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Instituído em Umuarama o comitê
de políticas para moradores de rua
A Prefeitura de Umuarama instituiu, por meio de decreto, o Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política de 
População em Situação de Rua (Ciamp-Rua), com a finalidade de ela-
borar, acompanhar, monitorar e gerir, com o envolvimento da socie-

dade civil organizada, as políticas municipais para este segmento 
populacional. As discussões serão relacionadas à garantia dos direitos 
desta população e também a adoção de estratégias que garantam a 
efetivação de seus direitos. l 8
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DANILO MARTINS/OBEMDITO

Com uma vitória incon-
testável pelo placar 
de 6 a 2, sobre o time 
Galo Futsal/Previna 
Manutenções Prediais/
Cemil, a equipe Mega 
Futsal foi a grande 
vencedora do Campe-
onato Fuji Moto Honda 
Citadino de Futsal – 
Chave Prata 2022. l9 

Nova redução
no preço do
diesel vale a

partir de hoje
l 2

Dallagnol terá
que pagar

indenização de
R$ 75 mil a Lula

l 3

União e PT
lideram

recursos do
Fundão

l 4

Safra de grãos
estimada em

271,4 milhões
de toneladas

l 5

Novo delegado

Bloqueio 
na pista

Campeão 
do Citadino

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Uma manifestação feita por moradores do Bairro Viena III, interditou temporariamente a rodovia PR-323, 
em Umuarama, na manhã de ontem. Eles atearam fogo em galhos de árvore no meio da pista no trecho 
que dá acesso à comunidade. A reivindicação envolve problemas de tráfego para quem pretende entrar 
no bairro – que fica em um local de difícil acesso. A Prefeitura informou que não tem poder para definir 
regras de circulação enquanto as marginais estiverem sob a responsabilidade do DER. l 6
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Umuarama

Fases da lua
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Céu claro

Petrobras anuncia nova redução no 
preço do diesel para distribuidoras

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 -2,32% 36,25 
Vale ON +3,48% 72,49 
Bradesco PN +0,84% 19,29 
Magazine Luiza ON -7,60% 3,04 
BRF ON -12,65% 14,99 
Positivo Inf. ON +10,26% 9,35

IBOVESPA: -0,47% 109.717 pontos

Iene 132,69
Libra est. 0,82
Euro 0,97
Peso arg. 134,24

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,4% 5,1570 5,1580 -0,3%

PTAX  (BC) +1,2% 5,1121 5,1127 -1,5%

PARALELO +1,5% 5,0400 5,4700 -0,2%

TURISMO +1,5% 5,0400 5,4500 -0,2%

EURO +1,3% 5,2839 5,2865 -0,1%

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 11/08

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.346,62 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/08 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 1.709,50 20,75 12,3%
FARELO ago/22 520,20 4,60 20,2%
MILHO set/22 629,25 8,00 -1,2%
TRIGO set/22 810,75 11,00 -5,3%

SOJA 170,50 0,0% -3,1% 168,00
MILHO 77,37 0,1% -2,0% 77,00
TRIGO 112,18 -0,1% 1,7% 112,00
BOI GORDO 299,74 -0,2% -1,4% 300,00
SUINO 6,21 2,0% 0,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/08 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 11/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 1,7% -4,3%
SOJA Paranaguá 190,00 -0,5% -2,1%
MILHO Cascavel 86,00 3,6% -1,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088

Muitas nuvensCéu claroCéu claro

APESAR de duas quedas seguidas, o preço do diesel vendido às distribuidoras ainda é 55,39% maior que o praticado no final de 2021

A Petrobrás anunciou 
ontem (quinta-feira, 11) uma 
nova redução no preço do die-
sel vendido às distribuidoras.

A partir de hoje (sexta-feira, 
12), o litro do diesel passa a ser 
vendido a R$ 5,19, uma redu-
ção de R$ 0,22, ou 4,07%, em 
relação aos atuais R$ 5,41. Os 
preços dos demais combustí-
veis seguem inalterados.

É  a  s e g u n d a  q u e d a 
seguida anunciada no preço 
do diesel, após uma trajetória 
de alta que vinha desde julho 
de 2021: na semana passada 
o valor do litro do combustí-
vel foi reduzido em 3,5%.

Com isso, apesar das duas 
quedas seguidas, o preço do 
diesel vendido às distribuido-
ras ainda é 55,39% maior que 
o praticado no final de 2021.

O diesel está entre os itens 
que mais pressionam a infla-
ção brasileira: dados do IPCA 
divulgados na quarta-feira 
mostram que no acumulado 
em 12 meses até julho, o preço 
do combustível para os consu-
midores saltou 61,98%.

Em nota, a petroleira afirma 
que a redução “acompanha a 
evolução dos preços de refe-
rência, que se estabilizaram em 
patamar inferior para o diesel, 

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”.

Considerando a mistura 
obrigatória de 90% de diesel 
A e 10% de biodiesel para a 
composição do diesel comer-
cializado nos postos, a par-
cela da Petrobras no preço 
ao consumidor passará de R$ 
4,87, em média, para R$ 4,67 a 
cada litro vendido na bomba, 
de acordo com a estatal.
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STJ mantem condenação 
para que Deltan Dallagnol 
pague indenização a Lula

O COLEGIADO entendeu que houve abuso de direito por parte do ex-procurador 
durante a entrevista coletiva

A Quarta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) man-
teve, por unanimidade, a con-
denação do ex-procurador da 
República Deltan Dallagnol 
(Podemos-PR) a pagar inde-
nização por danos morais no 
valor de R$ 75 mil ao ex-pre-
sidente Lula (PT), em razão 
de entrevista coletiva conce-
dida em 2016, na qual utili-
zou o programa de computa-
dor PowerPoint para explicar 
denúncia apresentada con-
tra o ex-presidente do PT na 
Operação Lava Jato.

O colegiado rejeitou os 
três embargos de declara-
ção apresentados no pro-
cesso por Dallagnol, por Lula 
e também pela Associação 
Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR).

Em março último, ao julgar 
recurso de Lula, os ministros 
consideraram que o ex-pro-
curador extrapolou os limites 
de suas funções ao utilizar 
qualificações desabonado-
ras da honra e da imagem do 
ex-presidente, além de empre-
gar linguagem não técnica na 
entrevista. Na condenação, a 
turma levou em consideração, 
ainda, que Dallagnol imputou 
ao ex-presidente fatos que não 
constavam da denúncia expli-
cada durante a coletiva.

ENTENDIMENTO
O acórdão daquele julga-

mento citou o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) no recurso extraordinário 
RE 1.027.633, segundo o qual 
as ações de indenização decor-
rentes de conduta praticada 
por agente público, quando 
no exercício de suas funções 
regulares, devem ser ajuizadas 
contra o Estado.

Para a 4ª turma, porém, 
“nas situações em que o dano 
causado ao particular é provo-
cado por conduta irregular do 
agente público, compreenden-
do-se ‘irregular’ como conduta 
estranha ao rol das atribuições 
funcionais, a ação indenizató-
ria cujo objeto seja a prática do 
abuso de direito que culminou 
em dano pode ser ajuizada em 
face do próprio agente”.

No caso,  o  colegiado 
entendeu que houve abuso 

de direito por  parte  do 
ex-procurador durante a 
entrevista coletiva.

AUMENTO DO VALOR
Entre outras questões, 

tanto Dallagnol quanto a 
ANPR afirmaram, em seus 
embargos, que a decisão da 
4ª turma teria sido omissa 
ao não considerar a alega-
ção de ilegitimidade pas-
siva do ex-procurador, pois 
o processo – sustentaram – 
dizia respeito à sua atuação 
como membro do Ministério 
Público, no exercício das atri-
buições do cargo.

Os embargantes invoca-
ram a decisão do STF no RE 
1.027.633 para insistir no 
argumento de que o ex-pro-
curador não poderia ter 
figurado no polo passivo da 
ação indenizatória.

O ex-presidente Lula, por 
sua vez, afirmou que o acór-
dão deixou de considerar 
a extensão da ilegalidade 
cometida pelo ex-procurador 
e pediu o aumento do valor 
da indenização, alegando 
que os R$ 75 mil seriam insu-
ficientes para inibir novas 
condutas ofensivas.

Embargos de declaração
O relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, afirmou que os 
três embargos, sob o pretexto de apontar omissões no acórdão, 
tiveram o evidente interesse de reformar as conclusões de mé-
rito da 4ª turma na análise do recurso do ex-presidente. Porém, 
“inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, 

cumpre registrar que os embargos de declaração não são via 
adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento”, 

disse o magistrado. O ministro acrescentou, em relação aos 
embargos de Lula, que o acórdão embargado mostra claramen-

te a sistematização de seus fundamentos, o que comprova a 
inexistência de omissão quanto ao arbitramento da indenização 

e impede o acolhimento da pretensão do ex-presidente.

A ministra Rosa Weber 
foi eleita para a presi-
dência do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). E 
o ministro Luís Roberto 
Barroso foi eleito novo 
vice-presidente. Rosa 
substituirá o ministro 
Luiz Fux à frente do 
STF e deverá ficar no 
cargo até outubro de 

2023, quando completará 75 anos e deverá se aposentar com-
pulsoriamente. Por 10 votos favoráveis e 1 contrário — o ministro 
que assumirá a presidência normalmente vota no vice — a eleição 
foi protocolar, dado que o Supremo adota um sistema de rodízio 
baseado no critério de antiguidade para a sucessão de seus presi-
dentes. A posse da ministra Rosa Weber como presidente do STF 
está marcada para 12 de setembro.

Queda no patrimônio
As declarações de 
patrimônio que 
apresentaram à Justiça 
Eleitoral para formalizar 
as suas candidaturas ao 
governo do Paraná, tanto 
a do governador Ratinho 
Junior (PSD), que busca 
a reeleição, quanto a 
do ex-senador Robert o 
Requião (PT), que tenta 
o quarto mandato no 
Palácio Iguaçu, apresentam 
redução de valores. 
Ratinho Junior declarou 
que tem um patrimônio 
de R$ 8,8 milhões. Quatro 
anos atrás, quando foi 
eleito governador, tinha 
declarado R$ 13,4 milhões. 
Já Roberto Requião 
declarou ter R$ 897 mil, 
valor bem menor do que 
havia declaro em 2018, 
quando concorreu ao 
Senado Federal, que era de 
R$ 2,5 milhões. O vice de 
Ratinho, Darci Piana (PSD), 
declarou um patrimônio de 
R$ 6,7 milhões.

Patrimônio de Moro
O ex-juiz federal Sergio 
Moro (União Brasil-PR) 
declarou à Justiça Federal, 
ao pedir a homologação de 
sua candidatura ao Senado 
Federal pelo Paraná, 
que seu patrimônio é de 
R$ 1.589.369,94. Desse 
total, R$ R$ 392.787,64 
representam depósitos 
em conta no exterior. 
A declaração também 
menciona que Moro tem 
dois apartamentos e 
uma sala comercial em 
Curitiba. Moro concorre 
a uma vaga de senador 
após ter sido impedido 
pela Justiça Eleitoral de se 
candidatar em São Paulo 
e depois de ver frustrada 
sua tentativa de disputar a 
Presidência da República. 
Ele enfrentará o senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR), 
que busca a reeleição.

Patrimônio menor
O senador Alvaro Dias (Podemos-PR), que concorre à 
reeleição, declarou à Justiça Eleitoral, ao registrar a sua 
candidatura, que o seu patrimônio é de R$ 2.220.952,16. 
O valor é menor do que o declarado em 2018, quando 
ele concorreu para presidente da República. Na época, 
ele declarou R$ 2.889.933,32. De acordo com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o maior valor declarado por 
Alvaro é de R$ 1.406.210,00, referente a quotas de 
capital. Já o primeiro suplente de Alvaro, Wilson Matos 
Filho (Podemos), declarou ter R$ 49.350.002,00 em 
patrimônio. E o segundo, Rolf Koerner (Podemos), 
informou um patrimônio de R$ 1.819.506,75.

Os 11 
ministros 
do Supremo 
Tribunal 
Federal 
(STF) 
votaram 
a favor da 
aprovação 
do projeto 
de reajuste 
salarial de 
18% para 
magistrados e servidores do Judiciário. Agora, o texto 
será enviado para apreciação do Congresso Nacional. 
Atualmente, um ministro do STF recebe R$ 39.293,32, 
que é o teto do funcionalismo público. Com o reajuste 
de 18%, as remunerações dos 11 magistrados da Corte 
chegariam a R$ 46,3 mil. Isso permite também elevar 
os salários de outros servidores do Judiciário. Se o 
texto for aprovado pelo Congresso, os valores serão 
pagos em quatro parcelas sucessivas, não cumulativas, 
sendo a primeira em abril de 2023; a segunda em 
agosto do mesmo ano; a terceira em janeiro de 2024; 
e a última em julho de 2024. Com as duas primeiras 
parcelas, o impacto no STF será de R$ 981,2 mil.

‘Salarião’
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União e PT lideram
recursos do Fundão
com R$ 1,2 bilhão

Eleitorado trans quadriplica
entre 2020 e 2022 no Paraná

O Portal Estatísticas do 
Eleitorado revela que 1.796 pes-
soas possuem no cadastro elei-
toral o nome social no Paraná. 
O eleitorado total no Estado é 
de 8.475.632 de pessoas. Nome 
social é aquele pelo qual as 
pessoas transgênero, traves-
tis e transexuais preferem ser 

identificadas. Desde 2018, elei-
toras e eleitores trans podem 
incluir o nome social no título 
de eleitor e assim serem tam-
bém registrados na lista de 
votação na seção eleitoral.

Nas eleições de 2018, 388 
pessoas constavam no cadas-
tro eleitoral com o nome social 

no Paraná. Em 2020, eram 446.
Em 2022, a alteração podia 

ser solicitada diretamente pela 
internet, no Autoatendimento 
ao Eleitor, até o fechamento 
do cadastro, em 4 de maio. O 
serviço estará novamente dis-
ponível a partir de 8 de novem-
bro, depois das eleições.

OS PARTIDOS contam com duas fontes de recursos públicos para financiar os candida-
tos. O Fundo Eleitoral e o Fundo Partidário

Regras
A maior parte dos recursos do Fundo Eleitoral é distribuída entre os 
partidos de acordo com o número de representantes na Câmara dos 
Deputados. Segundo a Lei das Eleições, a distribuição ocorre confor-
me a seguir: 2% dos recursos são repartidos igualmente entre todos 
os partidos; 35% entre legendas que contam com pelo menos um 
deputado federal, seguindo a proporção de votos que cada partido 
recebeu em 2018; 48% entre as agremiações com representação 
na Câmara dos Deputados, conforme a proporção das respectivas 
bancadas; 15% proporcionalmente à representação dos partidos 
no Senado Federal. Para esse cálculo, são consideradas as retota-
lizações de votos determinadas pela Justiça Eleitoral que tenham 
sido realizadas até 1º de junho de 2022. Não são computados, no 
entanto, os deputados federais que mudaram de legenda porque 
os partidos pelos quais foram eleitos não cumpriram a cláusula de 
barreira. Com a reforma eleitoral (Emenda Constitucional 111/21), 
os votos dados a candidatos negros e candidatas mulheres passarão 
a ser contados em dobro para o cálculo do Fundo Eleitoral.

Dos R$ 4,9 bilhões do Fundo 
Eleitoral, R$ 758 milhões (15%) 
vão para o União Brasil, e R$ 
500 milhões (10%) para o PT – 
uma soma de mais de R$ 1,2 
bilhão para essas duas legen-
das. Ainda lideram a lista MDB 
(R$ 360 milhões), PSD (R$ 343 
milhões), PP (R$ 333 milhões) 
e PSDB (R$ 317 milhões).

Segundo as regras atuais, 
os recursos públicos são 
as principais fontes para 
financiar a campanha, que 
começa na terça-feira (16).

DISTRIBUIÇÃO
Os partidos só receberão 

o dinheiro depois que defini-
rem critérios para a distribui-
ção do fundo a seus candida-
tos. A definição é uma decisão 
interna de cada agremiação 
e deve obedecer apenas uma 
cota de gênero proporcional às 
candidatas mulheres.

Esses parâmetros devem 
ser aprovados pela maio-
ria absoluta dos membros 
do órgão de direção execu-
tiva nacional e precisam ser 
divulgados publicamente. Até 
o momento, apenas quatro 
legendas repassaram ao TSE os 
critérios fixados para distribui-
ção do fundo de campanha a 
seus candidatos:  União Brasil, 
PP, Republicanos e PL.

Mais uma vez, o partido 
Novo renunciou ao repasse 
dos valores para financiar 
as campanhas eleitorais da 
legenda e sua cota será rever-
tida ao Tesouro Nacional.

OUTROS RECURSOS
Os partidos políticos con-

tam com duas fontes de recur-
sos públicos para financiar os 
candidatos, o Fundo Eleitoral e 
o Fundo Partidário. Enquanto 
o Fundo Eleitoral é uma das 

principais fontes de receita 
para campanhas eleitorais, 
o Fundo Partidário não é uti-
lizado apenas nas eleições, 
mas pode custear despesas 
de rotina dos partidos, como 
contas de aluguel, passagens 
aéreas e funcionários.

Em 2022, o Fundo Eleitoral 
conta com R$ 4,9 bilhões, 
enquanto o Fundo Partidário 
é de R$ 1,1 bilhão. Em 2018, as 

campanhas para a Câmara dos 
Deputados receberam R$ 1,354 
bilhão. Desses recursos, R$ 
842 milhões vieram do Fundo 
Eleitoral, e R$ 191 milhões do 
Fundo Partidário. O restante, 
de quase R$ 322 milhões, 
foram doações de pessoas 
físicas, recursos próprios dos 
candidatos, financiamento 
coletivo (vaquinhas virtuais) e 
doações pela Internet.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Zoologia na Indústria
A Federação das Indústrias dos Estado do Paraná (Fiep) 
vai sediar a I Conferência “Zoologia na Indústria, novas 

tecnologias e perspectivas no auxílio à cadeia produtiva”. 
O evento faz parte da programação paralela do 34º 

Congresso Brasileiro de Zoologia, que acontece de 22 
a 25 de agosto, no Campus da Indústria da Fiep, em 

Curitiba. O evento vai unir pesquisadores e profissionais 
da zoologia a dos setores da indústria.

Agroleite
A 22ª Agroleite, que 
acontece em Castro, está 
marcada para os dias 16 
a 20 de agosto. O evento 
reconhecido como maior 
vitrine da tecnologia 
do leite para a América 
Latina e a cidade como 
Capital Nacional do Leite. 
O Agroleite é um evento 
técnico voltado a todas as 
fases da cadeia do leite. 
Ele busca através de sua 
programação apresentar 
o potencial de produção 
de leite da região nos 
aspectos qualitativo e 
quantitativo.

Civismo
O Paraná tem o maior 
número de colégios cívico-
militares do Brasil. São 197 
escolas de um programa 
estadual espalhado em 
todas as regiões. Elas 
oferecem uma formação 
específica para civismo 
e respeito ao próximo. 
O Paraná também é o 
estado com mais escolas 
do modelo federal de 
educação cívico-militar 
proposto pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Ideb Paraná
O Estado já era referência 
pelas escolas da Polícia 
Militar. Já são seis mil 
alunos matriculados 
nesse modelo de gestão 
que ajuda a difundir a 
experiência dos policiais 
militares. Essa nova 
configuração da educação 
pública estadual tem 
auxiliado o Paraná nos 
bons indicadores do Ideb, 
o índice mais importante 
do Brasil, que coloca 
o estado entre as três 
melhores gestões do país 
nessa área.

Dia dos Pais
Balanço realizado pela 
CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas) aponta que 101,8 
milhões de brasileiros 
podem ir às compras para 
festejar o Dia dos Pais, 
que acontece no dia 14. 
Mais da metade (63%) das 
pessoas esperam comprar 
presentes para o Dia dos 
Pais em 2022. Dentre 
os entrevistados, 34% 
revelaram que desejam 
desembolsar o mesmo 
valor que em 2021, 29% 
esperam gastar mais, 
enquanto 26% planejam 
economizar.

Novo mercado
O mercado de veículos 
híbridos e elétricos está 
despontando no Brasil. 
Segundo a Associação 
Brasileira do Veículo 
Elétrico (ABVE), as vendas 
cresceram 57,7% de 
janeiro a maio deste 
ano, com mais de 16 mil 
unidades comercializadas. 
Um crescimento que 
movimenta o setor 
automotivo e começa 
a desenhar um novo 
mercado de trabalho.

Hacker na campanha
Jair Bolsonaro recebeu 
no Palácio da Alvorada 
o hacker da Vaza-Jato, 
Walter Delgatti. Chamado 
de ‘Vermelho’, ele é réu 
na Justiça Federal pela 
invasão de celulares de 
autoridades. Delgatti deve 
ser o novo integrante da 
campanha à reeleição 
de Bolsonaro e sua 
função está relacionada 
à fiscalização das 
urnas. A aproximação 
foi intermediada pela 
deputada federal 
bolsonarista Carla 
Zambelli.
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Conab estima safra de 
grãos em 271,4 milhões 
de toneladas em 2022

SE o resultado da temporada 2021/22 for confirmado, representará um crescimento de 
15,9 milhões de toneladas na comparação à safra 2020/21

Feijão e produtos de inverno
A segunda safra de feijão está, segundo a Conab, “praticamente 

finalizada, restando apenas alguns talhões que devem ser colhidos 
ainda na primeira quinzena de agosto”. A colheita final deverá ser 
de aproximadamente 1,36 milhão de toneladas (incremento de 

19,5% na comparação com a safra anterior), apesar das oscilações 
climáticas registradas durante o ciclo. “Houve redução na área 

plantada em comparação a 2020/21, especialmente em razão da 
grande concorrência com o cultivo de milho e trigo, cereais que 

expandiram suas áreas de abrangência neste ciclo”, informa a Co-
nab. O trigo teve destaque entre as culturas de inverno, devendo 
apresentar uma produção recorde de 9,2 milhões de toneladas. 

“Esse aumento esperado na produção de 19,3% é reflexo de uma 
maior área plantada, com crescimento expressivo no Rio Grande 
do Sul – chegando a 18% no estado gaúcho se comparado com a 

safra passada –, aliado a uma expectativa de aumento na produti-
vidade”, diz o levantamento.

A produção de grãos brasi-
leira deverá ficar em 271,447 
milhões de toneladas, segundo 
o 11º Levantamento da Safra 
de Grãos divulgado ontem (11) 
pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

Se o resultado da tem-
porada 2021/22 se confir-
mar, representará um cres-
cimento de 15,9 milhões de 
toneladas (ou 6,2%) na com-
paração com a colheita regis-
trada na safra 2020/21.

“Com relação às culturas 
de primeira safra, com exce-
ção do milho, todas [as safras] 
já estão colhidas. As culturas 
de segunda safra estão com 
colheitas bastante adianta-
das, e as de terceira safra, bem 
como as culturas de inverno, 
estão próximas da conclusão 
de plantio”, disse o presidente 
da Conab, Guilherme Ribeiro, 
ao anunciar os números.

Segundo ele, a cultura de 
inverno deve ter o plantio con-
cluído na primeira quinzena de 
agosto. “Para o trigo, a princi-
pal cultura, estima-se uma pro-
dução recorde de 9,2 milhões 
de toneladas”, acrescentou.

MILHO RECORDE
De acordo com a Conab, a 

colheita de milho deve che-
gar a 87,4 milhões de tone-
ladas na safra 2021/22, das 
quais 25 milhões de tonela-
das são da primeira safra. “A 
colheita do milho segunda 
safra segue avançando e 
ultrapassa 79% da área plan-
tada”, detalha a Conab.

“Se confirmado o volume 
estimado para a segunda safra 
de milho, o valor representa a 
maior produção registrada na 
série histórica”, complementa 
ao informar que a projeção já 
considera a redução de produ-
tividade, na comparação com 
o levantamento anterior.

Essa redução de área tem 
como causa a falta de chuva e 
ataques de pragas em “impor-
tantes regiões produtoras”, 
em especial no Paraná. “Em 
relação ao ciclo anterior, o 

aumento na produção chega a 
44%”, informa o levantamento.

SOJA E ARROZ
As projeções para a pri-

meira safra de soja estimam 
uma produção de 124 milhões 
de toneladas, enquanto a de 
arroz está estimada em 10,8 
milhões de toneladas.

“O resultado da oleaginosa 
[soja] é reflexo da severa estia-
gem ocorrida no final de 2021 
no Sul do país e em parte de 
Mato Grosso do Sul. O clima 
também influenciou a produ-
tividade do arroz, que, aliado 
a uma menor área plantada, 
teve a colheita reduzida em 
8,4% em relação à safra pas-
sada”, explica a Conab.

ALGODÃO
A companhia classifica 

como favoráveis as condições 
climáticas atuais para a produ-
ção de algodão, o que coloca 
a fibra entre os destaques do 
11º levantamento. Com os tra-
balhos já finalizados em pelo 
menos 67% da área cultivada, 
a safra deste ano tem previsão 
de ser finalizada em setembro.

“Se por um lado o clima 
afetou a produtividade em 
algumas lavouras devido 
ao estresse hídrico,  por 
outro, o tempo seco obser-
vado na maioria das regiões 
produtoras influenciou de 
maneira positiva a quali-
dade do produto final”, diz 
o levantamento. A expecta-
tiva é de que sejam colhidas 
2,74 milhões de toneladas da 
pluma do algodão. O número 
é 16% maior do que o regis-
trado na última safra.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

ESPLANADEIRA
# Pós-graduação UNIASSELVI lançou seis novos cursos. # 

Intelbras reciclou 643 toneladas de materiais no primeiro tri-
mestre de 2022. # Empresas incentivadas pela Sudene inves-
tem mais de R$ 200 milhões e geram 233 novos empregos 
nos estados onde estão localizadas. #  ChangeX e Fundação 

LEGO lançam fundo social de R$850.000 para apoiar projetos 
de aprendizagem lúdica em todo Brasil. # Conceito Editorial 

lança amanhã livro “Barro Preto”, de Chico Brant.

Eleições nas mídias 
A sétima edição do índice de 
relevância dos presidenciá-
veis nas mídias digitais, da 
Cortex, monitorou os quatro 
principais presidenciáveis: 
Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), 
Ciro Gomes (PDT) e Simone 
Tebet (MDB). Bolsonaro é o 
candidato com melhor desem-
penho quantitativo, porém na 
análise qualitativa Bolsonaro 
perde, tendo mais menções 
na bolha progressista que 
é contrária ao seu discurso. 
Lula fica em segundo lugar 
nas menções na bolha pro-
gressista que é a favor das 
suas declarações. 

Disputa pelo TRF6 
A disputa continua acirrada 
nos bastidores do Judi-
ciário para a composição 
do novo Tribunal Regional 
Federal da 6ª Região que 
será inaugurado em Belo 
Horizonte (MG). Saiu a lista 
ôctupla dos nomes pré-se-
lecionados indicados pelo 
STJ: Glaucio Ferreira Gonçal-
ves, Klaus Kuschel, André 
Prado, Simone Lemos, Vanila 
Moraes, Luciana Pinheiro, 
Pedro Felipe Santos e Miguel 
Angelo. Destes juízes fede-
rais, seis serão escolhidos 
pelo Presidente Bolsonaro.

Comércio respira 
O Dia dos Pais está na lista 
de datas sazonais que mais 
movimentam o comércio 
brasileiro. Um levantamento 

Custo Brasil 
Reclama-se muito, necessário 
e com razão das críticas, da 
posição dúbia do Presidente 

Bolsonaro sobre o Judiciário e 
a democracia. Mas, a turma da 
toga também não se ajuda. Dia 
desses um cidadão de Brasília 
visitou a sede de um tribunal 
superior e ficou pasmo com o 
cenário. Do estacionamento 

até o gabinete do magistrado, 
encontrou oito assessores. Um recepcionista de garagem, um 
guia de elevador, um vigia de guarda-volumes, motorista, dois 
seguranças e duas secretarias. Todos para o mesmo ministro. 

O Judiciário acaba de se autoreajustar os salários em 18%!

da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas e do SPC 
Brasil revelou que 63% dos 
consumidores vão comprar 
presentes para os pais. 
O comércio online espera 
um faturamento de R$ 6,4 
bilhões, o que representa um 
crescimento de 2,9% em rela-
ção a 2021, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). 

Carta da CNBB 
A carta em defesa da demo-
cracia, organizada por juris-
tas e lida ontem em evento 
organizado pela Faculdade de 
Direito da USP, não contou 
com a assinatura da Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB). Em breve a 
CNBB vai lançar sua própria 
carta em favor da democra-
cia, sem viés político. Nos 
últimos anos, os bispos e 
padres se mostraram mais 
para a centro-direita.

Dependência 
Um levantamento da insur-
tech Amar Assist aponta 
que 72,7% dos brasilei-
ros conhecem pessoas 
que ficaram sem nenhum 
recurso financeiro, inclu-
sive para comprar comida, 
após a morte do chefe de 
família. Além disso, 60% 
das pessoas disseram não 
possuir nenhuma cobertura 
assistencial antes de ativar 
o Seguro de Vida Gratuito 
da plataforma digital.
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Manifestantes bloqueiam trecho em obras 
da rodovia PR-323 com fogo em madeira
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Uma manifestação por 
parte dos moradores do bairro 
Viena III de Umuarama interdi-
tou temporariamente a rodo-
via PR-323, em Umuarama, 
na manhã de ontem (quinta-
-feira, 11), ao atearem fogo 
em galhos de árvore no meio 
da pista, no trecho que dá 
acesso ao bairro. A reivindi-
cação envolve problemas de 
tráfego para quem pretende 

entrar no bairro – que fica em 
um local de difícil acesso.

O protesto aconteceu por 
volta das 7h, e mobilizou tam-
bém equipes da Polícia Militar, 
além de um trator que traba-
lhava em obras na região, que 
foi utilizado para remover os 
galhos e pneus que foram 
usados no bloqueio. Uma 
f i la quilométrica de veí-
culos  se  formou  de vido 

ao bloqueio. Nenhum aci-
dente foi registrado.

NOTA DE PIMENTEL
Em nota, o prefeito Hermes 

Pimentel disse ser solidário com 
a reivindicação feita pelos mora-
dores e comerciantes da região 
impactada pelas marginais da 
rodovia PR-323, no trecho onde 
acontecem obras de dupli-
cação, mais especificamente 

no trevo do Gauchão à rodo-
via PR-468, que dá acesso ao 
município de Mariluz.

“No entanto, o município não 
tem poder para definir regras de 
circulação enquanto as margi-
nais estiverem sob a responsa-
bilidade do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER). 
Pimentel informa ainda que a 
Prefeitura planeja pavimentar 
uma rua, com extensão de 230 

metros, que vai conectar os bair-
ros Morada do Sol, Jardim San 
Tiago e o Parque Residencial 
Viena à avenida Júlio César 
Jarros, dando acesso à região 
central sem a necessidade de 
passar pela rodovia. A obra, 
porém, depende da anuência 
dos proprietários de dois imó-
veis por onde a rua vai passar 
e atualmente o município está 
negociando a liberação”, finaliza.

Confrontos terminaram 
com 8 bandidos mortos

POLÍCIA descobriu que o bando planejava executar bandido que a facção por outra rival

A madrugada de ontem 
(quinta-feira, 11) foi violenta 
em Curitiba. Oito homens 
foram mortos em confron-
tos com policiais militares. 
Conforme as informações da 
Polícia Militar (PM), os mortos 
são suspeitos de integrarem 
uma mesma quadrilha e houve 
trocas de tiros. A identidade 
dos mortos não foi divulgada.

Ainda conforme a Polícia, o 
setor de inteligência apurou que 
uma quadrilha estava plane-
jando executar um homem que 
fazia parte de uma facção crimi-
nosa rival. Diante disso, as equi-
pes foram direcionadas para os 

bairros Cachimba e Cajuru.
No Cachimba, os policiais 

abordaram um carro com alerta 
de roubo. Dois homens desem-
barcaram do veículo já atirando 
contra os policiais. Houve con-
fronto, e os dois morreram.

No Cajuru, a Polícia Militar 
localizou seis pessoas em uma 
casa. Ao chegar à residência, a 
polícia disse que foi recebida a 
tiros. Uma troca de tiros come-
çou, e os seis homens foram 
baleados. Todos morreram.

Os corpos foram enca-
minhados para o Instituto 
Médico-Legal (IML). O caso é 
investigado pela Polícia Civil.
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Troca de tiros com PM 
deixa traficantes feridos

TODA a droga foi apreendida em duas ocasiões, onde houveram trocas de tiros entre os 
bandidos e os policiais militares do Noroeste

Na tarde da quarta-feira 
(10), a Polícia Militar (PM) de 
Cruzeiro do Oeste apreen-
deu mais de uma tonelada 
de maconha após uma perse-
guição seguida por confronto 
armado com uma dupla de tra-
ficantes na rodovia PR-323, na 
região de Tuneiras do Oeste.

A operação teve início após 
os policiais receberem a infor-
mação que dois veículos – 
sendo uma VW Amarok de cor 
branca e um Fiat Strada de cor 
cinza – haviam fugido da tenta-
tiva de abordagem policial em 
Cianorte, seguindo pela PR-323 
com sentido a Tapejara.

Com estas informações, os 
policiais do 7º Batalhão se des-
locaram de Cruzeiro do Oeste 
com direção a Tapejara e, ao 
chegar no trevo que dá acesso 
ao distrito de Marabá, cruza-
ram com uma caminhonete 
Chevrolet S10 de cor prata e 
vidros escuros, que aparentava 
estar com excesso de peso.

Diante da suspeita, os poli-
ciais tentaram a abordagem 
sinalizando com sirene e giro-
flex. O condutor então ignorou 
a ordem de parada obrigató-
ria, resultando em uma perse-
guição policial em alta veloci-
dade pela rodovia. Após algum 
tempo do acompanhamento, 

o suspeito fez uma manobra e 
acabou atravessando a contra-
mão e jogando a caminhonete 
em uma mata às margens da 
rodovia.

O condutor saltou do veí-
culo atirando contra os poli-
ciais e conseguiu fugir em meio 
a mata. Já o passageiro, de 18 
anos, foi alvejado durante o 
confronto e recebeu voz de 
prisão no local

Dentro da caminhonete – 
que possuía alerta de roubo 
em Marechal Cândido Rondon 

no dia 26 de abril –, os policiais 
encontraram diversos fardos 
de maconha que juntos tota-
lizavam 1080 quilos.

O suspeito alvejado rece-
beu atendimento médico e, 
não correndo risco de vida, 
foi conduzido até a delegacia 
de polícia, onde seguirá preso 
pelo crime de tráfico de drogas 
e possivelmente outros agra-
vantes. Já o veículo e a apreen-
são foram encaminhados até 
a sede do 7º Batalhão para ser 
entregue para a Polícia Civil.

Machão de cozinha
PMs de Umuarama aten-

deram a um caso de violência 
doméstica na noite da quarta 
(10) na Zona VI, onde uma 
mulher de 39 anos, que foi 
alvo de agressões verbais e 
físicas por seu companheiro, 
de 29 anos. A vítima con-
tou que, motivado por ciú-
mes, o homem iniciou uma 
discussão que terminou no 

desentendimento. Ela então 
foi agredida verbalmente 
pelo acusado. Quando as 
ofensas não bastaram, o 
homem passou a dar socos e 
pontapés na mulher. Os PMs 
prenderam o acusado que 
deverá responder por violên-
cia doméstica, prevista no 
artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 
– a Lei Maria da Penha.
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Aposentadoria de Serena impulsiona 
procura por ingressos para US Open
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Ana  Castela

Mais informações: @harmoniaclubedecampo

 de Esporte, Lazer e
Entretenimento em Umuarama

HÁ 58 ANOS

9.9712-0078

MULTICAMPEÃ disse que está “evoluindo do tênis para outras atividades”

A demanda por ingressos 
para testemunhar a tenista 
Serena Williams em ação no 
Aberto dos Estados Unidos 
disparou em um período de 
24 horas, tão logo foi anun-
ciado pela própria atleta, sua 
aposentadoria das quadras, 
assim que passar pela final 
do torneio de quadra dura 
em Nova York. A informação 
é da varejista de ingressos 
StubHub à Reuters.

“Normalmente vemos um 
aumento na demanda no 
StubHub quando um jogador 
anuncia sua aposentadoria, e 
este é especialmente o caso 
quando se trata de Serena 

Williams, sem dúvida uma 
das maiores jogadoras a pisar 
na quadra de tênis”, afirmou o 
porta-voz Adam Budelli.

“Nas últimas 24 horas, 
vimos oito vezes mais vendas 
no StubHub para o US Open 
do que a média diária, mas 
a grande notícia para os tor-
cedores é que o preço médio 
pago por um ingresso perma-
neceu estável, sinalizando 
que há muito em estoque 
para quem quer assistir pes-
soalmente a esse momento 
histórico do esporte”.

Seis dos 23 títulos de Grand 
Slam de Serena Williams ocor-
reram no Aberto dos EUA e a 

final mais recente em Flushing 
Meadows foi em 2019.

Serena, de 40 anos, e a 
irmã Venus assombraram o 
mundo do tênis ao saírem 
das quadras de Compton, na 
Califórnia, quando adoles-
centes, e passaram a domi-
nar e mudar o esporte pre-
dominantemente branco.

Serena Williams venceu 
seu último Grand Slam em 
2017 no Aberto da Austrália 
enquanto estava grávida de 
sua filha, Olympia.

“Nunca gostei da palavra 
aposentadoria”, escreveu 
ela, que jogou apenas duas 
partidas este ano, em um 

artigo da Vogue divulgado 
na terça-feira (9). “Talvez a 
melhor palavra para descre-
ver o que estou fazendo seja 

evolução. Estou aqui para 
dizer que estou evoluindo do 
tênis para outras coisas que 
são importantes para mim”.

Abertas as inscrições para 
o Ciclo Sesc em Umuarama

Está se aproximando mais 
um grande evento do Esporte 
e Lazer no Paraná. O Ciclo 
Sesc é um passeio recreativo 
para toda a família e procura 
promover o uso da bicicleta 
como instrumento de lazer, de 
forma prazerosa e divertida. 
Esse ano a atividade acon-
tece em 24 cidades do Estado, 
incluindo Umuarama.

O e vento ocorrerá no 
domingo, dia 21 de agosto, 
com concentração às 8h e 
saída prevista para as 8h30 
na Praça Portugal (Ponto 
do Ciclista). Para se inscre-
ver basta acessar o site do 
Sesc, até o dia 18.

As 100 primeiras inscri-
ções poderão adquirir  a 
camiseta do evento. O custo 
é de R$ 30 para os trabalha-
dores do comércio e R$ 35 

para o público em geral.
O trajeto sairá do Ponto 

do Ciclista, passando pela 
Avenida Portugal e seguindo 
pela ciclovia até a Estrada 
Jaborandi. O passeio continua 
pela estrada e depois retorna 
ao ponto de largada.

Durante todo o percurso 
será feito o acompanha-
mento da Guarda Municipal 
para garantir a segurança 
dos ciclistas, juntamente 
com duas ambulâncias e 
carro de som para animar 
os participantes. Menores de 
14 anos devem estar acom-
panhados pelos pais.

Ao fim do passeio haverá 
sorteios de brindes aos parti-
cipantes, incluindo bicicletas. 
Para concorrer é importante 
que a inscrição seja feita atra-
vés do site do evento.

Bottas diz que está “aproveitando 
a Formula 1 mais do que nunca"

VALTTERI BOTTAS está aproveitando a F1 ao máximo sabendo que o futuro na Alfa 
Romeo está garantido e também elogiou o pelotão intermediário

Após cinco temporadas pela 
Mercedes, com 10 vitórias e 
dois vice-campeonatos, Valtteri 
Bottas se transferiu para a Alfa 
Romeo. Em contrato plurianual 
com a esquadra de Hinwill, o fin-
landês se sente mais confortável 
na Fórmula 1 e aproveitando a 
oportunidade de correr.

Bottas falou sobre a segurança 
de poder correr sem se preocu-
par com contratos. Em suas pas-
sagens por Williams e Mercedes, 
sempre assinou contratos de ape-
nas um ano de duração.

“É a primeira vez para mim. 
Mesmo na Williams, sempre 
era um ano. É a primeira vez 
que não tenho estresse e res-
ponder perguntas, porque para 
os pilotos que não sabem, sei 
que não será legal”, declarou.

Apesar de estar longe das 
brigas por vitórias e até por 
pódios, Bottas crê que é o 
ano em que mais aproveitou 
estar na F1. O finlandês citou 

a dificuldade de batalhar 
com o pelotão intermediário. 
Valtteri é o nono no Mundial 
de Pilotos, com 46 pontos. A 
Alfa Romeo é sexta entre os 
Construtores, com 51.

“A temporada provavelmente 
é a que mais aproveitei. Talvez 
você não me lembre das coisas, 
mas sinto que estou aproveitando 

a F1 mais do que nunca. Quando 
corremos, é divertido, especial-
mente no pelotão intermediário, 
e o quão diferente é em termos de 
estratégias. Uma decisão pode te dar 
muitas posições. É diferente”, citou.

A Fórmula 1 retorna no dia 28 
de agosto com o GP da Bélgica, no 
circuito de Spa-Francorchamps, 
com cobertura completa do GP.
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Instituído em Umuarama o comitê
de políticas para moradores de rua

 

 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

WORKSHOPP “EU PRESIDENTE” 
 

Nos dias 06 e 07 de agosto de 2022 foi reali-
zado nas dependências da Toca do Leão de 
Maringá o 1º Workshop “Eu Presidente” do 
Distrito LD-6. Vários temas envolvendo a ges-
tão da excelência nos clubes foram apresen-
tados. CL Mauro Sérgio, esteve lá represen-
tando o Lions Clube de Umuarama e na ocasi-
ão foi um dos responsáveis pela apresenta-
ção de um dos temas mais importantes do 
encontro: A Excelência do Serviço nos Clubes.  

CL Mauro Sérgio Ribeiro Silva em ação no 1º Workshop 
“Eu Presidente” do Distrito LD-6 de Lions Clubes. 

A POPULAÇÃO em situação de rua é um grupo heterogêneo que possui, em comum, a 
pobreza extrema, o rompimento dos vínculos familiares e a falta de moradia

Representantes
O comitê terá representantes de instituições que prestam ser-
viços ligados à assistência social, da área de direitos humanos, 
de cunho religioso, de classes profissionais e de instituições de 

ensino superior. Informações sobre a documentação necessária, 
inscrições e habilitação, comissão avaliadora, processo de escolha 

da sociedade civil, nomeação e posse poderão ser consultadas 
no edital 01/2022, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
publicado no diário oficial do município e enviado aos conselhos 

de direitos vinculados à secretaria.

A  P r e f e i t u r a  d e 
Umuarama instituiu, por 
meio do decreto 168/2022, 
o  C o m i t ê  I n t e r s et o r i a l 
d e  A co m pa n h a m e n to  e 
Monitoramento da Política 
de População em Situação de 
Rua (Ciamp-Rua), com a fina-
lidade de elaborar, acompa-
nhar, monitorar e gerir, com 
o envolvimento da sociedade 
civil organizada, as políticas 
municipais para este seg-
mento populacional.

Para a instalação desse 
comitê, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social convocou 
os representantes da socie-
dade para a reunião de indi-
cação e escolha dos membros 
das organizações da sociedade 

civil que irão compor a pri-
meira diretoria do Ciamp-
Rua (biênio 2022/2024). A 
assembleia será no dia 13 
de setembro, às 8h (em pri-
meira convocação), na sala 
de reuniões da Secretaria 
Executiva dos Conselhos.

As organizações que deseja-
rem participar do processo de 

escolha deverão inscrever-se 
seguindo os critérios do edi-
tal. A documentação deverá 
ser protocolada na Secretaria 
Executiva dos Conselhos até 
1º de setembro. “As discus-
sões relacionadas à garantia 
dos direitos da população em 
situação de rua devem ser 
realizadas até a adoção de 
estratégias que garantem 
a efetivação desses direi-
tos  em sua total idade”, 
destacou a secretária da 
Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

A população em situação 
de rua é um grupo heterogê-
neo que possui, em comum, 
a pobreza extrema, o rom-
pimento ou fragilização dos 
vínculos familiares e a falta de 

moradia convencional regular. 
“Essas pessoas utilizam praças, 
locais públicos, imóveis aban-
donados ou áreas degradadas 
como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporá-
ria ou permanente, e recorre a 
unidades de acolhimento para 
pernoite temporário e alimen-
tação”, acrescentou a coorde-
nadora da Divisão da Proteção 
Social Especial, Sandra Prates.

A criação do comitê inter-
setorial atende ao decreto 
fe d e ra l  7 0 5 3 / 2 0 0 9  e  a o 

decreto 168/2022. Serão 
e s co l h i d a s  s ete  o rga n i -
zações da sociedade civil 
com atuação no atendi-
mento, promoção e defesa 
de direitos da população 
em situação de rua. Já os 
representantes de servi-
ços governamentais serão 
indicados pelos gestores de 
cada setor. “Após a escolha 
e a formalização dos mem-
bros, o comitê elegerá sua 
mesa executiva e iniciará as 
atividades”, acrescentou.

Sabão em pó foi o produto que mais 
aumentou de preço, segundo Procon

De acordo com a pesquisa 
sobre os preços da cesta 
básica de agosto, apresen-
tada ontem (quinta-feira, 11) 
pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
C o n s u m i d o r  –  P r o c o n 
Umuarama, os cinco produtos 
que tiveram maior aumento, 
em comparação com o mês 
anterior, foram o sabão em 
pó (31%), o sabonete (25%), 
a cebola (18%), o frango res-
friado (16%) e o queijo mus-
sarela (11%). Já os cinco pro-
dutos que apresentaram maior 
redução de preços foram a 
batata (26%), o tomate (15%), 
o óleo de soja (14%), o açúcar 
(13%) e o alho (11%).

O secretário Deybson 
Bitencourt esclarece que todos 
os meses o Procon realiza duas 
pesquisas a respeito da cesta 
básica: uma com os produtos 

de marcas mais baratas e outra 
com as marcas líderes do mer-
cado. “Convidamos vários 
supermercados da cidade, 
porém essas pesquisas con-
têm os valores fornecidos por 
seis deles. Podemos observar 
que houve um aumento de 1% 
no valor da cesta básica entre 
julho e agosto”, afirma.

A pesquisa analisa também 
onde estão os produtos de 
marcas similares mais bara-
tos e mais caros e as maiores 
diferenças estão no preço do 
absorvente íntimo aderente, 
que pode ser encontrado a 
R$ 1,58 e a R$ 4,55 – uma dife-
rença de 188%. Em segundo 
lugar vem o sabão em pó, que 
foi encontrado a R$ 4,29 e a 
R$ 11,45 (167%), em terceiro 
lugar está o sabonete, que 
custa R$ 1,29 e R$ 2,59 (100%), 
em quarto lugar ficou o frango 

resfriado, que pode custar 
R$ 9,49 o quilo em um super-
mercado e R$ 17,98 em outro 
(uma diferença de 89,5%) 
e em quinto lugar ficou o 
macarrão, encontrado a R$ 
2,19 e a R$ 3,99 (82%).

O secretário lembra que 
pesquisar é sempre fundamen-
tal para quem quer ou precisa 
economizar. “Sempre acon-
selhamos ao consumidor que 
não compre por impulso, que 
aproveite as ofertas, que ana-
lise se o produto anunciado 
está mesmo em oferta e até 
se a pessoa realmente neces-
sita daquele item naquele 
momento. É preciso ponde-
rar, analisar e pesquisar. E, 
se de alguma forma o consu-
midor se sentir lesado, basta 
procurar apoio no Procon 
que temos equipes treinadas 
para atendê-lo”, indica.
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Mega Futsal vence o Campeonato Citadino Chave Prata
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Palavras cruzadas

Seu entusiasmo estará a mil por hora logo cedo, 
Gêmeos, e você pode se empolgar nos planos 
para o dia ou o final de semana. Paquera com al-
guém de outra cidade pode ser empolgante, mas 
a distância vai incomodar. Você e o mozão podem 
conversar sobre o futuro da relação de maneira 
mais madura hoje.

Logo cedo, a cooperação será a chave para conse-
guir tudo o que deseja. Deixe o egoísmo de lado 
e aproxime-se de quem tem ideias parecidas com 
as suas, meu cristalzinho. A dica é proteger seus 
interesses e não baixar a guarda com qualquer um 
que tenta se passar por aliado. Quer conquistar al-
guém? Aposte na sensualidade para seduzir geral.

Sextou, meu cristalzinho, mas o seu foco estará 
totalmente voltado para o trabalho na parte da ma-
nhã. À tarde, o astral melhora e a Lua garante que 
será mais fácil conseguir ajuda para colocar tudo 
em dia. O romance pode ganhar um novo brilho 
nesta sexta, principalmente se você caprichar nas 
demonstrações de carinho. 

As finanças estão em alta nesta sexta, mas cui-
dado para não se apegar em excesso aos bens 
materiais. O desejo de se mimar com algumas 
comprinhas deve falar mais alto logo cedo, mas 
já aviso que há risco real oficial de ter prejuízo. 
Trocar ideias e conhecer gente nova pode tacar 
fogo no parquinho se está só, Caprica. Se joga! 

Os astros se estranham pela manhã e tudo indica 
que quem paga o pato é você, Aquário. Talvez as 
coisas não saiam de acordo com o planejado em 
casa. O astral vai melhorando ao longo do dia e 
você pode até encontrar tempo para fazer alguns 
contatos proveitosos nas redes sociais. 

A Lua segue em seu inferno astral e anuncia pro-
blemas nas comunicações logo cedo, bebê. Para 
não sobrar para os seus interesses, o jeito é re-
dobrar o cuidado com mensagens, telefonemas e 
e-mails, principalmente no trabalho. Se tem al-
gum contatinho em vista, aposte no seu charme 
e vá chegando junto como quem não quer nada. 

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 12 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Escorpião. Carregam 
consigo grande influência hereditária, tanto no plano físico como no plano espiritual. Podem sofrer 
as consequências de suas ações com mais intensidade do que os outros. Seu número principal, do 
dia do nascimento é o 17, formado de 1, Sol e de 7, Netuno, astros de influências divergentes. Mas 
juntos formam o número 8, de Saturno, que revela materialismo, ambição e objetividade.

Horóscopo nascido em 12 de agosto

Seu lado prático fala mais alto nesta sexta e você 
pode resolver tarefas do dia a dia com certa facili-
dade. No trabalho, bom-senso e esforço serão as 
melhores armas. A paquera fica mais animada e 
pode chover contatinho na sua horta. Eu ouvi um 
amém? Você e o mozão também devem se acer-
tar e qualquer briguinha pode ser superada sem 
grandes dramas.

Sua intuição vai dar um show logo cedo e pode 
fazer toda a diferença se tiver que encarar algumas 
mudanças inesperadas no trabalho. Mas talvez te-
nha que lidar com revezes também, meu cristal-
zinho. À tarde, a Lua muda para Peixes e traz mais 
animação para os momentos a dois. Saia da rotina 
com o mozão e mostre seu lado aventureiro. 

O sucesso que deseja e o reconhecimento do seu 
esforço podem chegar ainda nesta sexta. Mante-
nha o foco no trabalho e faça a sua parte porque 
as coisas não vão cair de presente no seu colo, 
bebê. Os amigos podem ter um papel importante 
na conquista, seja apresentando alguém ou dando 
uma mão com o contatinho. 

Você vai fechar a semana fazendo planos grandio-
sos, meu cristalzinho! É muito bom sonhar alto 
e mirar nas estrelas.  mas quando isso envolve 
dinheiro, pode se tornar uma cilada. Use o bom-
-senso para não torrar suas economias em um 
projeto que não tem muita chance de dar certo. 
Há sinal de fortes emoções e alguns desafios na 
paquera. 

Sextou, meu bem, mas as energias logo cedo não 
serão das mais favoráveis. Há risco de brigar com 
o mozão pela manhã, seja por causa do ciúme ou 
porque vinha ignorando os problemas do relacio-
namento há algum tempo. Um astral mais sério 
pode marcar a noite e tirar o brilho do romance.

A semana está chegando ao fim, Sagita, mas vai 
ser preciso atenção redobrada logo cedo para não 
perder informações importantes no trabalho. Tam-
bém há risco de se deparar com gente fofoquei-
ra no serviço. Bate na madeira! Tá na pista? Um 
parente pode fazer papel de cupido e apresentar 
alguém. Programa caseiro ajuda a fortalecer os 
laços com o mozão.

   Loterias
Megasena

02 03 04 06 09 10 12 14 
16 17 18 20 22 24 25 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 12/8/2022
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 00 00 06 06 00 03

Super Sete concurso: 281C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2350Lotomania

66.036
99.507
60.976
43.299
93.219

04 09 13 20 41 42 65 
MOTO CLUBE/MA

26 28 30 43 62

JUNHO

03 05 09 13 19 29 30

concurso: 5920

08 37 39 50 59 60 

Muitas nuvens

Paranaguá
max 19
min 15

max 22
min 11

Cascavel
max 19
min 10

Foz do Iguaçu
max 22
min 13

max 21
min 10

Curitiba
max 15
min 9

FASES 
DA LUA

Sábado 13/8/2022

Sol
Domingo 14/8/2022

Sol

03 07 23 30 33 41 42 45 46 47
56 68 70 73 82 83 89 93 94 97

Lotofácil concurso: 2595

Crescente
03/09 - 15h08

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36
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BANCO 3

JIVT
VULGARIDADE
HIPOCRATESR

ZLESASIR
ODRESLIBANO

AICCILR
ESTRITOALI

GOMSERES
PAZOSIM

RESORLANDO

CARISMADIE
ANOEILOVE

TENTRAES
PISIICELTA

ACOCARAD
SORRATEIRO

Marca as
atitudes da
pessoa es-
candalosa

Significa
"Recibo",
na sigla

RPA
Título in-

glês conce-
dido a es-
trangeiros 

Rigoroso;
preciso 

(o sentido)

Letra do
logotipo

do Twitter

(?) Havre, 
cidade por-
tuária da 

Normandia

Um dos
painéis de
Portinari
na ONU 

O refrige-
rante

menos
calórico

Cheio de
(?): pre-
sunçoso

Igualar o
terreno
(com

entulho)

A mais
lacônica

das
respostas

Vágner (?),
atacante

do FC Mid-
dtjylland

Informação
temporal
na ficha 
de filmes

(?) bem:
fica em má
situação
(pop.)

Estado da
praia de
Meaípe
(sigla)

Cromo
(símbolo)

A origem
da cultura
irlandesa

Benefício
social

pago pela
CEF (sigla)

Presente
de caci-

ques a au-
toridades

Anno
Domini
(abrev.)

O andar 
da leoa

enquanto
caça

Posição de Alisson 
na seleção de Tite Aumento

O responsável pelo controle da
legalidade da investigação 

criminal

Caracterizou o caso
Riocentro na Ditadura

Militar (1981)
Perpétuos

O trabalha-
dor mais atingido pela inflação

O Pai da
Medicina 
Sacos pa-
ra líquidos

Viola
(direito)
A última

consoante
Traje de
indianas

Gado pa-
ra abate
O dom do

guru

Criaturas

Pedra de
amolar

Sovina; avarenta

Deus egípcio cultua-
do em Heliópolis

Cidade da
Flórida

Opõe-se a
júnior

Morrer,
em inglês
Fecho de
malotes

Sua capital
foi atingida
por uma 
megaex-

plosão em
2020

(?) Khame-
nei, líder
iraniano

Italo Calvi-
no, escritor

italiano
nascido
em Cuba

2/le. 3/die — sir. 4/love. 6/sênior. 16/juiz das garantias.
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Portinari
na ONU 

O refrige-
rante

menos
calórico

Cheio de
(?): pre-
sunçoso

Igualar o
terreno
(com

entulho)

A mais
lacônica

das
respostas

Vágner (?),
atacante

do FC Mid-
dtjylland

Informação
temporal
na ficha 
de filmes

(?) bem:
fica em má
situação
(pop.)

Estado da
praia de
Meaípe
(sigla)

Cromo
(símbolo)

A origem
da cultura
irlandesa

Benefício
social

pago pela
CEF (sigla)

Presente
de caci-

ques a au-
toridades

Anno
Domini
(abrev.)

O andar 
da leoa

enquanto
caça

Posição de Alisson 
na seleção de Tite Aumento

O responsável pelo controle da
legalidade da investigação 

criminal

Caracterizou o caso
Riocentro na Ditadura

Militar (1981)
Perpétuos

O trabalha-
dor mais atingido pela inflação

O Pai da
Medicina 
Sacos pa-
ra líquidos

Viola
(direito)
A última

consoante
Traje de
indianas

Gado pa-
ra abate
O dom do

guru

Criaturas

Pedra de
amolar

Sovina; avarenta

Deus egípcio cultua-
do em Heliópolis

Cidade da
Flórida

Opõe-se a
júnior

Morrer,
em inglês
Fecho de
malotes

Sua capital
foi atingida
por uma 
megaex-

plosão em
2020

(?) Khame-
nei, líder
iraniano

Italo Calvi-
no, escritor

italiano
nascido
em Cuba

2/le. 3/die — sir. 4/love. 6/sênior. 16/juiz das garantias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO34

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"

PaqueraInstalado 
em barraca
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3/dna — sad. 4/saga. 5/etapa. 6/flerta. 9/cansativo.

Com uma vitória incon-
testável pelo placar de 6 a 
2, sobre o time Galo Futsal/
P r e v i n a  M a n u t e n ç õ e s 
Prediais/ Cemil, a equipe Mega 
Futsal foi a grande vencedora 
do Campeonato Fuji Moto 
Honda Citadino de Futsal – 
Chave Prata 2022. A rodada 
final foi disputada na noite 
da quarta (10), no Ginásio 
de Esportes Amario Vieira da 

Costa, diante de um grande 
público e na presença do pre-
feito Hermes Pimentel, de 
secretários municipais, verea-
dores e diversas lideranças.

A apresentação foi coman-
dada pelo secretário de 
Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira, ao lado da coordena-
dora técnica do Citadino, pro-
fessora Karina Moraes. A noite 
começou com a disputa do 3º 

lugar, entre a MC Papelaria/
Chopp Queens e a Aceru/
Xbet99.Net. O equilíbrio mar-
cou a decisão e após empate 
em 3 a 3 a partida teve de ser 
definida nas cobranças da 
marca do pênalti, onde os 
atletas da MC Papelaria mos-
traram melhor preparo e ven-
ceram por 5 a 3.

Pimentel lembrou que a 
finalidade do campeonato 

e das demais ações da Smel 
é promover a integração 
social e oportunizar acesso 
ao esporte, estimulando os 
aspectos físico, esportivo, de 
entretenimento e ética. “O 
esporte estimula valores cons-
trutivos como companhei-
rismo, cooperação, superação 
e respeito ao adversário. O 
Citadino foi de março a agosto 
e cada vez mais se consolida 

como o maior evento de futsal 
amador do Paraná”, destacou.

PREMIAÇÃO
Na 12ª edição, o campeonato 

ofereceu uma premiação bem 
atrativa para as equipes. O cam-
peão Mega Futsal faturou uma 
moto Honda 0 km, enquanto 
o vice Galo Futsal ganhou R$ 2 
mil e o terceiro lugar, conquis-
tado pela MC Papelaria, rendeu 
prêmio de R$ 1 mil.
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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.brpor Luiz Aparecido/OPARANÁ

Invista em imóveis com
quem entende do assunto

(44) 2031-0282

Consulte os nossos corretores

TRANSFORMANDO ATENDIMENTO EM RELACIONAMENTO

“Quero eletrificar a Alpine 
para que ela se insira na 
eternidade”. 

Este comentário foi feito 
por Luca de Meo pouco após 
sua chegada ao Renault Group. 
O desafio foi aceito por Laurent 
Rossi, CEO da Alpine, e os 
engenheiros da marca. Em 
menos de um ano, uma ver-
dadeira tropa de elite concre-
tizou o audacioso desafio e foi 
ainda além, apresentando um 
modelo conversível.

Totalmente elétrico, o A110 
E-ternité é fruto deste trabalho 
exploratório, para comemo-
rar os 60 anos da berlinette. 
Servindo de ligação entre um 
passado de grande prestígio 
e um futuro 100% elétrico, ele 
representa os trabalhos que 
a Alpine tem realizado atual-
mente para desenvolver sua 
nova gama de modelos.

DESAFIO IMPOSSÍVEL?
Comprometido com a 

motorização elétrica há mais 
de 10 anos, o Renault Group é 
pioneiro neste tipo de propul-
sor, além de ter acumulado 
uma rica e valiosa experiência 
em todas as áreas da indús-
tria automotiva. Isso fez com 
que as equipes da Alpine logo 
pudessem iniciar suas refle-
xões de forma bastante natu-
ral em torno do tema.

A chegada de Luca de Meo e 
o anúncio de uma gama 100% 
elétrica na Alpine permitiram dar 
um direcionamento claro para o 
trabalho das equipes, além de 
ser uma oportunidade para tra-
balhar em um modelo elétrico 
de forma exploratória. No melhor 
espírito “restomod”, o A110 é a 
adaptação de um clássico aos 
tempos atuais, tornando-se um 
verdadeiro laboratório para estes 
trabalhos de pesquisa, para fazer 
a ligação entre um prestigioso 
passado e um futuro com gran-
des ambições.

Com o claro objetivo de 
eletrificar os próximos mode-
los da Alpine e – por que não? 

A110 E-Ternité, um protótipo 100% elétrico

– começar pelo Alpine A110, 
um mito da esportividade 
reconhecido pela sua leveza e 
agilidade, tudo foi feito a partir 
de um orçamento realista.

Para alguns, era “uma con-
tradição impossível de resol-
ver”, mas para as equipes 
apaixonadas da marca, foi “um 
desafio à altura da Alpine”.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
As orientações eram sim-

ples: eletrificar o A110, com 
equivalente performance, 
equilíbrio e agilidade em com-
paração com a versão térmica, 
baseando-se nas forças, know-
-how e tecnologias do Grupo.

Como se este desafio não 
fosse grande o suficiente, a 
Alpine ainda incluiu quatro 
inovações às especificações 
do protótipo:

º Um sistema multimídia 
inovador, utilizando o tablet 
pessoal do condutor para 
oferecer uma experiência 
de conectividade intuitiva e 
natural, baseada no sistema 
operacional Android/Google, 
permitindo centralizar todos 
os aplicativos do usuário em 
um único aparelho.

º Um sistema de áudio 
com tecnologia de ponta, que 
associa 8 alto-falantes para 
criar uma experiência de som 
surround.

º Materiais inovadores 
que aliam performance e 

sustentabilidade.
º Uma solução de teto con-

versível para vivenciar o silêncio 
da tecnologia de motorização 
elétrica, concretizando o sonho 
de rodar com o Alpine A110 elé-
trico sem capota e sem ruídos.

BATERIA 
Como marca do Renault 

Group, seria natural que a 
Alpine buscasse para este novo 
projeto aquilo que já estava 
disponível no arsenal de siste-
mas e tecnologias do grupo. Os 
módulos de baterias são idên-
ticos aos de Mégane E-Tech 
100% elétrico. Mas para obter 
uma distribuição otimizada do 
peso e instalar os doze módu-
los de baterias, foi necessário 
projetar estruturas de proteção 
específicas para as baterias do 
A110, além de adaptar a arqui-
tetura interna. Para isso, foram 
instalados quatro módulos na 
frente e oito na traseira. E para 
fazer frente a este desafio, os 
engenheiros tomaram a liber-
dade de posicionar os módu-
los de forma não “tradicional”.

Apesar da inclusão destes 
doze módulos, o peso total 
do Alpine A110 E-ternité se 
mantém bastante leve, com 
um aumento de apenas 258 
kg, graças ao peso contido do 
conjunto de baterias (392 kg).

 TRNASMISSÃO
Para que a relação 0-100 

km/h / velocidade máxima não 

provocasse um aumento de 
kW, que requer baterias maio-
res, foi incluída uma transmis-
são inovadora ao motor elé-
trico “padrão” do Grupo.

Nenhuma transmissão dis-
ponível internamente permi-
tiria que os engenheiros da 
Alpine atingissem os objetivos 
em termos de especificações 
deste A110 E-ternité. A ideia 
era encontrar uma transmis-
são eficiente e macia, que não 
provocasse a quebra de torque 
e fosse ao mesmo tempo leve 
e compacta.

Junto com o fornecedor 
de transmissões da Alpine, 
foi estudada internamente 
uma transmissão na versão 
com dupla embreagem (DCT) 
e controle eletrônico seme-
lhante à do A110 com motor 
térmico, mas com embreagens 

dimensionadas para atingir um 
torque mais alto. A solução com 
dupla embreagem permite não 
ter quebra de torque, sendo ao 
mesmo tempo leve e compacta.

 TETO CONVERSÍVEL
Há muito tempo se ouvia o 

desejo de ter um A110 conver-
sível. Por isso, a Alpine deci-
diu enfrentar mais um desa-
fio. A principal dificuldade foi 
encontrar uma solução rápida 
para integrar o teto conver-
sível à estrutura do Alpine 
A110. Assim, os engenheiros 
da Alpine imaginaram uma 
solução leve e simples que 
não afetasse a rigidez do A110 
de produção em série, com 
duas estruturas de teto injeta-
das produzidas com carbono 
reciclado. Este componente 
foi totalmente desenvolvido e 
fabricado internamente.



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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Gabriel Menezes assume lugar de
Osnildo Lemes na chefia da 7ª SDP

   Sobrado com área de lazer no piso
 inferior, e, espaço comum e área
 íntima em seu piso superior.

São 308,00m² de construção em 
um lote de 361,00m². Essa opção
 conta com 3 suítes, sala, copa, 
cozinha, lavabo, cozinha gourmet com copa,
banheiro social, sala de tv, lavanderia e uma
baita piscina em amplo quintal.

O imóvel dispõe de móveis
planejados nas 2 cozi-
nhas, em 1 suite, 2 sa-
las e os banheiros 
equipados, além de 
aparelhos de ar 
condicionado.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOOPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

R$ 2.300.000,00R$ 2.300.000,00

Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Código:285 

Sobrado para VendaSobrado para Venda

A 7ª Subdivisão Policial 
(SDP) tem novo delegado-
-chefe. Gabriel dos Santos 
Menezes, que aos 34 anos, 
assumiu o cargo na manhã 
de ontem (quinta-feira, 11), 
em substituição a Osnildo 
Carneiro Lemes, que atingiu a 
aposentadoria compulsória ao 
completar 75 anos.

Lemes permaneceu 5 
anos e meio à frente da 7ª 
SDP. Atuou em parceria com 
as demais forças de segu-
rança, desburocratizando 

processos e implantando a 
central de flagrantes, entre 
outros feitos que ajudaram 
na manutenção da paz e da 
ordem na cidade e região.

O agora delegado aposen-
tado disse que pretende seguir 
trabalhando. Ele retorna agora 
para a cidade de sua família, 
Londrina, e afirmou que pre-
tende retomar alguns hobbies, 
como disputar corridas auto-
mobilísticas. Lemes é piloto e 
tem vários títulos na carreira 
paralela à de policial.

Gabriel  Menezes,  que 
v i n h a  a t u a n d o  c o m o 
adjunto, é o delegado mais 
jovem a assumir o comando 
da 7ª Subdivisão. Segundo 
ele, a ideia é dar continui-
dade ao trabalho do anteces-
sor, que disse considerar um 
pai dentro da polícia.

“O doutor Osnildo foi mais 
que um chefe, foi um pai para 
mim dentro da polícia. A con-
vivência com ele acelerou meu 
processo de maturidade 
dentro da polícia”, discursou 

Menezes. A troca de reco-
nhecimentos entre os dois 
delegados foi um dos pon-
tos mais emocionantes da 
rápida cerimônia, realizada 
na própria delegacia.

Menezes falou sobre o 
desafio em lidar com a falta de 
contingente, que ele espera ver 
amenizado até o final do ano, 
com a chegada de mais efe-
tivo, e enalteceu o desempe-
nho do quadro atual, respon-
sável por solucionar todos os 
casos de homicídios na cidade, 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
J C DE LIMA TERRAPLENAGEM 

- ME, inscrita sob nº CNPJ 
10.758.376/0001-13, estabelecido 
na Rua Patriarca Abraão, 2101, 
Conjunto Residencial Vinte Seis de 
Junho, CEP 87508-080, na cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins o extra-
vio de seu alvará. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

desempenho, de acordo com 
seu antecessor, semelhante à 
de países de primeiro mundo. 
(Colaboração – OBemdito)
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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

VENCEDOR
O filme “7 Prisioneiros” de Alexandre Moratto, disponível na Netflix. Foi o  vencedor na categoria de Melhor ator coadjuvante com 
Rodrigo Santoro. Já conquistou prêmios como o do Sorriso Diverso Venezia de “Melhor Filme Estrangeiro” e menção honrosa da Fun-
dação Fai Persona Lavoro Ambiente, na seção Horizontes Extra, do Festival de Veneza.

“Os lugares mais sombrios do Inferno 
são reservados àqueles que se mantive-
ram neutros em tempos de crise moral.” 

( Dante Alighieri)

Na lente exclusiva da mammy Luci Lemes,  Barbara Kush reina absoluta 
com seu repertório exclusivo e vozeirão que encanta. 

TROFÉU
No 21º Grande Prêmio do Cine-
ma Brasileiro o grande destaque 
da noite foi “Marighella”, dirigido 

por Wagner Moura, laureado com 
oito Troféus Grande Otelo: Melhor 
Longa-Metragem Ficção, Melhor 

Primeira Direção de Longa-Metra-
gem, Melhor Ator, Melhor Roteiro 

Adaptado, Melhor Direção de Foto-
grafia, Melhor Som, Melhor Direção 

de Arte e Melhor Figurino. O 21º 
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 

homenageou as mulheres produ-
toras de cinema que, ao longo da 
história foram e são protagonistas 

na realização de centenas de filmes.

TECH
E a ponte aérea mais movimentada 
do Brasil, Rio-São Paulo, passa a ser 

a primeira com embarque 100% 
biométrico do mundo. Os aeropor-

tos de Congonhas e Santos Dumont 
contam agora com check-in por 

reconhecimento facial, com totens 
de leitura biométrica instalados em 
20 portões de embarque. A novida-
de permitirá que as viagens entre 
os dois aeroportos e voos domés-
ticos para outras cidades brasilei-
ras sejam possíveis sem nenhum 

documento físico.

VAZOU
 O Brasil ficou em 12º lugar entre os 

países que mais contabilizaram casos 
de vazamento de dados no primeiro 

semestre de 2022. Informações de 286 
mil brasileiros ficaram expostas na inter-
net, segundo a empresa de privacidade 
SurfShark. Embora o ranking desperte 

preocupação, é possível dizer que 
houve melhora no desempenho dos 

sistemas de segurança no país, uma vez 
que o Brasil ocupava o 5º lugar no ano 
passado. Mesmo assim, a digitalização 

impulsionada durante a pandemia tam-
bém elevou a quantidade de ataques, 
com várias falhas de cibersegurança 

registradas no Banco Central, Ministério 
da Saúde, e redes sociais como Linke-

dIn, Facebook e Netflix.
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