
 

O projeto MPT na Escola 2022 premiou seis alunos com bicicletas e destacou ainda a dedicação e o trabalho de 50 
gestores educacionais e 94 docentes das escolas do município. O Prêmio tem o objetivo de levar a temática do trabalho 
infantil para a sociedade, por intermédio da comunidade escolar. Durante a cerimônia, Maria Eduarda Guedes, aluna da 
Escola Municipal Papa Pio XII, do distrito de Lovat, foi escolhida para representar Umuarama no projeto “Resgate a Infân-
cia – Erradicação do Trabalho Infantil”, promovido pelo Ministério Público do Trabalho em todo Paraná.
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Implantação dos novos pedágios  
no PR é adiada pela terceira vez
Pela terceira vez, a Agência Nacional de Transportes Terrestres adiou o processo 
das novas concessões de pedágio no Paraná. O novo cronograma prevê que a 
assinatura dos primeiros contratos inicialmente prevista para o último trimes-

tre de 2022 agora só ocorrerá no primeiro trimestre de 2023. Os contratos do 
pedágio nas rodovias do Anel de Integração terminaram em novembro de 2021 
e, desde então, as cancelas estão abertas à espera da nova licitação. l 4

l 8

ASSESSORIA/SECOM

A Secretaria da Agricultura, a Cooperu e o IDR-PR se reuniram para planejar a produção de hortaliças a fim de garantir a oferta de produtos 
para as instituições atendidas pelo município e assegurar mercado e preços atrativos para os produtores.                                           l9
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Umuarama
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Céu claro

Criação do Selo Empresa Amiga da 
Mulher é aprovada na Assembleia

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 % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,67 -0,68 4,77 10,07
IGP-M (FGV) 0,59 0,21 8,39 10,08
IGP-DI (FGV) 0,62 -0,38 7,44 9,13

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,1072 1,1070 1,1008
IGP-DI (FGV) 1,1056 1,1112 1,0913
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | 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:: 4ª parcela
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.

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

9/7 a 9/8 0,6659 0,6659 0,1651
10/7 a 10/8 0,7031 0,7031 0,2021
11/7 a 11/8 0,7303 0,7303 0,2292
12/7 a 12/8 0,7307 0,7307 0,2296
13/7 a 13/8 0,7324 0,7324 0,2312

Ações % R$
Petrobras PN -0,32% 37,11 
Vale ON +0,07% 70,05 
ItauUnibanco PN +1,85% 26,38 
Bradesco PN +1,59% 19,13 
Magazine Luiza ON +6,82% 3,29 
IRB Brasil ON +8,93% 2,44

IBOVESPA: +1,46% 110.235 pontos

Iene 132,58
Libra est. 0,82
Euro 0,97
Peso arg. 134,06

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,0840 5,0850 -1,7%

PTAX  (BC) -1,4% 5,0491 5,0497 -2,7%

PARALELO -0,7% 4,9700 5,3900 -1,6%

TURISMO -0,7% 4,9700 5,3700 -1,6%

EURO -0,4% 5,2167 5,2184 -1,4%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
Norte 2.035,05 2.051,35 0,80 5,81 5,84
Oeste 2.227,55 2.241,57 0,63 9,83 12,01

DÓLAR 10/08

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 6,18
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.362,58 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/08 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)

JJUUNN JJUULL AAGGOO
TJLP (%) 6,82 7,01 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 1.688,75 -4,50 11,6%
FARELO ago/22 515,60 2,00 19,5%
MILHO set/22 621,25 5,75 -1,9%
TRIGO set/22 799,75 18,25 -10,3%

SOJA 170,58 1,2% -3,0% 169,00
MILHO 77,31 0,4% 0,5% 77,00
TRIGO 112,25 0,0% 1,8% 112,00
BOI GORDO 300,21 -0,5% -1,3% 300,00
SUINO 6,09 0,2% -1,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/08 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 10/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 1,7% -3,2%
SOJA Paranaguá 191,00 0,0% -1,5%
MILHO Cascavel 86,00 3,6% 1,2%

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

Muitas nuvensCéu claro

Editais anuais
Ainda segundo o texto, a Procuradoria da Mulher da Casa deverá 
publicar anualmente edital de seleção contendo os critérios para 
concessão do SEAM, que terá validade de um ano. A cada edição 
do SEAM, diz o projeto, deve ser elaborada marca identificadora 

do Selo, com o respectivo ano da edição. O uso da marca do SEAM 
é permitido exclusivamente para as empresas às quais o selo tiver 

sido concedido.

A PROPOSIÇÃO determina que a concessão do SEAM incentive empresas a adotarem 
práticas comprometidas com crescimento pessoal e profissional da mulher

Reconhecer empresas que 
adotam práticas organizacio-
nais de equilíbrio entre tra-
balho, família e valorização 
da mulher. É o que propõe o 
projeto de lei 816/2019, que 
institui o Selo Empresa Amiga 
da Mulher (SEAM), aprovado na 
Assembleia Legislativa na ter-
ça-feira (9). O texto avançou 
em primeiro turno de votação 
durante sessão ordinária ante-
cipada de quarta-feira (10), 
também realizada na terça.

A proposição, que tra-
mita na forma de um substi-
tutivo geral da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
determina que a concessão do 
SEAM visa incentivar as empre-
sas paranaenses a adotarem 
práticas comprometidas com 
crescimento pessoal e profis-
sional da mulher. O selo tem 
como objetivo sensibilizar as 
empresas sobre os impactos 
negativos da ausência de prá-
ticas organizacionais de equi-
líbrio entre trabalho e família, 
tais como a queda na produ-
tividade; o impacto na com-
petitividade; a diminuição da 
qualidade de vida dos funcio-
nários e de suas famílias; e o 
impacto no desenvolvimento 
social e econômico do país.

A matéria pretende premiar 
práticas como a manutenção 

de creches nas empresas; a 
permissão de redução de jor-
nada às lactantes, além da já 
prevista em lei; o acompanha-
mento psíquico-social ofere-
cido aos funcionários, em 
especial às mulheres; e o auxí-
lio da empresa para resoluções 
de problemas domésticos.

De acordo com a matéria, 
para a concessão do SEAM 

será composta comissão com 
membros da Procuradoria 
da Mulher da Assembleia; de 
dois deputados estaduais; do 
Ministério Público Federal do 
Trabalho; do Tribunal Regional 
do Trabalho; da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho; da OAB/PR; e do 
Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher – CEDM.

Céu claro
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Deputados analisam
programa que previne 
desaparecimento infantil

Assédio institucional
O projeto de lei que institui no Paraná, o “Dia de Combate ao As-
sédio Institucional contra Mulheres”, a ser comemorado no dia 24 
de junho, foi aprovado em primeira votação na sessão antecipada. 
O objetivo da proposta é conscientizar, prevenir e combater todos 

os tipos de assédio, sejam eles de natureza moral ou sexual, co-
metidos contra mulheres no ambiente de trabalho de Instituições 
Públicas do Estado. De acordo com o texto, as instituições públicas 
poderão promover campanhas educativas de prevenção de assé-
dio contra mulheres, como a realização de palestras, seminários, 

rodas de conversa, confecção de cartilhas, visando conscientizar a 
população sobre a importância do ambiente de trabalho saudável 
para todas as mulheres; e estimular à realização de denúncias por 

parte das vítimas, entre outras ações.

Campanha eleitoral começa em
16 de agosto. Propaganda, dia 26

A propaganda eleitoral dos 
candidatos que disputam as elei-
ções de 2022 será iniciada oficial-
mente no dia 16 de agosto.

Essa data marca ainda o 
início da realização de comí-
cios, distribuição de mate-
rial gráfico, caminhadas ou 
outros atos de campanha 
eleitoral. Fica autorizada 
também a propaganda na 
mídia impressa e na internet.

O horário eleitoral no 
rádio e na televisão terá iní-
cio no dia 26 de agosto e vai 
até o dia 30 de setembro para 
os cargos que concorrem ao 

primeiro turno.
O período da propaganda 

vai de 16 de agosto até 1 de 
outubro, véspera das elei-
ções. No dia do pleito, qual-
quer ato de propaganda 
poderá ser caracterizado 
como crime de boca de urna.

A propaganda eleitoral é 
ato fundamental da campa-
nha, um direito dos candi-
datos e dos eleitores, que 
precisam conhecer os candi-
datos e suas propostas para 
exercer o voto consciente.

Os atos e divulgação obe-
decem a regras específicas 

da Lei das Eleições e quais-
quer abusos serão coibidos 
pela Justiça Eleitoral.

Além do direito de resposta 
garantido por lei a qualquer 
candidato ofendido, a Justiça 
Eleitoral também pode deter-
minar a remoção de conteúdo 
considerado impróprio.

A legis lação eleitoral 
proíbe, desde 2006, a distri-
buição de camisetas, chavei-
ros, bonés, canetas, brindes, 
cestas básicas ou quaisquer 
outros bens ou materiais 
que possam proporcionar 
vantagem ao eleitor.

PROGRAMA de Identificação será desenvolvido em conjunto com o Programa Criança 
e Adolescente Protegidos

A  C o m i s s ã o  d e 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou na 
sessão da última terça-feira 
(9) o projeto de lei 447/2021, 
que institui o Programa de 
Identificação e Prevenção ao 
Desaparecimento Infantil no 
Estado do Paraná (PIPADI). O 
Programa tem a finalidade de 
prevenir o desaparecimento 
de crianças com idade entre 
zero e 10 anos no Paraná. 
Dessa forma, o objetivo é 
garantir, com a maior celeri-
dade possível, a expedição 
da Carteira de Identidade 
emitida pelo órgão oficial de 
Identificação do Estado.

De acordo com a proposta, 
poderão ser estabelecidas 
outras técnicas e tecnologias 
para que se alcance a finali-
dade, tais como coleta de mate-
rial genético, reconhecimento 
facial e outros que possam vir 
a ser desenvolvidos em razão 
do avanço tecnológico e social.

A proposta determina 
ainda que o Programa de 
Identificação e Prevenção ao 
Desaparecimento Infantil será 
desenvolvido em conjunto 
com o Programa Criança e 
Adolescente Protegidos. Já 
a expedição da Carteira de 
Identidade deverá observar 
os preceitos contidos nas Leis 
7.116/1983 e Lei 9.454/1997.

Para auxiliar no fomento 
das ações e objetivos da pro-
posta, é possível que pessoas 
físicas ou jurídicas efetuem 

doações ao programa por 
meio de transferência de 
valores; transferência de 
bens móveis ou imóveis; 
cooperação tecnológica e de 
inovação e fornecimento de 
materiais de consumo.

O projeto de lei 686/2021, 
que altera a Lei nº 18.668/2015, 
proibindo a utilização de ani-
mais para desenvolvimento 
de experimentos e testes 
de produtos cosméticos, de 
higiene pessoal, perfumes e 

seus componentes, tam-
bém avançou na CCJ. Da 
mesma forma ocorreu o 
projeto de lei 290/2022, que 
institui a Política Estadual 
de Desenvolvimento e 
Reconhecimento do Humor 
como Instrumento para 
Promoção de Políticas 
Públicas Intersetoriais. A 
proposta recebeu parecer 
favorável, transformando as 
diretrizes do projeto em uma 
campanha permanente.

Ouro desaparecido
O Ministério Público do Paraná instaurou procedimento 
para apurar denúncia de furto de uma barra de ouro 
no gabinete do secretário de Estado da Fazenda. O 
crime teria ocorrido em 2011, no tempo em que o 
secretário era o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly. 
O procedimento foi instaurado em 18 de julho último 
pela promotora Cláudia Cristina Rodrigues Martins 
Maddalozzo, da 5ª Promotoria de Proteção ao Patrimônio 
Público de Curitiba. Informações como tamanho, de 
quem era a barra e o motivo de estar no gabinete não 
foram divulgadas. Servidores já foram ouvidos.

Rotas
Deputados estaduais discutiram na semana, a instituição 
da Rota Turística Rural no Paraná, denominada “Caminho 
dos Cafés das Mulheres”. O texto foi aprovado em 
segundo turno e, com a dispensa de votação aprovada, a 
matéria agora segue para sanção, ou veto, do Executivo. 
Outra proposta, sobre a Rota Turística do Tiro Desportivo 
no Estado, passou em primeira discussão na sessão 
antecipada. O novo roteiro será integrado por todos os 
municípios que dispõem de estandes de tiro desportivo.

Cartão Futuro
Avançou em segundo turno 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná, o projeto de lei 
que altera a instituição do 
Programa Cartão Futuro 
(PCF) no Estado. Entre as 
mudanças, a nova norma 
determina que o PCF 
vai atender aprendizes 
entre 14 e 24 anos em 
situação de desemprego 
involuntário e em situação 
de vulnerabilidade social. 
Para isso, o jovem deverá 
ser membro de família 
com renda mensal total de 
até três salários mínimos 
nacional; a família precisa 
estar inscrita no CadÚnico 
ou deter declaração de 
vulnerabilidade social 
emitida pela Assistência 
Social do município. Com 
a dispensa de votação da 
redação final aprovada, a 
matéria segue para sanção, 
ou veto, Executivo.

Violência obstétrica
Passou em terceira 
discussão também na 
Alep, o projeto de lei que 
altera a Lei Estadual sobre 
a violência obstétrica e 
direitos da gestante e da 
parturiente. De acordo 
com a matéria, que 
avançou na forma de uma 
emenda modificativa da 
CCJ, no inciso III do artigo 
3º da lei, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“acompanhamento 
por uma pessoa por 
ela indicada durante o 
período pré-parto, parto 
e pós-parto, entendendo-
se por pré-parto qualquer 
intercorrência médica 
ocorrida no período 
gestacional antes da data 
provável do parto e por 
pós-parto até o momento 
de alta hospitalar da 
puérpera”. A alteração 
é necessária “em face 
dos questionamentos 
sobre o período do 
direito da gestante”.

A Federação Brasil da 
Esperança no Paraná (PT, 
PCdoB e PV) informou que 
com a decisão do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
em multar o ex-procurador 
da Lava-Jato, Deltan 
Dallagnol, pelo uso de 
dinheiro público gasto com 
diárias e passagens, irá pedir na Justiça Eleitoral, a 
cassação da candidatura dele a deputado federal pelo 
Podemos. De acordo com o advogado do Federação, 
a situação jurídica de Deltan é incontornável. “Com 
a decisão do TCU, a situação de Deltan, que já era 
delicada, agora é incontornável. Deltan já estava com 
sua inelegibilidade clara ao nosso ver por ter pedido 
exoneração do MPR na pendência de processos que 
levariam a sua demissão”, disse Luiz Eduardo Peccinin.

Caça ao caçador
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Adiada pela terceira
vez a implantação dos 
pedágios no Paraná

Silvestri Filho entra com ação para 
anular apoio do PSDB a Alvaro Dias

Acordos estranhos
Silvestri cita, na ação, que o presidente nacional do PSDB, Bruno 
Araújo, afirmou que sua exclusão do processo eleitoral serviria 

“para fechar acordos em alguns [outros] estados brasileiros para o 
PSDB não ter o Podemos como adversário”, e que sua candidatura 

havia sido cassada pelo diretório nacional para atender acordos 
políticos estranhos ao Paraná.

Limite extrapolado
O ex-prefeito afirma que a executiva nacional do PSDB extrapo-
lou o limite de autonomia partidária e que “praticou ato ilegal e 

arbitrário, violando a jurisprudência e as regras aplicáveis ao caso. 
A considerar válido o movimento da Direção Nacional, não existe 
mais decisão em convenção regional, mas mera sugestão para a 

Nacional”. A defesa de Cesar Silvestri considera ilegal a exclusão de 
sua candidatura e pede a suspensão da eficácia da decisão do Ór-

gão Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania, “garantindo 
o direito de Cesar Silvestri Filho de permanecer como candidato ao 
Senado Federal, como autorizado pelas lideranças locais do Paraná. 

O ex-prefeito de Guarapuava 
Cesar Silvestri Filho (PSDB) 
entrou com ação anulatória 
no Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR), em que 
pede a concessão de liminar 
para suspender a decisão do 
PSDB nacional que deu apoio 
à candidatura de Alvaro Dias 
(Podemos-PR) ao Senado 
Federal. A decisão nacional 
anulou parcialmente a conven-
ção estadual do partido, que 
havia oficializado a candidatura 
de Silvestri à Câmara Alta.

Silvestri Filho quer que seja 
mantido o seu direito de ser 
candidato ao Senado. A ação 
é movida contra a Federação 
PSDB/Cidadania, tanto nacio-
nal quanto estadual, e contra o 
presidente estadual dos tuca-
nos, Beto Richa. É promovida 
pelo escritório do advogado 
Luiz Fernando Casagrande 
Pereira, de Curitiba.

Na petição inicial é lem-
brado o fato de que, na con-
venção de julho último, o 
ex-prefeito de Guarapuava 
foi indicado candidato ao 
Senado pela Federação 

PSDB/Cidadania e também 
que, “quatorze dias após a 
Convenção, Cesar Silvestri 
sofreu um golpe: através 
da Resolução n.º 35/2022, 
o Colegiado Nacional da 
Federação PSBD Cidadania 
anulou (como se possível 
fosse) sua escolha como can-
didato ao Senado, deter-
minando que ‘a Federação 
PSDB Cidadania no Paraná 

celebre coligação majoritária 
para o Senado Federal com o 
Podemos, tendo como candi-
dato o senador Álvaro Dias’”.

De acordo com a ação, 
“a candidatura própria ao 
Senado, escolhida por una-
nimidade, foi cassada, sem 
motivação, para entregar a 
Federação a candidato de 
outro partido, sem contraditó-
rio e à revelia da Convenção”.

OS CONTRATOS do pedágio nas rodovias do Anel de Integração terminaram em 
novembro de 2021 e, desde então, as cancelas estão abertas à espera da nova licitação

Pela terceira vez, a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) adiou o 
processo das novas conces-
sões de pedágio no Paraná. O 
novo cronograma prevê que 
a assinatura dos primeiros 
contratos inicialmente pre-
vista para o último trimestre 
de 2022 agora só ocorrerá no 
primeiro trimestre de 2023.

Os contratos do pedá-
gio nas rodovias do Anel de 
Integração terminaram em 
novembro de 2021 e, desde 
então, as cancelas estão aber-
tas à espera da nova licitação. 
De acordo com a agência, por 
conta da alteração do modelo 
de concessão do leilão em 
formato híbrido para um lei-
lão por menor tarifa houve a 
necessidade de refazer o plano 
de concessão antes de enviar 
para a análise do Tribunal de 

Contas da União (TCU).
O plano foi encaminhado 

em novembro do ano pas-
sado e precisa ser homologado 
pelo TCU antes da publicação 
dos editais de concessão. O 
processo envolve 3,3 mil qui-
lômetros de rodovias que 

envolvem todo o antigo Anel 
de Integração e novos trechos 
acrescidos após negociação 
entre o governo do Paraná e a 
União. O pacote – que tem 65% 
de estradas federais e 35% de 
trechos estaduais – foi dividido 
em seis lotes que vão a leilão.
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Energia solar e eólica
Em ofício enviado ao ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Paulo Alvim, o senador Alvaro 
Dias pediu informações da 
pasta a respeito de programas 
governamentais para reciclagem 
de componentes de instalações 
de energia solar e eólica. 
Segundo destaca o senador, os 
componentes de instalações 
solar e eólica têm uma vida útil 
de aproximadamente 25 anos, e 
a substituição dos equipamentos 
produzirá um aumento 
expressivo de material de sucata 
nas próximas décadas.

Alta poluição
O senador Álvaro Dias lembra 
que quase todos os materiais 
dos painéis solares podem ser 
reutilizados, incluindo alumínio, 
vidro, cobre, chumbo e estanho. 
Ou seja, a reciclagem desses 
materiais é uma ação que 
poderia evitar a poluição do solo 
e reduzir ainda mais as pegadas 
de carbono das indústrias de 
energia sustentável.

Concurso prorrogado
A Prefeitura de Pinhais 
prorrogou o prazo de inscrições 
para o concurso público até 
o dia 24 de agosto. Além da 
prorrogação, foi ampliado o 
número de vagas para o cargo 
de Assistente Administrativo. 
São 51 contratações previstas 
de novos servidores em regime 
estatutário, conforme o edital 
divulgado no site da Prefeitura, 
com taxas a partir de R$ 60,00, 
havendo a possibilidade de 
isenção desse valor.

Monkeypox
Araucária tem o primeiro caso 
confirmado da monkeypox, 
a doença também conhecida 
como varíola do macaco. 
Além desse caso confirmado, 
Araucária tem mais 2 casos 
descartados e 2 casos em 
investigação. O COE Monkeypox 
(Centro de Operações de 
Emergência), criado pelo 
Ministério da Saúde para 
monitorar o avanço da 
varíola dos macacos no Brasil, 
determinou nível máximo de 
alerta para a doença. O nível 
máximo admite uma ameaça de 
relevância nacional, que pode 
culminar em declaração de Espin 
(Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional).

Internet 5G
O conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), Moisés Queiroz Moreira, anunciou que a 
internet móvel de quinta geração (5G) já tem data para 

começar a ser ativada nas cidades de Curitiba, Salvador e 
Goiânia. Será na terça-feira da próxima semana, dia 16 de 
agosto. Para usar o 5G basta ter um aparelho compatível 

e estar dentro da área de cobertura do novo sinal.

Superlucro
O Relatório de Estabilidade 
Financeira do Banco Central 
(BC), referente ao segundo 
semestre de 2021, mostra que 
a rentabilidade dos bancos já 
retornou ao nível pré-pandemia, 
com o crescimento da margem 
de juros, a redução das despesas 
com provisões e os ganhos de 
eficiência. O lucro líquido do 
sistema foi de R$ 132 bilhões 
em 2021, 49% superior ao 
registrado em 2020 e 10% 
acima do observado em 2019. 
O retorno sobre o patrimônio 
líquido foi de 15%, retornando a 
níveis pré-pandemia.

Coligações
Jair Bolsonaro e Lula alinham 
suas coligações para, a partir 
do dia 15 de agosto, darem 
início oficialmente à grande 
jornada com destino ao Palácio 
do Planalto. Estudo mostra que 
o ex-presidente Lula conseguiu 
reunir 10 legendas: PT, PSB, 
Solidariedade, PSOL, Rede, 
Avante, Agir, PROS, PCdoB e 
PV. Jair Bolsonaro, que tenta 
reeleição, conseguiu o apoio de 
três partidos: PL, Progressistas e 
Republicanos.

Nem um, nem outro
Acionista da gigante de papel e 
celulose Klabin e ex-presidente 
da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), 
Horácio Lafer Piva foi um dos 
primeiros empresários a aderir 
à carta de apoio à democracia, 
elaborada com o apoio de 
múltiplas instituições.  Lafer Piva 
é crítico não só de Bolsonaro, 
mas também de Lula, ele está 
no grupo de empresários que 
ainda vê uma pequena chance de 
a candidatura de Simone Tebet 
(PMDB) decolar. “O Bolsonaro 
nos leva para o abismo. O Lula 
nos deixaria parados, talvez com 
pequenos avanços”, disse Lafer Piva.

Comando da corte
O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Edson Fachin, participou, 
na terça-feira (9) da última 
sessão no comando da Corte. 
Na semana que vem, Fachin 
será sucedido pelo ministro 
Alexandre de Moraes, cuja posse 
está marcada para 16 de agosto. 
“Ao longo dos últimos 175 dias, 
os afazeres deste tribunal foram 
direcionados à busca por paz e 
segurança nas eleições gerais de 
2022”, afirmou.
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Professora é afastada 
de escola pública após 
denúncia de injúria racial

Uma professora da Escola 
Municipal Maria José da Silva, 
em Tuneiras do Oeste (municí-
pio localizado a 51 quilômetros 
de Umuarama), foi afastada 
após a Secretaria de Educação 
tomar conhecimento de uma 
denúncia de injúria racial con-
tra a profissional. De acordo 
com o boletim de ocorrências 
lavrado no 7º Batalhão da 
Polícia Militar (7ºBPM), os pais 
de uma aluna, de nove anos de 
idade, procuraram as equipes 
policiais e informaram que a 
menina chegou em casa cho-
rando e dizendo que após riscar 

a carteira na sala de aula, a pro-
fessora falou “Preta sebosa e 
encardida”, enquanto segurava 
e machucava seu braço.

Ainda de acordo com a 
Polícia Militar, a professora 
foi questionada, mas negou 
os fatos, afirmando que cha-
mou a atenção de toda a 
classe, não direcionando a 
nenhum aluno em específico.

Imediatamente, ao tomar 
conhecimento da denúncia, 
a Secretaria Municipal de 
Educação afastou a profes-
sora e auxiliou as autoridades 
na apuração rígida do caso. 

“Por se tratar de uma menor 
de idade, a apuração é acom-
panhada de perto pela Rede 
de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, a fim de garantir 
os direitos e o amparo neces-
sário à criança e seus familia-
res. Enfatizamos que todas as 
medidas cabíveis serão toma-
das tendo por base a apuração 
das autoridades judiciárias. 
Reforçamos com veemência 
que o Município de Tuneiras 
do Oeste não compactua e não 
tolera atos preconceituosos e 
de cunho racista em meio a 
nossa comunidade”, diz a nota.

Conta de luz de agosto está
13,4% mais barata no Estado

A QUEDA na tarifa da energia no Paraná e nos demais estados contribuiu efetivamente 
para a queda na inflação de julho

As famíl ias paranaen-
ses estão percebendo uma 
redução considerável no 
valor cobrado nos talões de 
luz. De acordo com a Copel 
(Companhia Paranaense de 
Energia) a redução média, 
d e  a p r o x i m a d a m e n t e 
13,4%, é resultado direto 
d a  re d u çã o  d a  a l í q u o ta 
do ICMS ( Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e  Ser viços)  na tar i fa  de 
energia, que teve queda de 
11% ao final de junho.

A alteração benéfica atinge 
todas as classes consumido-
ras da Copel. Alguns núcleos 
chegaram a ser impacta-
dos já no mês da mudança, 
em junho, porém em julho a 
determinação passou a ser 
integral e mais perceptível 
agora em agosto, quando o 
consumo é faturado.

A queda na tarifa da ener-
gia no Paraná e nos demais 
estados contribuiu efeti-
vamente para a queda na 

inflação de julho. O IPCA 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo), con-
siderando a inflação atual, 
teve queda de 0,68% no mês.

No Paraná, a queda da 
inflação na RMC superou o 
declínio dos preços obser-
vados no País em julho e 
também foi a maior entre as 
dez regiões metropolitanas 
cobertas pelo levantamento 

do IBGE: o recuo foi de 1,41%, 
puxado principalmente pela 
energia elétrica (-11,8%) e 
gasolina (-17,1%), também em 
função da redução do ICMS.

Entre os grupos de bens 
e serviços que compõem o 
IPCA, a RMC também apre-
sentou quedas em habi-
tação e transportes, cujas 
variações atingiram -2,96% 
e -4,91%, respectivamente.

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos 
(CastraPet Paraná) iniciou em julho um novo circuito por 
municípios para realizar a castração gratuita de animais. 
Este terceiro ciclo será o maior desde o seu lançamento, 
em 2020, percorrendo 219 cidades. E os donos de 
cães e gatos de Umuarama e região já podem sabem em 
que datas o programa estará em cada município. As datas 
foram definidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável e do Turismo (Sedest), em parceria com 
as prefeituras. Em Umuarama, o programa estará realizando 
esterilização nos animais em 16 de fevereiro.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Ricos e pobres
Faltavam eles: Jair Bolsonaro (PL) e o vice Braga Netto. 
Ontem ambos divulgaram no site do TSE seus patrimô-
nios declarados. O presidente da República listou 13 

bens, entre eles quatro casas e um apartamento, no valor 
total de R$ 2.317.554,73 – diferença de pouco mais de 
R$ 30 mil do oficializado em 2018. Já o vice na chapa, 
General Braga Netto, declarou oito bens, cuja lista cita, 
entre outros itens, dois apartamentos e R$ 43.694,13 

em conta corrente no exterior. No total, R$ 1.631.986,81. 
O candidato mais rico é Felipe D’avila (NOVO), com R$ 
24.619.627,66 declarados. Em segundo lugar está o 

ex-presidente Lula (PT), com R$ 7.423.725,78; seguido 
de Ciro Gomes (PDT) – com R$ 3.039.761,97 – e Simone 
Tebet (MDB), que possui R$ 2.323.735,38. Sofia Manzano 

(PCB) declarou R$ 498.000; Vera Lucia (PSTU) tem R$ 
8.805,00; e Leonardo Péricles (UP), o mais humilde, módi-

cos R$ 197,31 numa conta.

BC Rio é Langoni
Chefão do Governo, o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, batizou de Carlos 
Langoni o edifício sede do 
Banco Central no Rio de 
Janeiro. Langoni merecia 
mais, como ex-presidente 
do BC, vítima de Covid-19 
em 2021. O Governo e 
Guedes dão tanta atenção 
para o banco no Rio que 
deixaram a Aeronáutica e a 
ANAC extinguirem o heli-
ponto da cobertura este 
mês – usado também por 
outros órgãos e autorida-
des federais na capital.

Brasil do Século 21 
Desde que o Brasil se fez 
País, gaúchos e catarinen-
ses trocam provocações. 
Mas o embate histórico 
conota ter chegado à aca-
demia. O Curso de pós-gra-
duação em Geografia da 
Universidade Federal de 
Santa Maria (RS) presen-
ciou ontem a apresentação 
online da tese do aluno 
Diego Miranda Nunes. Ele 
apresentou à banca de 
sete professores o tema 
“Ciberespaço e Espaciali-
dade dos Corpos Gordos de 
Homens Gays no contexto 
de Florianópolis – SC”. Isso 
mesmo que você leu. Até 
o fechamento da Coluna 
não tivemos informações 
do conteúdo e se foi apro-
vado. Procuramos também 
o aluno para elucidar esse 
título, sem sucesso.

Baixou a bola
Ex-jogador de futebol e 
campeão mundial, Romário 
Faria (PL) – que disputa 
pela segunda vez o Senado 
do Rio de Janeiro – empo-
breceu desde que foi eleito 

senador em 2014, quando 
mencionou ao TSE bens no 
total de R$ 1.311.189,82. 
Quatro anos depois, um 
salto: candidato ao Governo 
do Rio, o “Baixinho” listou 
13 bens ao valor de R$ 
5.583.493,30. Mas ontem 
apareceu no portal do TSE 
com patrimônio de R$ 
684.228,11. 

Sistema $
Foi um corre-corre no 
SESC-DF ontem com a 
notícia revelada aqui de 
que o custo para a enti-
dade do plano de saúde 
dos funcionários saltou 
de R$ 17 milhões para R$ 
28 milhões. O caso pode 
chegar aos órgãos fiscali-
zadores, como Ministério 
Público Federal e o Tribunal 
de Contas da União, que 
têm poder, por lei, de fis-
calizar a verba do chamado 
Sistema S. O TCU e o MP 
já investigam investimentos 
do SENAC-DF.

Geração Z investe
A Geração Z é a que mais 
recorre à internet para 
entender melhor sobre 
investimentos, criptomoe-
das e ações, segundo 
dados do Raio X do Inves-
tidor Brasileiro, pesquisa 
realizada pela Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e 
de Capitais. Quando ques-
tionados sobre o principal 
meio utilizado para fazer 
um aporte, o aplicativo do 
banco foi a resposta de 
54% dos investidores da 
turma dos 16 a 25 anos. 
Outros 15% preferem ir ao 
banco pessoalmente, e 
11% o fazem por apps de 
corretoras. 
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PF identifica plano para resgate
de líderes criminosos em presídios

Beach
Tennis

Saiba mais

PLANO contava com rede de comunicação estabelecida com advogados, que transmitiam 
cobranças dos custodiados e retorno de mensagens dos envolvidos no resgate

Com base em informações 
sobre um possível plano de 
resgate de líderes de organiza-
ção criminosa presos nas peni-
tenciárias federais de Brasília e 
de Porto Velho (RO), a Polícia 
Federal e o Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen) 
deflagraram ontem (quarta-
-feira, 10) a Operação denomi-
nada ‘Anjos da Guarda’. 

O desmantelo do plano de 
resgate conta com a partici-
pação de 80 policiais federais, 
que estão cumprindo 11 man-
dados de prisão preventiva 

e 13 mandados de busca e 
apreensão no Distrito Federal; 
em duas cidades do Mato 
Grosso do Sul (Campo Grande 
e Três Lagoas); e em três muni-
cípios paulistas (São Paulo, 
Santos e Presidente Prudente).

De acordo com os agentes 
da Polícia Federal, o plano con-
tava com uma rede de comuni-
cação estabelecida com advo-
gados, que extrapolavam suas 
atividades legais ao transmitir 
tanto as cobranças dos cus-
todiados quanto o retorno de 
mensagens dos criminosos 

envolvidos no resgate.
Além da tentativa de resgate 

dos presos, o grupo pretendia 
implementar outras ações, 
como o sequestro de autorida-
des, na tentativa de viabilizar a 
soltura de criminosos.

“Para organizar as ativida-
des ilícitas, os investigados se 
valiam dos atendimentos e das 
visitas em parlatório, usando 
como códigos para a comuni-
cação situações jurídicas que, 
comprovadamente, não exis-
tiam de fato”, informaram os 
investigadores.

O policial penal Jorge 
Guaranho teve novo pedido de 
prisão domiciliar negado pela 
Justiça e ele deve ser levado 
ainda nesta quarta-feira (10) 
para o Complexo Médico-
Penal de Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba.

O  a d vo ga d o  Lu c i a n o 
Santoro, que assumiu a 
defesa de Guaranho, afirmou 
que o cliente não se lembra 
do que aconteceu no dia do 
crime. “Ele não tem memória 

Com prisão domiciliar negada, policial 
penal que matou petista irá a presídio

do evento. Chutaram muito a 
cabeça dele. É um milagre ele 
ter sobrevivido. Acredito que a 
recuperação será muito longa 
e difícil”, disse o criminalista.

O policial está internado 
no Hospital Ministro Costa 
Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. 
Na decisão de não atender o 
pedido de prisão domiciliar, o 
juiz do caso argumentou que 
Guaranho tem “personalidade 
conflituosa e intolerante”.

O magistrado destacou a 

“audácia do agente e desconsi-
deração com a vida de vítimas 
secundárias”, ao se referir às outras 
pessoas que estavam na festa de 
aniversário no momento do crime.

De acordo com o juiz, o fato 
de Guaranho necessitar de 
cuidados médicos, conforme 
argumentou sua defesa, não 
motiva a substituição da pri-
são preventiva em domiciliar.

O policial penal federal é 
acusado de matar a tiros o 
petista Marcelo Arruda, no dia 
9 de julho, durante sua festa de 
aniversário de 50 anos, em Foz 
do Iguaçu. O Ministério Público 
denunciou Guaranho por homi-
cídio duplamente qualificado.

Arruda comemorava o 
aniversário de 50 anos com 
decoração em homenagem 
ao PT e ao ex-presidente Lula. 
Irritado, Guaranho invadiu o 
local gritando o nome do atual 
mandatário, Jair Bolsonaro.

Um homem e uma mulher, ambos de 
31 anos, foram presos na noite da 
terça-feira (9), após serem flagra-
dos transportando 112 gramas de 
cocaína pelas r uas do bair ro Dom 
Pedro I, em Umuarama. A atividade 
relacionada ao tráfico de drogas foi 
f lagrada durante uma abordagem a 
um automóvel Gol de cor preta, 
ocupado pelo casal. Após uma rápi-
da checagem, os policiais encontra-
ram a droga com a mulher, enrolada 
em fita adesiva. A abordagem foi 
realizada próximo à residência dos 
suspeitos. Nas buscas pela casa, 
foram encontrados objetos relaciona-

dos ao tráfico. Acabaram apreendendo quatro telefones celulares, R$ 97 em notas diversas e uma 
máquina de cartão. O casal já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

Traficante capota veículo 
carregado com maconha

Durante um patrulhamento 
realizado na manhã de ontem 
quarta-feira (10), a Polícia Militar 
deu início a uma abordagem a 
um veículo suspeito pela rodovia 
PR-323. O motorista empreendeu 
fuga e capotou o carro.

Os policiais deram voz de pri-
são a um condutor que foi flagrado 
carregando 580 quilos de maconha 
pela rodovia, nas proximidades 
do município de Tapejara (cidade 
localizada a 52 quilômetros de 
Umuarama). Houve uma persegui-
ção ao suspeito, que na tentativa 
de fuga capotou o veículo.

Segundo informações das 
equipes integrantes do 7º 

NO VEÍCULO, eram transportados 580 quilos de maconha. Droga foi apreendida e 
motorista foi preso em flagrante

Batalhão da Polícia Militar, a 
ocorrência foi registrada por 
volta das 10h e o veículo envol-
vido trata-se de um Fiat Strada 
de cor bege. O condutor seguia 
em alta velocidade pela rodo-
via e aparentava estar com 
excesso de peso, fator que cha-
mou a atenção dos policiais.

Após o acidente, o moto-
rista do veículo carregado com 
a droga não sofreu nenhum 
ferimento e foi capturado, 
sendo então conduzido, jun-
tamente com o veículo para 
a Delegacia de Polícia Civil 
de Tapejara, onde foi lavrado 
termo de prisão em flagrante.
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Partida entre o Brasil e a Argentina será 
cancelada a pedido da comissão técnica

UM dos argumentos, foi que o confronto entre brasileiros e argentinos inviabilizaria um 
segundo jogo em setembro na América do Sul

O jogo suspenso entre 
Brasil e Argentina, válido pela 
sexta rodada das Eliminatórias 
Sul-Americanas, não irá acon-
tecer. A pedido do técnico Tite 
e do coordenador Juninho 
Paulista, a CBF decidiu aca-
tar o acordo proposto pela 
Fifa e pela AFA para não dis-
putar a partida. A decisão foi 
publicada no site da entidade, 
ontem (quarta-feira, 10).

“Diante da posição da 
comissão técnica, vamos pro-
curar neste momento a FIFA 
para que a partida não seja 
realizada. Não vou medir esfor-
ços para atender a comissão 
técnica. A nossa prioridade é 
conquistar o hexacampeonato 
no Catar. Se a partida não é 
recomendada pelo comando 

da Seleção, vamos investir 
para que a partida não ocorra”, 
afirmou Ednaldo Rodrigues, 
presidente da CBF.

O duelo originalmente 
ocorreria no dia 5 de setembro 
de 2021. Porém, após apenas 
cinco minutos de bola rolando, 
agentes da Anvisa invadiram a 
Neo Química Arena para reti-
rar quatro jogadores argen-
tinos de campo. Eles teriam 
entrado irregularmente no 
Brasil, segundo o protocolo de 
segurança sanitária em meio 
à pandemia do vírus covid-19.

Desde então, o caso foi 
d iscut ido nos  tr ibunais 
esportivos. Em abril, a Fifa 
havia determinado que o 
jogo aconteceria no dia 22 
de setembro deste ano. No 

entanto, onze meses após 
os cinco minutos de partida, 
o jogo será cancelado.

Tanto Tite quando Scaloni, 
técnico da seleção argentina, 
entendem que o confronto 
poderia prejudicar a prepara-
ção das equipes para a Copa 
do Mundo do Catar, alegando 
risco de supensões e lesões. 
Além disso, havia uma incer-
teza dos brasileiros quanto 
a disponibilidade dos adver-
sários, após o amistoso que 
aconteceria entre os países na 
Austrália, no dia 11 de junho, 
ser cancelado. De acordo com 
Juninho Paulista, a Seleção 
deve realizar amistosos contra 
equipes africanas, na Europa.

Apesar de terem um jogo 
a menos, Brasil e Argentina 

s e g u e m  e m  p r i m e i r o  e 
segundo lugar das elimina-
tórias, respectivamente. O 
time de Tite está no grupo 
G  d a  C o pa ,  a o  l a d o  d e 
Sérvia, Suíça e Camarões. 

Já os argentinos figuram 
no grupo C,  com Arábia 
Saudita, México e Polônia. 
Uruguai e Equador são os 
outros dois representantes 
sul-americanos no Mundial.

Corinthians e Willian enca-
minharam ontem (10) uma res-
cisão de contrato. O jogador já 
havia comunicado o clube que 
quer sair porque a família não 
se adaptou à vida no Brasil e se 
sente insegura. As partes ainda 
conversam sobre a melhor 
forma de encerrar a segunda 
passagem do camisa 10 pelo 
Alvinegro. O principal fator na 
decisão de Willian de deixar 
o clube foi o estresse sobre 
a família. A maioria do ciclo 
íntimo do jogador não se rea-
daptou à volta ao Brasil, princi-
palmente por causa de amea-
ças de morte sofridas no início 
de junho. A mulher do jogador 
teve problemas médicos por 
causa da tensão, as filhas têm 
tido dificuldade para estudar, 
e as ameaças e xingamentos se 
tornaram a gota d'água.

Depois da eliminação 

Willian pede rescisão de contrato
na Libertadores para o 
Flamengo, o presidente do 
Corinthians admitiu publi-
camente a possibilidade de 
perder Willian. “Queremos 
resolver tudo o mais rápido 
possível para seguir o cami-
nho do Corinthians”, falou 
Duílio Monteiro Alves na oca-
sião. Os detalhes da rescisão 
ainda são mantidos sob sigilo. 
Willian foi contratado pelo 
Corinthians há exato um ano. 
Seu contrato iria até dezem-
bro de 2023. Desde que che-
gou, fez 45 partidas e marcou 
um gol de pênalti, contra o 
São Bernardo, na fase de gru-
pos do Paulistão. O camisa 10 
foi desfalque em jogos impor-
tantes nas últimas semanas, 
por uma lesão no ombro e, 
depois, um problema mus-
cular, e não vinha mostrando 
seu melhor futebol.

Reforços do Barcelona podem deixar o 
clube sem ao menos entrar em campo

O meia Franck Kessié e o 
zagueiro Andreas Christensen, 
os dois primeiros reforços do 
Barcelona na janela de trans-
ferências, podem deixar o 
clube sem custos e sem terem 
entrado em campo.

Os dois atletas possuem 
uma cláusula contratual 
que poderiam acertar com 
novas equipes caso não fos-
sem inscritos para a estreia 
do Barcelona na La Liga. O 
clube estreia na competição 
diante do Rayo Vallecano, 
no sábado, mas a situação 
da dupla é incerta.

Caso o clube catalão não 
consiga inscrever o meia e o 
defensor, os dirigentes devem 
entrar em contato com os 
empresários dos jogadores e 
buscam evitar que a cláusula 
seja acionada. Os culés pos-
suem até o fim da janela de 
transferência para registrar os 

atletas na La Liga.
Os casos de Lewandowski, 

Raphinha e Koundé, recém-
-contratados, Dembélé e 
Sergi Roberto, de contratos 
renovados, são distintos, 
embora nenhum nome ainda 
tenha sido inscrito. Pelo fato 
de terem chegado como 
jogadores livres, Kessié e 
Christensen têm o direito de 

saírem de graça.
Internamente, o Barcelona 

está otimista em inscrever 
todos os reforços nas com-
petições. Por outro lado, a La 
Liga informa que o clube não 
tem margem suficiente para 
registrar as novas peças, mas 
os dirigentes trabalham para 
fazer dinheiro e reduzir o salá-
rio de atuais peças do elenco.

KESSIÉ possui uma cláusula 
contratual que poderia acertar 
com novas equipes caso não 
seja inscrito para a estreia do 
Barcelona na La Liga
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Taxistas da cidade ainda têm tempo para 
se cadastrar e receber o auxílio federal

O ‘feirão de empregos’ des-
tinado exclusivamente para 
contratações no Shopping 
Palladium, já conta com cerca 
de 40 vagas captadas. As 
entrevistas ocorrerão durante 
a manhã, na praça de alimen-
tação. O objetivo da ação con-
junta entre a administração e a 
Agência do Trabalhador é aten-
der à grande disponibilidade de 
vagas abertas em diversas lojas 
e nos setores de segurança, 

Feirão de empregos no shopping tem cerca de 40 vagas disponíveis
manutenção e limpeza.

Estão disponíveis 14 vagas 
no condomínio do shopping 
para pedreiro, controlador de 
acesso, ajudante de eletricista, 
auxiliar de limpeza e fiscal de 
piso, mais 13 oportunidades 
de trabalho na praça de ali-
mentação, para atendentes, 
cozinheiras e auxiliares de 
cozinha, e 12 vagas nas áreas 
de vendas, esteticista, biomé-
dica e aplicadora de laser.

“Captamos essas vagas, até 
o momento, mas ainda esta-
mos em contato com algumas 
lojas e até a realização do feirão 
é possível que tenhamos mais 
oportunidades. Solicitamos 
que os candidatos levem 
documentos pessoais, a car-
teira de trabalho e currículos 
atualizados”, orienta o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros.

O atendimento será das 8h 

às 11h. Inicialmente os can-
didatos passarão por uma 
triagem com entrevistadores 
e, caso o perfil se enquadre 
em uma ou mais vagas, eles 
serão encaminhados para 
entrevista com o gestor/
lojista no mesmo momento, 
acrescentou o gerente.

Além das vendas tradi-
cionais no período do natal, 
o shopping e o comércio 
varejista em geral terão um 

trimestre atípico nos últimos 
meses deste ano, com campa-
nhas voltadas à ‘black friday’ e 
à Copa do Mundo de Futebol. 
“Além do preenchimento das 
vagas abertas, o feirão também 
auxiliará no planejamento do 
quadro de funcionários tem-
porários para o final de ano”, 
completou Reginaldo Barros. 
Para anunciar vagas os lojistas 
podem entrar em contato pelo 
fone (44) 3621-1100.

O governo federal autori-
zou a oferta de empréstimos 
consignados para benefi-
ciários do Programa Auxílio 
Brasil. Porém, muitas famílias 
não têm considerado o cará-
ter provisório do benefício e a 
alta taxa de juros também tem 
assustado. Essa falta de infor-
mações levou a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social a prestar alguns escla-
recimentos, a fim de evitar 
endividamentos que podem 
complicar ainda mais a vida 
de famílias que já sobrevivem 
com poucos recursos.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Cadastro Único e Programa 

Beneficiários de programa do governo devem se cuidar com consignado
Auxílio Brasil no município, 
Tania Marques, orienta as 
famílias que tem a preten-
são de realizar esse tipo de 
empréstimo consignado a 
terem cautela. “Elas preci-
sam saber que assumirão uma 
dívida e que o benefício terá o 
valor diminuído até que seja 
quitado. E mais: se por algum 
motivo for bloqueado ou can-
celado antes do término desta 
dívida, ainda assim a família 
precisará manter as presta-
ções em dia”, alertou.

A Lei 14.431/2022, publi-
cada em agosto deste ano, 
possibilita o empréstimo e o 
Ministério da Cidadania tem 

veiculado uma mensagem 
orientadora às famílias aten-
didas pelo Programa através 
do extrato de pagamento deste 
mês. “É importante ressaltar 
que o Auxilio Brasil não é um 
benefício permanente, ou seja, 
o beneficiário não tem como 
saber por quanto tempo ele 
receberá”, lembra Tania.

Por se tratar de um pro-
grama de transferência direta 
de renda, com condicionalida-
des bem definidas, a família 
pode ter seu benefício blo-
queado a partir do momento 
em que não cumprir com os 
requisitos obrigatórios – entre 
os quais a presença na escola 

de crianças e adolescentes 
em idade escolar; estar em 
dia com as vacinas, acompa-
nhamento médico para ges-
tantes e pesagem na saúde; 
e manter o cadastro único 
atualizado de 2 em 2 anos.

Além disso, mensalmente 
o governo federal fiscaliza 
as informações declaradas 
no Cadastro Único, confron-
tando os dados mencionados 
com outras fontes de infor-
mação. “Se houver algum 
tipo de divergência o benefí-
cio poderá ser bloqueado ou 
até cancelado, mas a dívida 
continuará ativa e precisará 
ser paga”, acrescentou.

Outro cuidado impor-
tante é que o Ministério da 
Cidadania já informou que 
não haverá limite de juros 
ou prazo preestabelecidos 
para esse novo tipo de cré-
dito, portanto as instituições 
financeiras é que vão definir 
o percentual a ser cobrado – 
uma taxa de 6% ao mês, por 
exemplo, pode significar 
quase 100% em um ano, 
praticamente dobrando o 
valor caso o tomador opte 
pelo pagamento em 12 par-
celas.  “É preciso pensar 
muito bem antes de bus-
car esse crédito”, comple-
tou Tania Marques.

APENAS taxistas que possuem alvará, emitido pela administração, entre outros documentos, estarão aptos a receber o benefício, que será 
pago pelo Governo Federal

A Sestram (Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana) 
alerta aos taxistas que o prazo 
para que a Prefeitura realize 
o cadastro dos profissionais, 
junto ao sistema do Governo 
Federal, que poderão receber 
o benefício emergencial Bem-
Taxista, termina na próxima 
segunda-feira (15). Devido 
ao feriado em Umuarama, 
será preciso antecipar para 
sexta-feira (12). Até ontem 
(quarta-feira, 10), 31 taxis-
tas haviam apresentado os 
documentos necessários.

Segundo a Sestram, ape-
nas os taxistas que possuem 
alvará, emitido pela adminis-
tração municipal, entre outros 
documentos, estarão aptos a 
receber o benefício, que será 
pago pelo Governo Federal 
até dezembro, para contribuir 
com os motoristas, que sen-
tiram no bolso a elevação do 
preço dos combustíveis. Para 

tanto, a equipe da Divisão de 
Transportes manteve contato 
com todos os taxistas que 
atuam na cidade e conseguiu 
regularizar 31 profissionais que 
cumpriram as exigências, pelo 
menos por enquanto.

Ainda de acordo com a 
Sestram, a maioria dos moto-
ristas atua de forma organi-
zada e têm acompanhamento 
da Secretaria. Os profissionais 
se organizaram em grupos de 
comunicação, além de reali-
zarem reuniões presenciais, 
fatores que fortalecem a 
classe. A Umutrans está ofere-
cendo todo apoio necessário 
para que os taxistas possam 
atuar rigorosamente den-
tro da lei que regulamenta o 
exercício da profissão e está 
na espera de novos profissio-
nais que estejam interessados 
em se regularizar.

Além tentar garantir o direito 
de solicitar o auxílio emergen-
cial, que começará a ser pago 

já na próxima terça-feira (16) 
– serão seis parcelas de R$ 1 
mil –, os taxistas devem neces-
sariamente ser cadastrados 

na Prefeitura (Sestram). É 
importante destacar que ter o 
cadastro não garante o paga-
mento do Bem-Taxista. Os 

dados enviados pela Sestram 
ainda passarão por checagem 
do órgão federal encarregado 
de liberar o recurso.
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Produtores da Cooperu entregarão produção escalonada

Palavras cruzadas

Raciocínio rápido e habilidade para se comunicar 
são qualidades que você tem de sobra, Gêmeos, 
mas Vênus promete reforçar isso a partir de ago-
ra e ainda acrescenta um toque de diplomacia. 
Planos para uma viagem precisam de atenção 
redobrada, mas ajudam a descontrair. A paquera 
promete muitas novidades.

Você tem tudo para se entender melhor com os 
colegas ou com pessoas próximas hoje. E com 
Vênus de mudança para o seu signo, seu mag-
netismo e carisma vão dar um show! Aproveite 
para cuidar de tarefas que podem ser feitas em 
equipe. O romance promete bons momentos, mas 
também pode pintar discussão ou cobrança entre 
vocês dois. Busque a harmonia, ok? 

Seu jeito prático de lidar com o serviço será um 
trunfo na hora de resolver qualquer pendência, 
seja no trabalho ou em outra área. A saúde pede 
alguns cuidados mais tarde, principalmente com 
qualquer tipo de excesso. Vênus entra em um se-
tor sensível para o seu signo e pede atenção na 
paquera e em assuntos amorosos. 

Tudo o que envolve dinheiro ou patrimônio da fa-
mília conta com boas energias logo cedo. Se está 
sonhando em encher o bolso, saiba que ativida-
des ligadas a produtos ou serviços para o lar re-
cebem as melhores vibes. Você e o mozão podem 
conversar sobre qualquer coisa, mas seu desafio 
será controlar o ciúme. 

O dia começa a mil por hora, meu cristalzinho, 
e você pode sentir suas energias recarregadas! 
E vai precisar mesmo, porque alguns astros 
andam se desentendendo e trazem desafios ao 
longo do dia. A melhor notícia do dia é que Vê-
nus se muda para Leão e traz good vibes para a 
vida amorosa em geral! 

Talvez seja difícil desviar dos perrengues que vêm 
pela frente nesta quinta, mas fé no Pai que a coisa 
vai. A boa notícia é que Vênus entra em Leão e dá 
uma forcinha para você se concentrar nas ques-
tões mais práticas do dia a dia. A saúde também 
pode sair ganhando nessa história, desde que co-
loque seu bem-estar em primeiro lugar. 

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 11 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Libra. São 
dotados de grande simpatia e de beleza física. São educados e elegantes. Sabem tratar as 
pessoas com simpatia, delicadeza e diplomacia. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 16, formado de 1, do Sol e de 6, de Vênus, os mais luminosos e brilhantes do nosso 
sistema. Juntos formam o 7, de Netuno, que envolve mistério, intuição e outros dons. Na sua 
face negativa envolve brumas psicológicas e causa fenômenos espirituais. 

Horóscopo nascido em 11 de agosto

Pela manhã, pode ser produtivo cuidar de assun-
tos antigos ou ligados à família. Mas também 
pode surgir cobrança ou crítica no serviço, prin-
cipalmente para quem trabalha em equipe. O ro-
mance recebe a proteção das estrelas, mas você 
precisa fazer a sua parte e manter o ciúme sob 
controle, tá? O excesso de apego pode atrapalhar 
seus planos de paquera.

Lidar com dinheiro pode ser um desafio nes-
ta quinta, Câncer, mas também devem surgir 
algumas oportunidades para faturar. No traba-
lho, aproveite para encerrar assuntos pendentes 
antes de se envolver em novas tarefas. A atra-
ção física movimenta a paquera e traz algumas 
surpresas. A paixão apimenta os momentos de 
intimidade com o mozão.

Você começa o dia com foco total na carreira e 
pode fazer planos a longo prazo para conquistar o 
reconhecimento que merece - só mantenha isso 
em segredo, por enquanto. A vida familiar também 
ganha destaque com as boas energias de Vênus. A 
paquera pode surpreender, mas tente ver além das 
aparências para não ser enganada. 

Seu jeito altruísta fica mais evidente nesta quinta, 
Áries, e você vai se esforçar para estender a mão 
se algum amigo ou pessoa próxima estiver pre-
cisando de ajuda. Já as finanças pedem cuidado 
extra com gastos. Apesar de alguns desafios, e do 
ciúme exagerado, você e o mozão vão acabar se 
entendendo no final. Ufa! 

Esta quinta promete altos e baixos, por isso, nada 
de correr riscos desnecessários hoje, meu cris-
talzinho. Por um lado, você pode fazer contatos 
no trabalho, mostrar suas ideias e cuidar de tare-
fas que exigem criatividade. E se o romance e a 
conquista prometem fortes emoções, também há 
sinal de problemas e discussões no final do dia. 

Você começa a quinta mais falante do que o nor-
mal, o que ajuda a expandir seus contatos. Por 
outro lado, pode ser complicado manter o foco 
nas tarefas e, se não tiver cuidado, isso vai te co-
locar em algumas roubadas. A paquera promete 
novidades, mas também pede atenção com gente 
de fora ou que tem alergia a compromisso. 
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   Loterias
Megasena

04 05 09 11 12 14 15 16 
18 20 21 22 23 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 11/8/2022

concurso: 2508Megasena

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

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.

 

concurso: 640

04 09 12 22 31 46

concurso: 2402

concurso: 1819

12 28 34 37 38 41

concurso: 5687

Quina

Federal

Dia de Sorte
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 06 00 08 02 03 04

Super Sete concurso: 280C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2349Lotomania

39.920
12.586
95.810
81.007
01.354

04 09 13 20 41 42 65 
MOTO CLUBE/MA

01 06 29 30 74

JUNHO

03 05 09 13 19 29 30

concurso: 5919

41 45 48 51 53 58 

Sol

Paranaguá
max 19
min 15

max 21
min 8

Cascavel
max 19
min 7

Foz do Iguaçu
max 20
min 10

max 20
min 8

Curitiba
max 15
min 7

FASES 
DA LUA

Sexta 12/8/2022

Muitas nuvens
Sábado 13/8/2022

Sol

04 07 09 10 18 20 29 37 41 49
51 53 54 59 64 65 79 95 96 99

Lotofácil concurso: 2594

Crescente
03/09 - 15h08

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

Exaustivo;
fatigante

Ocorrên-
cia com
mortes

Produto
Interno
Bruto
(sigla)

Par do
cavalheiro
na dança

Proteção
do acro-

bata

Samuel
Rosa,

vocalista
do Skank

Exame pa-
ra atestar
a paterni-

dade

Buenos
(?), ci-

dade ar-
gentina

Extraído;
arrancado
(o dente)

Piedade; 
compai-

xão

Deixar de
ganhar

Construtor
da Arca
(Bíblia)

Utensílio
para

passar
o café

Tentar;
atrever-se 

Cair
(orvalho
gelado) 

Extensão 
de arquivos
compacta-
dos(Inform.)

O jogador artilheiro
(fut.)

Permissão carimba-
da no passaporte

Fase;
estágio
(p. ext.)

Atmosfera

Maltra-
pilho

Borda de
chapéu

Fácil de
quebrar

(?) sorte:
azar

Rodovia
(abrev.)
Enfeite;
adorno

Triste, 
em inglês

Próton
(símbolo)

Cachorro,
no lingua-
jar infantil

Lodo
Cerveja 

(bras. gír.)
Sílaba de
"botas"

Espaço de
24 horas 
Grife de
roupa

Puxa pelo
chão 

Acusada
de crime

Avistar;
enxergar
Que não é

bonita

Contudo;
todavia

Narrativa
lendária

Destrói;
devasta

Antecede
o "S"

Paquera Instalado 
em barraca
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VERPERDER
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D E V H U P
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T R I C O A N T I
S O P A A N E I S

I T B I G T T
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I O I R R I
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M A C A E L U A S

Apreciador
de obras

como
"Pantanal"

Tenho a
obrigação
de pagar 

Conversa
fiada
(gíria)

O médico
que cuida

das
fraturas

Passar de
um lado a

outro 

Automó-
vel velho

(pop.)
Trocada;
alterada

Fotógrafo
ambulante
do interior

"O peixe
morre

pela (?)"
(dito)

(?) Paz,
capital

boliviana

Para
cima, em

inglês

Tecido
feito com

duas
agulhas

Sílaba de
"nevar"

(?) Ben,
relógio
londrino

1.050,
em alga-
rismos

romanos

"(?) Simp-
sons",

desenho
animado

Região
Norte Flu-
minense

Satélites
naturais

Espaço em
garagens

Severi-
dade

Narrativa
épica

Combi-
nada
Rádio

(símbolo)

Dança
festiva

Parte de
um porto

Ouvir, em
espanhol
Eric Clap-
ton, cantor

Prefixo:
contra

Joias para
os dedos

Tony Tor-
nado, ator
Unidade
térmica

O pôr
do sol
Verda-

deiro; real

Discursar 
em público
Imposto

imobiliário

(?) de 
cheiro:

perfume

Princípio

Inscrição na porta
de áreas de acesso
restrito

Recitado
(o poema)

Líder do
Budismo

Post-(?),
adesivo

para
recados

Caldo ali-
mentício

2/up. 3/big — oír. 4/saga. 8/charanga. 10/lambe-lambe. 11/ortopedista.

A Secretaria Municipal da 
Agricultura, a Cooperativa dos 
Pequenos Produtores Rurais 
de Umuarama (Cooperu) e o 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR-PR) 
se reuniram para planejar a 

produção de hortaliças a fim 
de garantir a oferta de pro-
dutos para as instituições 
atendidas pelo município e, 
da mesma forma, assegurar 
mercado e preços atrativos 
para os produtores.

O planejamento é uma novi-
dade proposta pelo secretário 
municipal da Agricultura, Murilo 
Teixeira, muito bem recebida 
pelos cooperados. A cooperativa 
conta com cerca de 120 agricul-
tores familiares inscritos e 53 
participaram da reunião.

No encontro foram defini-
dos quais grupos de produto-
res vão plantar determinadas 
culturas, o volume que será 
produzido, o escalonamento 
dos períodos de entrega e até 
mesmo o preço que será pago 
aos agricultores. “Para isso foi 
decidido firmar um contrato, 
que é a garantia de preço aos 
produtores e de entrega das 

hortaliças ao município”, acres-
centou o agrônomo Gilmar 
Antônio Pauli, do IDR-PR.

A produção será destinada 
aos mercados institucionais 
atendidos pela Cooperu – a 
merenda escolar, o Banco 
de Alimentos, o Sacolão do 
Produtor e futuramente o 
Restaurante Popular. Foram 
acertados detalhes sobre a 
entrega de 31 produtos diferen-
tes e os produtores se dividiram 
conforme as aptidões de cada 
um. As entregas à cooperativa 
também foram programadas 
em um cronograma para que 
haja alimentos o ano todo.

Antes desse planejamento 

o processo era mais informal. 
O produtor chegava na coo-
perativa com sua mercadoria 
e a equipe encontrava uma 
forma de vender a produ-
ção. Com a determinação do 
prefeito Hermes Pimentel, o 
município fornecerá insumos 
para assegurar a produção. “A 
Secretaria de Agricultura está 
doando cavaco, assistência 
técnica e uma série de supor-
tes para o desenvolvimento 
dos agricultores associados e 
o crescimento da cooperativa, 
e com a evolução do setor pro-
dutivo o município também 
tem muito a ganhar”, comple-
tou o secretário.
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Ford testa robô de recarga de carros
elétricos para os motoristas PCDs

Para a maioria das pes-
soas, abastecer o carro ou 
conectá-lo a uma estação de 
recarga elétrica é simples. 
Mas, para motoristas com 
mobilidade reduzida, PCDs e 
idosos pode ser um desafio. A 
Ford desenvolveu na Europa 
o protótipo de um robô ope-
rado pelo smartphone que 
realiza a recarga, permitindo 
que o motorista fique dentro 
do carro ou aproveite o tempo 
para fazer outras coisas.

Para os motoristas com 
deficiência a facilidade de 
recarga é um requisito funda-
mental na compra de veículos 
elétricos. A Ford está testando 
a novidade como parte de um 
projeto de pesquisa de solu-
ções de carregamento “hands 
free” para veículos elétricos e 
autônomos.

Depois das provas em labo-
ratório, os pesquisadores agora 
estão testando o robô em situa-
ções da vida real. Ao ser ativado, 
ele abre uma tampa e estende 
o braço com o conector elétrico 
em direção à tomada do veículo 
com a ajuda de uma pequena 
câmera. Os motoristas podem 
monitorar o estado da carga por 
meio do aplicativo FordPass. 
Completada a recarga, o braço 
volta ao seu lugar.

No futuro, o sistema desen-
volvido pela Universidade 
de Dortmund, na Alemanha, 
poderá ser instalado em vagas 
para deficientes em estaciona-
mentos ou residências. Outra 
aplicação seria o carregamento 
rápido de frotas de empre-
sas. Mais à frente, o processo 
poderá ser totalmente automa-
tizado, com mínimo ou nenhum 

Silverado é confirmada para o mercado brasileiro
A Chevrolet está prepa-

rando uma grande ofensiva 
no segmento de picapes. A 
estratégia é oferecer a melhor 
e mais completa linha de pro-
dutos do mercado brasileiro.

Além da Nova Montana, que 
está em fase final de desen-
volvimento, e da consagrada 
S10, a marca está preparando 
outra novidade: a Silverado. “A 
Silverado vem aí para atender 
ao consumidor que busca uma 
picape premium de grande 
porte, com o mais alto nível 
tecnológico e uma perfor-
mance espetacular”, diz San-
tiago Chamorro, presidente da 
GM América do Sul.

A expectativa é que o a picape 
mais icônica da Chevrolet no 

mundo seja lançada por aqui até 
o fim do ano que vem, quando 
todos os detalhes sobre equipa-
mento, acabamento e motoriza-
ção serão revelados.

ANO DAS PICAPES
Impulsionadas pelo agro-

negócio e novas tendências 
de mercado, as picapes vêm 
registrando aumento na par-
ticipação de mercado, princi-
palmente as de maior porte. 
Atualmente o segmento como 
um todo representa aproxima-
damente 17% das vendas, ante 
11% há dez anos.

Montana, S10 e Silverado 
são produtos complementa-
res, com tamanhos e propos-
tas específicas. Com o trio, a 

Chevrolet terá a partir do ano 
que vem representantes com 
volume nas três mais impor-
tantes categorias de picape.  A 

Utilitário premium de grande porte da Chevrolet chega até o fim 
do ano que vem para complementar o portfólio da marca
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tradição de décadas da marca 
e a ampla rede de concessioná-
rias são diferenciais competiti-
vos importantes no segmento. 

esforço. O veículo simplesmente 
iria e voltaria da estação de 
recarga de forma autônoma, 
guiado pela infraestrutura, ao 
comando do motorista.

CAMINHO DA 
ELETRIFICAÇÃO

O projeto faz parte dos 

avanços da Ford em eletrifica-
ção. A marca já conta com uma 
rede com mais de 300.000 car-
regadores na Europa, a Blue 
Oval Charging Network, que 
vem crescendo rapidamente. 
Ela oferece também soluções 
para o motorista localizar 
estações e pagar pela recarga 

usando o sistema de conecti-
vidade do veículo, além de 
serviços para clientes comer-
ciais, como manutenção e 
software de gestão.

“A estação de carrega-
mento robótica pode ser só 
uma conveniência para algu-
mas pessoas, mas para quem 

tem mobilidade reduzida é 
absolutamente essencial. 
Oferecer esse tipo de solução 
faz parte do compromisso da 
Ford de garantir liberdade de 
movimento para todos”, diz 
Birger Fricke, engenheiro do 
Centro de Pesquisa e Inova-
ção da Ford.

A solução foi desenvolvida para facilitar a vida de motoristas com 
mobilidade reduzida, PCDs e idosos

O protótipo, comandado pelo smartphone, começou a ser testado 
por pesquisadores da marca na Europa

FOTOS: DIVULGAÇÃO

esportes@cascavelnews.com.br

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

Sportage chega ao Brasil alinhado à 
tendência mundial de eletrificação

A Kia Brasil anuncia o lan-
çamento oficial do Sportage, 
segundo modelo alinhado com 
o novo posicionamento de 
marca da montadora sul-co-
reana no mercado brasileiro, 
incluindo a nova logomarca. O 
primeiro modelo eletrificado 
da Kia Brasil a ser comerciali-
zado, o Stonic, foi lançado em 
novembro do ano passado. Os 
principais atributos do novo 
Sportage, em duas versões, 
são o seu motor Gamma II 
de 4 cilindros em linha, turbo 
GDI (injeção direta), de 1.6 
litro, à gasolina, com sistema 
híbrido MHEV 48V (Mild Hybrid 
Electric Vehicle), Smartstream, 
capaz de gerar 180 cavalos de 
potência máxima e combi-
nada (combustão interna 
e elétrica) a 5.500 rpm e 
torque de 27 kgf.m, a com-
pleta reestilização externa 
e a introdução de extensa 
lista de tecnologias ADAS - 
Advanced Driver Assistance 
System, capazes de propor-
cionar ainda mais segurança 
aos ocupantes do veículo.

Smartstream é uma gera-
ção de trem de força que 
incorpora os esforços da Kia 
para liderar o próximo movi-
mento de mobilidade do 
mundo. Responde às necessi-
dades diversas e divergentes 

dos condutores, enquanto os 
HEVs (Hybrid Electric Vehicles) 
e os PHEVs (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicles) ainda bus-
cam mais acessibilidade. 
Como ambos ainda exigem o 
motor de combustão interna 
tradicional (ICE), o Centro de 
Desenvolvimento & Pesquisa 
(R&D) Smartstream da Kia 
também incluiu esforços con-
tínuos para melhorar as tecno-
logias existentes nos motores 
de combustão interna.

O sistema de comando 
desse motor é composto 
por DOHC de 16 válvulas e 
por E-CVVT, acrescido do 
Comando de Válvulas de 
Duração Variável (CVVD), que 
propicia o modo de condução 
Velejar, desligando o propulsor 
por completo em situação de 
rodagem plana e, por conse-
quência, a economicidade de 
combustível; assim como todo 
o sistema híbrido do Sportage 
entra em ação quando o veí-
culo enfrenta uma descida, 
poupando o motor a combus-
tão, ou em subidas, quando o 
powertrain necessita de mais 
força, sempre priorizando a efi-
ciência de consumo e menores 
índices de emissões.

O conjunto do motor está 
acoplado ao câmbio automá-
tico de 7 velocidades e dupla 

embreagem DCT. Com essa 
configuração, o Sportage - 
segundo dados do Inmetro 
- registrou desempenho de 
11,5 km/l na cidade e de 
12,1 km/l na estrada, sem-
pre abastecido com gasolina.

AGILIDADE E 
ESPORTIVIDADE

O Sportage traz uma per-
sonalidade dinâmica e ímpar, 
além de segura, para o seg-
mento de SUVs híbridos leves, 
com características de con-
dução aprimoradas para 
atender às preferências dos 
motoristas. O modelo apre-
senta três modos de condução 
(Eco, Normal e Sport), permi-
tindo ao motorista escolher a 
maneira de condução que mais 
o agrada. O objetivo da equipe 
de desenvolvimento foi combi-
nar a direção esportiva e pre-
cisa com a estabilidade em 
linha reta (SLS), ao frear e fazer 
curvas simultaneamente (VSM 
e CBC) e o deslocamento suave 
em velocidades mais altas.

Mais do que qualquer outro 
modelo da Kia, os engenhei-
ros deram prioridade máxima 
à dinâmica esportiva e con-
fiante, com respostas diretas 
e imediatas. O Sportage apre-
senta novas configurações de 
suspensão dianteira, indepen-
dente, tipo MacPherson, molas 
helicoidais e amortecedores a 
gás e, na traseira, Multilink.

Como todos os modelos 
da marca, a carroceria do 
Sportage combina linhas arro-
jadas com superfícies de traços 
suaves, inconfundíveis da Kia.

CONFORTO E 
TECNOLOGIA

Apesar das dimensões com-
pactas, com 4.515 mm de com-
primento, 1.865 mm de largura 

e 1.650 mm de altura, a cabine 
inteligente do Sportage pro-
porciona espaço e conforto 
para todos os ocupantes, com 
2.680 mm de distância entre-
-eixos. O tanque de combus-
tível (54 litros) está localizado 
abaixo do banco traseiro para 
oferecer aos passageiros mais 
espaço para as pernas e posi-
ção de assento mais baixa. As 
rodas são de liga leve aro 18” 
(versão EX) e de 19” (versão 
EX Prestige), e o porta-malas 
tem capacidade de 562 litros 
e com a fileira de bancos tra-
seiros rebatida, a capacidade 
chega a 1.751 litros.

Com a proposta de se tor-
nar um dos carros mais moder-
nos e atrativos da categoria, o 
Sportage possui sistema de 
entretenimento que combina 
as funcionalidades dos smar-
tphones, por meio da tela flu-
tuante e sensível ao toque de 
12,3” e do painel digital de ins-
trumentos programável com 
telas curvas integradas de LCD, 
também de 12,3”, Supervision 
Cluster, no centro do painel 
(ambos na versão EX Prestige), 
compatíveis com os sistemas 
Apple CarPlay™ e Android 
Auto™, e auxilia as manobras 

com a câmera de ré com guias 
dinâmicas de estacionamento 
no monitor. Os passageiros 
traseiros também podem car-
regar seus smartphones por 
meio de uma entrada USB tipo 
C disponível no encosto dos 
bancos dianteiros.

O Sportage vem equipado 
com ar-condicionado digital 
automático e controle frontal, 
volante multifuncional, com-
putador de bordo com tela 
digital colorida com indicador 
de fluxo de energia e sistema 
de som. Na versão EX Prestige, 
o controle frontal do ar-condi-
cionado é sensível ao toque e 
o computador de bordo fica no 
painel de instrumentos com 
tela LCD de 12.3”.

SETE CORES
No Brasil ,  o Sportage 

é disponibilizado em sete 
cores  –  Verde Aventura 
(metálico), Vermelho Infra 
(metálico),  Branco Casa 
(sólido), Branco Luxo (pero-
lizado), Preto Perola (peroli-
zado), Prata Lunar (metálico) 
e Cinza Penta (metálico). Aos 
acabamentos de pintura 
metálico e perolizado são 
acrescidos R$ 2.800,00.
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por Luiz Aparecido/OPARANÁ



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

CIVIC EXL CVT 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 112.900,00

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

CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00

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

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

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

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00

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

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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Aluna de Lovat vai representar 
Umuarama em concurso do MP

EXTRAVIO DE ALVARÁ
DISK ENTULHO GIBIN LTDA 

- ME, inscrita sob nº CNPJ 
10.758.376/0001-13, estabe-
lecido na Rua Industrial,1320, 
Parque Industrial I, CEP 87507-
010, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 28.387/2009. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

O PROJETO MPT na Escola 2022 premiou alunos com uma bicicleta e destacou a dedica-
ção de 50 gestores educacionais e 94 docentes das escolas do município

Maria Eduarda Guedes, 
aluna da Escola Municipal 
Papa Pio XII, do distrito de 
Lovat, foi escolhida para 
representar Umuarama no 
projeto “Resgate a Infância 
– Erradicação do Trabalho 
Infantil”, promovido pelo 
Ministério Público do Trabalho 
em todo Paraná. O desenho 
feito por Maria Eduarda con-
correu com exatamente 2.198 
estudantes das 22 escolas 
municipais e a próxima fase 
será em Curitiba, com turmas 
do 4º e 5º ano de todo Estado.

O projeto MPT na Escola 
2022 premiou seis alunos 
com uma bicicleta e destacou 
ainda a dedicação e o trabalho 
de 50 gestores educacionais e 
94 docentes das escolas do 
município. “O Prêmio tem por 
objetivo levar a temática do 
trabalho infantil para a socie-
dade, por intermédio da comu-
nidade escolar, transformando 
os profissionais da educação 
em multiplicadores do conhe-
cimento sobre o tema, além 
de falar sobre a necessidade 
da prevenção e da erradicação 
da exploração do trabalho de 
crianças e adolescentes”, des-
tacou o Procurador do MPT 
André Vinícius Melatti.

A secretária municipal de 
Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, ressaltou 
que o projeto é fundamental 

para fomentar a participa-
ção de crianças nas ações de 
mobilização, conscientiza-
ção e prevenção do trabalho 
infantil, além de reconhecer e 
divulgar os melhores trabalhos 
literários, artísticos e culturais 
produzidos pelos alunos, bem 
como a dedicação dos educa-
dores envolvidos nas ações de 
prevenção à violação dos direi-
tos de crianças.

Ela agradeceu a todos os 
estudantes, docentes, coorde-
nadoras e diretores das esco-
las municipais. “Não podemos 
deixar de contar que, segundo 
a Comissão Julgadora, os tra-
balhos foram de alto nível e, 
por isso, foi difícil escolher um 
só para a etapa estadual. Por 
isso, nossos agradecimentos 
especiais a todos que se empe-
nharam na realização desse 
Projeto. Agradecemos ainda 
os familiares dos estudantes, 
que também temos certeza em 
muito contribuíram para que 
o Projeto se concretizasse”, 
pontuou.

O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pimentel elogiou o projeto e 
a premiação – as modernas 
bicicletas. “Parabéns a todos 
os que participaram e princi-
palmente aos que vão levar 
para casa uma bicicleta super 
linda dessa. Tenho certeza de 
que vocês serão muito felizes 
com esse presente. Eu sempre 

converso com a [secretária] 
Mauriza para que a gente 
consiga transformar todas as 
escolas municipais em escolas 
de tempo integral, para que o 
aluno fique mais tempo em 
um lugar de aprendizado, de 
brincadeiras, onde tenham 
muitas atividades saudáveis, 
comida boa e a proteção de 
todos os profissionais de 
educação sempre dedicados. 
Parabéns a todos e contem 
sempre comigo”, afirmou.
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“Para uma pessoa dar um passo à 

frente, ela necessita de uma estraté-
gia pensada há muitos passos atrás!”  

Gustavo Pestana

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

SUNSET 
Os Amigos do Blues apresentam  o Sunset Jazz & Blues Party que vai movimentar a Fox  Cervejaria na tarde/noite deste  
sábado, dia 6, a partir das  16h. O couvert artístico custa  R$ 130 e quem for vai desfrutar de muita música no repertório 
frenético com destaque para as atrações: Quinteto Jazz Umuarama e Blue Beatles, diretamente de São Paulo.

TÔ LIGADO 
Você quer acompanhar as tendências dos 

novos modelos de negócio, economia 
compartilhada, propósito e muito mais 
com uma abordagem simples, de forma 
online, gratuita e com emissão de certi-
ficado de participação? O Sicoob oferece 
essa oportunidade no próximo dia 18 de 
agosto, às 19h30, a cooperativa irá pro-
mover o um bate-papo que contará com 
a participação do escritor e palestrante, 
Arthur Igreja, sobre “Inovação no coo-

perativismo – a transformação das novas 
tecnologias e comportamentos”. Será 
transmitido via YouTube. Arthur Igreja 
é palestrante em mais de 150 eventos 
por ano como o TEDx no Brasil, Europa, 

Estados Unidos e América do Sul. 

 ARQUIVO UVEL

Natália Coutinho / Jaraguá do Sul / Santa Catarina

TOPO!
GRUPO UVEL em festa e ciente 
da responsabilidade de rece-
ber mais uma vez a avaliação 
CLASSE A pela GM. No Para-
ná, Umuarama e Cianorte (o 
nono ponto de venda)  estão 
no topo, avaliadas com nota 
máxima pela Chevrolet, com 
muito orgulho. Em Santa Ca-
tarina, Jaraguá do Sul e São 
Bento também alcançaram a 
pontuação máxima. Somente 
7 concessionárias no Brasil 
atingiram 100 pontos e des-

sas sete, duas são Grupo Uvel, 
Umuarama (PR) e Jaraguá do 
Sul / São Bento (SC). Todas 

as outras também  são CLASSE 
A com destaque para Brusque 
e Tijucas (SC), Camaquã, Rio 

Grande e Pelotas (RS).

***

O Grupo Uvel como um todo 
prima por alcançar sempre 

com ‘maestria’ os regramentos 
da GM -, participação de mer-

cado, liderança, satisfação 
máxima do cliente e instala-

ções excelentes.

 “A nossa gratidão vai para 
todos os parceiros, colabora-
dores, familiares e também 
o nosso  cliente. Esta hon-
raria é de todos e em breve 
faremos uma confraterniza-
ção para a entrega do Classe 
A que nos deixa honrados 
e agradecidos”. * palavras 
de Ivanildo Coutinho, Uvel 

Umuarama

PAPAI
Em relação ao Dia dos Pais, o comércio atenderá no dia 13, até às cinco da tarde. Os filiados Aciu já preparam uma infinidade de pro-
moções. São muitas opções para agradar o paizão, com condições facilitadas de pagamento. Programe-se!

Sandra e Alcides Sittas

Julia Scaion e Waldemir Zago

ROTARY CATEDRAL!
Em meio as posses realizadas no último mês de Julho -, a coluna 
destaca dois casais de rotarianos do Rotary Club Catedral. Eles 

estão sempre presentes!

SUPER AGOSTO
 O mês de agosto será um dos mais mo-
vimentados da agenda da Aciu. Além do 
retorno da tradicional Feira Ponta de Es-

toque, que terá sua 45ª edição no Parque 
de Exposições, terá o Dias dos Pais, uma 
das datas mais importantes para o nosso 
comércio, que acontece no domingo, 14.

***

A expectativa do Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva para a Ponta de 
Estoque é a melhor possível. Vale pon-

tuar que são concedidos descontos que 
ultrapassam 70%. A abertura do evento 
será numa quinta, dia 18, às 18h30, com 
funcionamento até 22h. Na sexta-feira, 

dia 19, o atendimento será das 9h às 22h. 
E, no sábado, dia 20, das 9h às 18h.

NEWS
A Meta, empresa dona do WhatsA-

pp, anunciou nesta terça-feira novas 
funções para os usuários da plata-
forma. O aplicativo agora permite 

sair dos grupos de forma silenciosa 
sem notificar os outros integrantes, 
com a opção de notificar apenas os 
administradores do grupo quando 
decidir sair. O WhatsApp também 

terá uma opção para bloquear 
capturas de tela em mensagem de 
visualização única. Outra novidade 
é a possibilidade de escolher qual 

contato irá vê-lo online no aplicativo 
na hora de iniciar uma conversa. Os 
novos recursos de privacidade da 

plataforma serão ativados aos pou-
cos e estarão disponíveis para todos 

os usuários ainda neste mês. (g1)
 

NÃO QUERO!
Herdeira dos fundadores da Basf, 

uma das mais importantes empre-
sas alemãs, Marlene Engelhornv, de 
29 anos, está abrindo mão de uma 

herança de 4 bilhões de euros (cerca 
de R$ 21 bilhões, na cotação atual) 

porque não quer ser muito rica. 
Segundo um jornal espanhol, ela 
rejeitou 90% do patrimônio a que 
tem direito, por fazer parte de um 

movimento de herdeiros de grandes 
fortunas que defende uma maior re-
distribuição de riquezas e o aumento 
de impostos para os mais ricos. Para 
ela, ninguém deveria acumular tan-
ta renda enquanto houver desigual-

dade social. “Não é uma questão 
de vontade, mas de justiça. Não fiz 
nada para receber este legado. Isso 
é pura sorte na loteria de nascimen-

to e pura coincidência”, justificou, 
em entrevista à BBC. (Folha)


