino-
sa de baga
com polpa

branca

Passagem
entre dois

muros

(?) Soltei-
ra, hidre-

létrica
brasileira

Muito
gasta pelo

uso

Sufixo que
indica a
função
álcool

A origem
do game

Tetris

Gigante
filho de

Posêidon e
Ifimedia

Indivíduo
de povo 
do norte
do Japão

O videocas-
sete, após
o advento
do DVD 

Duas com-
modities
agrícolas

Operação
aritmética

Ambiente 
como 
lagos

Doença
infecciosa
e contagio-
sa da pele

Programa de desen-
volvimento e constru-

ção das primeiras
bombas atômicas

O primeiro
volume da
trilogia de

ficção
fantástica
de J. R.
Tolkien

Condição 
atmosférica

Coordena 
as eleições
no Brasil
Revista

brasileira
semanal

(?) Alexan- 
der, atriz

Porco, em
inglês

Advérbio de 
intensidade

Saudação
esotérica

(?) do
Ipiranga, 

logradouro
histórico

Vereda
Exprime
espanto

(bras. Sul)
O homem
com duas
esposas

Que queima 

Cuidadoso
De pouca

impor-
tância

Aqui está!
Rotina do
ator antes
da estreia 

Vinho
medicinal
A porta do
pen drive

História
fantasiosa

Poeta de
"Orlando
Furioso"
Cidade

espanhola
célebre
por suas
espadas 

Orelha, 
em inglês

Que existiu
no passado

Ditador
iugoslavo
Licor feito

com a
groselha

negra

3/ear — hot — oto — pig — usb. 4/aino — tito. 6/cassis — oigalê. 7/ariosto — ustório.
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 Os acidentes envolvendo 
motocicletas geram um terço 
das mortes totais de sinistros 
de trânsito no Brasil. Essa 
situação é agravada pelo fato 
de não ser exigido dos proprie-
tários de motocicletas disposi-
tivos de segurança ou inspeção 
de segurança periódica para 
conferir o estado do veículo. 
De acordo com a Federação 
Nacional da Inspeção Veicular 
(FENIVE), a falta de fiscalização 
sobre a manutenção correta de 
motocicletas ajuda a aumentar 
os riscos de acidentes graves. 

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, em 2020, 33.497 
pessoas morreram em sinistros 
de trânsito. Do total de mortes, 
12.011 estavam em motocicle-
tas. E de acordo com pesquisa 
da Associação Brasileira de 
Medicina do Tráfego (Abramet) 
com dados do Ministério da 
Saúde, entre março de 2020 e 
julho de 2021, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) registrou 308 
mil internações de pessoas em 

decorrência de acidentes de 
trânsito em todo o Brasil. Mais 
da metade, 54%, eram moto-
ciclistas. Os sinistros também 
geram sequelas e perdas eco-
nômicas para os motociclistas, 
que têm no meio de transporte 
o seu ganho de vida.  

“Sabemos que a grande 
maioria das ocorrências no 
trânsito é causada por impru-
dência e imperícia do moto-
rista. Mas há também a influên-
cia da falta de fiscalização, da 
infraestrutura viária deficitá-
ria, falhas na educação para 
o trânsito e a presença de 
veículos inseguros nas vias. A 
manutenção periódica é fator 
fundamental para o bom fun-
cionamento dos sistemas de 
segurança. Se não há controle, 
não há manutenção”, comenta 
Daniel Bassoli, diretor execu-
tivo da FENIVE. 

No caso das motocicletas, 
uma falha do motorista ou da 
máquina pode ser fatal. Por 
exemplo, um problema de freio 

 Carros são meios de trans-
porte resistentes, porém, 
demandam muita atenção 
para manter o pleno funcio-
namento de todas as partes 
e a segurança dos usuários. 
Em temperaturas menores, 
como as experimentadas por 
grande parte do Brasil durante 
o inverno, é preciso ter cuida-
dos especiais para proteger e 
garantir a manutenção do seu 
automóvel.

O primeiro componente que 
necessita de cautela é a bate-
ria. Um dos itens mais impor-
tantes para o funcionamento 
de muitos equipamentos que 
trazem segurança e conforto 
dentro do automóvel, a bate-
ria pode sofrer uma sobrecarga 
desencadeada pelo frio, o que 

compromete o desempenho 
do carro. A recomendação é 
evitar o uso de centrais multi-
mídias, faróis e outros disposi-
tivos enquanto o veículo per-
manecer estacionado.

Outro ponto de atenção são 
as palhetas utilizadas para lim-
par o para-brisas. Muito impor-
tantes para garantir a visibili-
dade do condutor, as palhetas 
podem ressecar em tempera-
turas baixas e perder a eficiên-
cia. “É interessante que a troca 
seja feita, para garantir a segu-
rança da condução do veículo”, 
alerta Junior Ruciretta, CEO da 
Multifilmes, empresa especiali-
zada em aplicação de películas 
em automóveis e residenciais.

A pintura também sofre bas-
tante com o frio. Os ventos, as 

chuvas e as geadas, caso tenha 
na sua região, são capazes de 
danificar a lataria, se exposta 
por muito tempo a essas condi-
ções. Nesses casos, o indicado 
que você lave seu carro a cada 
duas semanas e, se possível, 
instalar uma película protetora 
na lataria do carro. “No mer-
cado, existem películas apli-
cadas em todo o veículo e que 
protegem a pintura do carro da 
ação do clima e de arranhões. 
Elas são totalmente incolores 
e, além da proteção, ainda dão 
brilho à pintura, sem modifi-
car a cor original e dispensa a 
necessidade de mudança no 
documento”, explica Junior.

Apesar de não parecer, o 
ar-condicionado também pre-
cisa de atenção no inverno. 

As baixas temperaturas fazem 
com que usemos o ar no modo 
quente, que foi negligenciado 
durante todo o verão e este 
pode ser casa para diversas 
bactérias e fungos. Trocar 
o filtro vai fazer bem para o 
aparelho e para a sua saúde. 
“Também é importante deixar 
ligado no modo frio, para evitar 
que os componentes rachem”, 
completa o especialista.

E, para finalizar, os pneus 
são itens que precisam de uma 
atenção ainda maior. No frio, a 
pressão muda e é importante 
monitorar a calibragem para 
garantir a eficiência e evitar 
acidentes. Não é necessário 
aumentar ou diminuir a cali-
bragem indicada pelo fabri-
cante, apenas mantê-la.

Cuide do seu carro no inverno

É importante lavar o carro a 
cada duas semanas no inverno, 
principalmente após geadas 

DIVULGAÇÃO

Cumprimento da Resolução Contran 943 pode coibir acidentes graves com motos

pode gerar um espaço exces-
sivo de frenagem e causar coli-
são de motos em uma troca de 
faixa de rolagem. 

A inspeção veicular é ferra-
menta utilizada em mais de 40 
países para fomentar a manu-
tenção da frota. No Brasil, 

somente 3% da frota brasi-
leira realiza inspeções, sendo 
que mais da metade se refere 
a veículos com GNV instalado. 
As motocicletas, por falta de 
cumprimento das leis de trân-
sito e regulamentações, não 
são fiscalizadas.  

No final de 2019, a FENIVE 
apresentou à SENATRAN – 
Secretaria Nacional de Trân-
sito algumas sugestões para 
melhorar a segurança do trân-
sito, como: 

Cumprimento do artigo 
139-A do CTB, regulamentado 
pela Resolução Contran 943/22, 
exigindo requisitos mínimos de 
segurança para as atividades de 
mototaxi e motofrete, incluindo 
inspeção periódica.   

Realizar estudo de impacto 
ergonômico da utilização de 
mochilas para transporte de 
carga em motocicletas, de 
forma a evitar lesões;  

Reforço na fiscalização das 
motocicletas quanto à sua 
conformidade técnica, em 

rodovias e centros urbanos 
de alta circulação, principal-
mente, por serem locais com 
maior frequência de acidentes, 
com maiores gravidades. Mui-
tas motos possuem alterações 
irregulares nas suas caracterís-
ticas originais, que são causa-
doras de riscos de segurança;  

Realização de estudos mais 
profundos sobre o quanto a falta 
de manutenção pode causar 
acidentes com motocicletas ou 
agravar os riscos de acidentes.  

Desde o início da pande-
mia, os entregadores com 
motos ganharam importân-
cia maior no dia a dia do bra-
sileiro. Esse fato gera maior 
necessidade de mecanismos 
de fiscalização para evitar 
mais mortes. “O motociclista 
é um profissional importante 
para o mercado de entregas. 
Foi essencial no período mais 
crítico da pandemia. Merecem 
mais segurança e por isso que-
remos incentivar esse debate”, 
explica Daniel Bassoli. 

Um problema de freio pode 
gerar um espaço excessivo de 
frenagem e causar colisão de 
motos em uma troca de faixa 
de rolagem 
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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



AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00

AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00

COBALT 1.8AT LTZ 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 66.900,00

CRUZE LT TURBO 18/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 107.900,00

CRUZE LTZ TURBO 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 112.900,00

CRUZE LTZ TURBO 19/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00

CRUZE LTZ TURBO 22/22 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 147.900,00

CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00

EQUINOX 2.0 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 119.900,00

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

ONIX PLUS 1.0T AT LTZ 21/21 PRETO COMPLETO, AUT R$ 87.900,00

RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

RANGER XLS  19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 193.900,00

S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00

S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 199.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 19/19 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 204.900,00

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

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 244.900,00

TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00

TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
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Praça Hênio Romagnolli terá
programação no Dia dos Avós

Casa para VendaCasa para Venda

     Opção nova, Ótimo acabamento e
localização no bairro Interlagos II,
uma região em constante crescimento
e valorização.

R$ 620.000R$ 620.000

Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

Área total 180,00 m², 
área construída 125,00 m²

   Casa térrea, com 125,00m² de área construída,
edificada em um lote de 180,00m², dispondo de 1
suíte, 2 quartos, sala, copa e cozinha gourmet
integradas, w.c social, área de serviço e garagem.

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Código: 237

   Imóvel com alto padrão de acabamento, sendo
pisos porcelanato, esquadrias 
em alumínio, gesso, nichos
de banheiro e muito mais.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
M. T. ALVES LAVA RÁPIDO 

- ME, inscrita sob nº CNPJ 
13.090.227/0001-17, estabele-
cido na Rua Ouro Preto, 3084, 
Jardim Panorama, CEP 87501-
620, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 29.568/2011. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

O Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da Aciu 
coordenará um evento espe-
cialíssimo no próximo dia 26 
(terça-feira), em alusão ao Dia 
dos Avós. Diversas ações e ati-
vidades, como alongamento, 
serão concentradas na praça 
Hênio Romagnolli (Centro 
Cívico), das 9h às 11h.

A  p r e s i d e n t e  C a r i n a 
P r e v i a t o  d e s t a c a  q u e , 
embora a data seja pouco 
lembrada no Brasil, emana 
uma atmosfera inspiradora. 
“Reeditaremos uma inicia-
tiva que fez sucesso em um 
passado recente e que só não 
ocorreu nos últimos anos por 
conta da pandemia. Trata-se 
de um evento feito realmente 
com muito carinho, com foco 
no bem-estar”, explica.

“Por outro lado, também 
consideramos a ocasião inte-
ressante para fomentar uma 
ação que envolva nossos filia-
dos, incentivando a compra 
do presente do vovô e da vovó 
em nosso comércio, recheado 
de opções criativas e con-
dições facilitadas de paga-
mento. O Conselho da Mulher 
sugere aos lojistas a formata-
ção, se possível, de campa-
nhas promocionais relacio-
nadas à data”, complementa.

CRONOGRAMA
Entre os parceiros estão a 

Prefeitura de Umuarama, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (SMEL), e 
a Universidade Paranaense 
(Unipar), que confirmou as 

participações dos cursos de 
Educação Física, Enfermagem, 
Estética e Cosmética.

O curso de Educação Física 
irá desenvolver alongamento 
e ginástica laboral. Quick mas-
sage e hidratação das mãos 
ficarão sob a responsabilidade 
do curso de Estética e o curso 
de Enfermagem irá realizar a 
aferição de pressão.

O  P ro j eto  V i d a  At i va 
Melhor Idade, da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer 
(SMELl), também marcará 
presença. “Deveremos con-
tar com mais de cem inte-
grantes na ocasião”, informa 
o secretário Jeferson Gabriel 
Ferreira, o Jefinho. “Teremos 
alongamento e atividades 
aeróbicas com danças e 
músicas”, ressalta.

Coordenação será do Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu no evento que acontece no próximo dia 26 (terça-feira)
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ZOOM
 Beatriz Previatti, na lente exclusiva da renomada fotógrafa Luci Lemes, ilumina a colu-

na de hoje.

FESTANÇA
S O L A N G E , 
DAIANE e GI-
SELE reinam 
absolutas na 
coluna ZC des-
ta quarta-feira, 
Dia do Amigo. 
O clique foi no 
‘Arraiá da UVEL', 
que aconteceu 
no último sába-
do no Rancho 
do Cavalo, com 
todo staff da 
UVEL. Tradição 
e muita alegria.

CHATA
Você conhece alguém que é chato demais? Se você sabe de alguém que é uma pessoa extremamente arrogante, insolente 
e impossível de aturar, avise-a que ela pode ter sérios problemas para conseguir um passaporte de cidadania suíça. Este é o 
mundo sincero, com novas convenções a cada dia. Acredita?  O que acha?

“A verdadeira amizade é aquela que nos per-
mite falar, ao amigo, de todos os seus defeitos 

e de todas as nossas qualidades.”

Millôr Fernandes

AVÓS EM FESTA!

O Conselho da Mulher Empresária e 
Executiva da Aciu coordenará um evento 
especialíssimo no próximo dia 26 (terça-
-feira), em alusão ao Dia dos Avós. Diver-
sas ações e atividades, como alongamen-

to, serão concentradas na praça Hênio 
Romagnolli), das 9h às 11h.

 

***

Entre os parceiros estão a Prefeitura de 
Umuarama, através da Secretaria Muni-

cipal de Esporte e Lazer e a Universidade 
Paranaense, que confirmou as partici-
pações dos cursos de Educação Física, 
Enfermagem, Estética e Cosmetologia.

 

*** .

O curso de Educação Física irá desen-
volver alongamento e ginástica laboral. 
Quick massage e hidratação das mãos 

ficarão sob a responsabilidade do curso 
de Estética e o curso de Enfermagem irá 

realizar a aferição de pressão.

O Projeto Vida Ativa Melhor Idade, da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 

também marcará presença.

SENHA COMPARTILHADA
A Netflix está expandindo para 
mais países da América Latina a 

“taxa do ponto extra”, cobrada de 
usuários que compartilham senhas 

com amigos, anunciou a gigante 
do streaming nesta segunda, dia 
18. O Brasil ainda fica de fora da 
novidade. Batizado de “adicionar 
lar”, quaisquer membros em uma 

família que não moram na mesma 
casa deverão ser cobrados adicio-

nalmente. O recurso vai funcionar a 
partir da localização dos aparelhos 

dos usuários, detalha a Netflix. 
Cada lar acrescentado poderá usar 
a conta em um número ilimitado 

de dispositivos ligados àquele 
endereço. Duas televisões em 

endereços diferentes, por exemplo, 
contarão como duas casas diferen-
tes. Dispositivos móveis não devem 

ser afetados.

***

A Argentina, República Domicana, 
El Salvador, Guatemala e Honduras 
são os novos países que recebem 
a “taxa do ponto extra”. Segundo a 
Netflix, será cobrada uma taxa de 
US$ 3 de cada conta para usuários 

que assistem, enquanto para o país 
argentino a novidade sai por 219 

pesos argentinos. Chile, Costa Rica 
e Peru foram as primeiras regiões 
do mundo a receber a cobrança.
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