
 

O Programa Municipal 
de Órteses e Próteses 
atende a aproximada-

mente 80 pacientes por 
mês, entre crianças, 

adultos e idosos pacien-
tes do SUS que são 

beneficiados com calça-
dos or topédicos, andado-

res, bengalas, cadeiras 
de rodas, cadeiras de 
banho, coletes, palmi-

lhas, próteses mamárias 
e or topédicas, entre 

outros. Todo trabalho é 
realizado pela Secreta-
ria Municipal de Saúde 
por meio da Divisão de 

Assistência em Saúde. O 
objetivo do programa é a 

reabilitação, facilitando 
acessos, proporcionando 
autonomia e, como con-
sequência, melhorando 
sua qualidade de vida.
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Preço do gás de cozinha tem diferença de
quase 40%, segundo pesquisa do Procon
O botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás 
de cozinha, pode ser encontrado na cidade tanto a R$ 93,90 quanto a R$ 
130, uma diferença de 38,45%. Os dados estão em pesquisa divulgada 
ontem pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumi-

dor – Procon Umuarama, que realizou o estudo na última sexta-feira 
(5). Considerando o preço médio do produto, praticamente não houve 
alteração entre julho e agosto, já que custava R$ 118 (no mês passado) 
e agora custa R$ 117,88 l 9
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ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Quem procura passagens da Azul de Umuarama a Curitiba percebeu a mudança. A empresa passará a operar às segundas, quartas e 
sextas a partir deste dia 10. Com isso, os voos que antes aconteciam às terças, quintas e domingos deixam de ser comercializados. A 
alteração atende reivindicação de lideranças locais.

Tesouro paga
R$ 400 milhões

em dívidas
dos estados

l 2

Técnico
é excluído

da inspeção
pelo TSE

l 3

Eleições 2022
mantêm maioria

do eleitorado
feminina, com 53%
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Motorista que
matou criança

responderá
em liberdade
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Habitação em evidência

Nova vida

Mudança
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Umuarama

Fases da lua
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Chuva Muitas nuvens Chuva Chuva

Tesouro paga R$ 400,56 milhões 
em dívidas dos estados em julho

São R$ 162,95 milhões de débitos não quitados por Minas Gerais; R$ 106,67 milhões do Rio 
de Janeiro; R$ 77,46 milhões de Goiás, e R$ 53,47 milhões do Rio Grande do Sul

A União pagou, no mês de 
julho, R$ 400,56 milhões em 
dívidas atrasadas de esta-
dos, segundo o Relatório 
de garantias Honradas pela 
União em Operações de 
Crédito e Recuperação de 
Contragarantias, divulgado 
ontem (segunda-feira, 8) pelo 
Tesouro Nacional. Do total, R$ 
162,95 milhões são débitos 
não quitados pelos estados 
de Minas Gerais; R$ 106,67 
milhões do Rio de Janeiro; R$ 
77,46 milhões de Goiás, e R$ 
53,47 milhões do Rio Grande 
do Sul.https://agenciabraEste 
ano, já são R$ 5,02 bilhões de 
dívidas de entes subnacionais 
honradas pela União. Os que 
tiveram os maiores valores 
honrados foram os estados de 
Minas Gerais (R$ 1,97 bilhão), 
Rio de Janeiro (R$ 1,9 bilhão) 
e Goiás (R$ 723,04 milhões). 
Rio Grande do Sul (R$ 399,23 
milhões) e Rio Grande do 
Norte (R$ 15,50 milhões) 
também aparecem na lista de 
entes que tiveram as garantias 
honradas em 2022.

Desde 2016, a União rea-
lizou o pagamento de R$ 
46,93 bilhões em dívidas 
garantidas. Além do rela-
tório mensal,  o Tesouro 

Compensação dos calotes
Caso o ente não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, 
o Tesouro compensa os calotes, mas desconta o valor coberto 
com bloqueios de repasses federais ordinários, além de impe-
dir novos financiamentos. Há casos, entretanto, de bloqueio 

na execução das contragarantias, a partir da adoção de regime 
de recuperação fiscal ou por meio de decisões judiciais que 

suspenderam a execução. Em 2022, a União recuperou R$ 29,35 
milhões em contragarantias. Todo o valor é referente a dívidas 

pagas do estado do Rio Grande do Norte.

Nacional também disponi-
biliza os dados no Painel de 
Garantias Honradas.

As garantias represen-
tam os ativos oferecidos pela 
União – representada pelo 
Tesouro Nacional – para cobrir 
eventuais calotes em emprés-
timos e financiamentos dos 
estados, municípios e outras 

entidades com bancos nacio-
nais ou instituições estrangei-
ras, como o Banco Mundial 
e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). 
Como garantidor das opera-
ções, ele é comunicado pelos 
credores de que não houve 
a quitação de determinada 
parcela do contrato.
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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 - 5,49 11,89
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

5/7 a 5/8 0,7281 0,7281 0,2270
6/7 a 6/8 0,7278 0,7278 0,2267
7/7 a 7/8 0,7008 0,7008 0,1998
8/7 a 8/8 0,6642 0,6642 0,1634
9/7 a 9/8 0,6659 0,6659 0,1651

Ações % R$
Petrobras PN +5,05% 36,63 
Vale ON +0,85% 68,58 
ItauUnibanco PN +1,24% 25,24 
Bradesco PN +0,32% 18,56 
Magazine Luiza ON +3,48% 3,27 
Gol PN +6,41% 10,62

IBOVESPA: +1,81% 108.402 pontos

Iene 134,74
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 133,56

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,0% 5,1120 5,1130 -1,2%

PTAX  (BC) -1,8% 5,1241 5,1247 -1,2%

PARALELO -0,9% 4,9900 5,4200 -1,1%

TURISMO -0,9% 4,9900 5,4000 -1,1%

EURO -1,4% 5,2297 5,2308 -1,2%

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 08/08

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,20
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.339,23 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/08 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 1.619,50 4,75 7,0%
FARELO ago/22 498,70 -0,40 15,6%
MILHO set/22 608,50 -1,75 -3,9%
TRIGO set/22 779,75 4,00 -12,5%

SOJA 169,52 -0,4% -3,6% 167,00
MILHO 77,32 -0,1% 0,5% 77,00
TRIGO 112,10 -0,1% 1,7% 112,00
BOI GORDO 301,93 0,0% -0,7% 300,00
SUINO 6,09 1,0% -1,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 -0,6% -3,8%
SOJA Paranaguá 191,00 -0,5% -1,5%
MILHO Cascavel 85,00 3,7% 0,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088
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TSE exclui o técnico
da Defesa de inspeção 
a sistemas de votação

O MOTIVO foi a notícia de que mensagens publicadas pelo técnico da Defesa sobre o 
processo eleitoral, que foram rotuladas como falsas por plataformas de rede social

Inspeções
Desde outubro do ano passado, a inspeção da urna e dos códigos-
-fonte dos sistemas de votação pode ser feita por dezenas de enti-
dades, incluindo as Forças Armadas, em uma sala designada para 
esse fim na sede do TSE. Técnicos das Forças Armadas designados 
pelo Ministério da Defesa realizam o procedimento desde a última 
quarta-feira, (3), após a pasta pedir acesso aos códigos-fonte com 
caráter “urgentíssimo”. Código-fonte é um conjunto de comandos 
e instruções, escritos em linguagem para computadores, que inte-
gram um programa capaz de acionar o funcionamento de equipa-

mentos eletrônicos.

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Edson Fachin, enviou 
ontem (segunda-feira, 8) ofí-
cio ao Ministério da Defesa 
comunicando ter descreden-
ciado um coronel do Exército 
da equipe de técnicos designa-
dos pela pasta para inspecio-
nar os códigos-fonte da urna 
eletrônica e de todo o sistema 
eletrônico de votação.

O ofício é assinado também 
pelo atual vice-presidente do 
TSE, ministro Alexandre de 
Moraes. O motivo para o veto 
à participação do coronel 
Ricado Sant´Anna na inspeção 
foi a notícia de que mensagens 
publicadas por ele sobre o pro-
cesso eleitoral foram rotuladas 
como falsas por plataformas 
de rede social.

“Conforme apuração, 
mensagens compartilhadas 
pelo coronel foram rotuladas 
como falsas e se prestaram a 
fazer militância contra as mes-
mas urnas eletrônicas que, na 
qualidade de técnico, este soli-
citou credenciamento junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para fiscalizar”, escreve-
ram Fachin e Moraes.

O presidente e o vice-pre-
sidente do TSE frisaram que o 
credenciamento de técnicos 

Ministério lança campanha de
combate à violência doméstica

O Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) lançou no 
último final de semana, a cam-
panha Agosto Lilás para pro-
mover o combate à violência 
doméstica contra a mulher. A 
campanha alerta para a cons-
cientização contra a violên-
cia física, sexual, psicológica, 
patrimonial e moral.

Por meio da veiculação de 
inserções na TV aberta e nas 
redes sociais, as mulheres 
serão instruídas sobre as for-
mas de denunciar as agres-
sões, como ligações para a cen-
tral de atendimento 180 e os 
direitos previstos na Lei Maria 
da Penha, que completou 16 

anos no último domingo.
Em Tocantins, Piauí, Mato 

Grosso do Sul e Acre, esta-
dos com os maiores índices 
de crimes de feminicídios, 
as ações da campanha tam-
bém serão divulgadas no 
rádio, ônibus e outdoors.

Em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília, a divulgação 
também ocorreu em elevado-
res de edifícios residenciais e 
no transporte público.

De acordo com a minis-
tra Cristiane Britto, todos 
os tipos de violência podem 
ser denunciados pela cen-
tral do Ligue 180.

“A campanha enfatiza 
que enquanto você está no 

elevador, oito mulheres são 
agredidas no Brasil. Toda a 
população deve ficar atenta aos 
sinais, escutar, acolher, denun-
ciar. O ministério disponibiliza 
o canal gratuito Ligue 180, que 
pode ser acionado por qual-
quer pessoa para salvar uma 
mulher”, alerta a ministra.

As  chamadas para o 
número 180 são grátis. Além da 
central, o ministério também 
recebe denúncias por meio 
do site da Ouvidoria Nacional 
dos Direitos Humanos, aplica-
tivo Direitos Humanos, pelo 
Telegram (digitando na busca” 
Direitoshumanosbrasil”) e 
pelo WhatsApp, por meio do 
número 61-99656-5008.

para inspecionar os códigos do 
sistema eletrônico de votação, 
em Brasília, precisa levar em 
consideração “a necessidade 
de segurança e de isenção dos 
que se arvoram como fiscaliza-
dores”, conforme disposto em 
resolução aprovada no ano 
passado pelo plenário da Corte.

“Conquanto partidos e 

agentes políticos tenham o 
direito de atuar como fiscais, 
a posição de avaliador da con-
formidade de sistemas e equi-
pamentos não deve ser ocu-
pada por aqueles que negam 
prima facie [à primeira vista] 
o sistema eleitoral brasileiro e 
circulam desinformação a seu 
respeito”, acrescenta o texto.
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A convenção 
estadual do 
Podemos, 
realizada na 
noite da última 
sexta-feira (5), 
em Curitiba, 
confirmou 
o nome do 
senador Alvaro 
Dias como 
candidato do partido ao Senado Federal pelo Paraná. 
Em discurso, Alvaro fez um agradecimento especial 
aos partidos que o apoiam, como PSDB, PSB, Patriota 
e PRTB. O Podemos terá candidatos para a disputa à 
Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). São 31 nomes para deputado federal 
e 45 para deputado estadual. Atualmente, o partido 
não tem nenhum representante nas duas Casas.

Reeleição

Eleições na Justiça
O Partido Liberal (PL) entrou com sete representações 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o Partido 
dos Trabalhadores (PT) e o candidato à presidência da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. O PL é o partido do 
candidato à reeleição Jair Bolsonaro.
Nas representações protocoladas na semana passada, a 
legenda alega que Lula teria feito propaganda eleitoral 
irregular positiva e negativa em desfavor de Bolsonaro 
em sete eventos realizados recentemente em Brasília 
e em cidades do Nordeste. O PL também cita a prática 
de “discurso de ódio” após Bolsonaro ter sido chamado 
de “genocida e mentiroso” em um dos discursos. Os 
advogados do partido pediram ao TSE a retirada dos 
vídeos com os discursos da internet e aplicação de multa. 
Não há prazo para decisão liminar do caso.

Campanha com Guto
Antes de qualquer 
oficialização de candidatura 
para eleições no País, tido 
o que se comenta nos 
bastidores é considerado 
como mera especulação. 
Algumas se confirmar 
verdadeiras, outras nem 
tanto. Como já havia sido 
‘especulado’ no meio da 
última semana, o deputado 
estadual Guto Silva (PP) 
desistiu de sua candidatura 
ao Senado Federal e 
assume a coordenação 
política da campanha de 
reeleição do governador 
Ratinho Junior (PSD). 
Guto aceitou convite do 
governador que escreveu 
nas suas redes sociais 
sobre o pedido para 
que Guto faça parte da 
coordenação política 
da campanha. “Guto 
conduziu a Casa Civil 
com muita competência 
e a experiência dele 
vai contribuir bastante 
neste momento”.

Alto Nível
Sergio Moro, do União 
Brasil, que esteve em 
Umuarama na sexta, 
29/07, disse que 
aguardava a definição de 
Alvaro Dias na convenção 
do Podemos. Caso o 
senador decidisse entrar 
em um embate contra 
ele, pela reeleição ao 
Senado, lembrou que 
aguarda “um debate de 
alto nível”. Moro, teve 
que aguardar atento uma 
decisão do UB, antes da 
convenção, pois o partido 
estava à beira de um 
palanque com Lula assim 
que Luciano Bivar decidiu 
não concorrer à eleição 
presidencial, colocando 
em jogo a união com DEM 
e PSL, partido pelo qual 
Bolsonaro (PL) concorreu 
na eleição em 2018. Isto 
levou Lula a articular um 
possível apoio de Bivar, 
que não aceitou, para a 
sorte de Moro.
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Boa previsão
O Departamento de 
Economia Rural do estado 
(Deral) estima que a 
produção de milho no Paraná 
chegue a 14 milhões de 
toneladas. Quase metade do 
milho da segunda safra já foi 
colhido no Paraná, a colheita 
total está estimada em 
14,659 milhões de toneladas, 
volume 156% maior ante as 
5,723 milhões de toneladas 
da temporada anterior.

Voo direto
A companhia aérea Latam 
anunciou um voo direto entre 
Curitiba e Santiago, no Chile, 
a partir de 1º de novembro. 
Conforme a empresa, a rota 
será operada três vezes na 
semana, às terças, quintas 
e sábados. A operação será 
feita com as aeronaves Airbus 
A320, sendo elas Premium 
Economy e 168 Economy. 
Interessados já podem 
adquirir as passagens pela 
internet.

Pontual!
O Aeroporto de Londrina, 
operado pela CCR, foi 
considerado o mais pontual 
do Brasil em julho, de acordo 
com um levantamento 
feito pelo Official Aviation 
Guide (OAG). Segundo o 
levantamento, 96% dos 377 
voos operados no terminal 
do Norte do Paraná no mês 
passado partiram com até 
15 minutos ou menos de 
atraso. Entre os aeroportos 
brasileiros no rol dos 50 mais 
pontuais do mundo, além do 
terminal de Londrina, estão 
os das cidades de Petrolina 
(13º), Juazeiro do Norte 
(19º), Montes Claros (20º), 
Uberlândia (40º) e São José 
do Rio Preto (50º).

Campanha de 
vacinação
O Ministério da Saúde 
iniciou nesta segunda-feira 
(8) a Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a 
Poliomielite e Multivacinação 
para atualização da caderneta 

Incentivos Fiscais
As inscrições do edital para o processo seletivo de Incentivos 

Fiscais 2022 do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE), terminam no dia 31 de agosto. O edital é destinado 

aos proponentes de projetos aprovados para captação de 
recursos por meio das leis de isenção fiscal completa à projetos 

culturais, audiovisuais, esportivos, dirigidos às crianças, 
adolescentes e idosos, por meio das leis de incentivo fiscal.

de crianças e adolescentes. A 
mobilização deve acontecer 
até 9 de setembro – 20 de 
agosto, um sábado, será o 
Dia “D”. A multivacinação 
tem a finalidade de atualizar 
a situação vacinal de crianças 
e adolescentes menores de 
15 anos (14 anos, 11 meses 
e 29 dias), de acordo com 
o Calendário Nacional de 
Vacinação.

Porto clandestino
Quase duas toneladas de 
maconha foram apreendidas 
em um porto clandestino 
no Lago de Itaipu, em Santa 
Helena, no oeste do Paraná. 
De acordo com a Polícia 
Federal (PF), a droga foi 
encontrada durante uma ação 
de patrulhamento em parceria 
com as polícias Militar e Civil. 
Também foi localizado um 
veículo carregado com pneus 
contrabandeados.

Direito
Mais de 156,45 milhões 
de pessoas estão aptas a 
votar no próximo dia 2 de 
outubro, quando os brasileiros 
começarão a escolher o 
próximo presidente da 
República, além dos futuros 
governadores, senadores e 
deputados federais, estaduais 
e distritais. Neste universo 
heterogêneo de cidadãos, 
ao menos 23,34 milhões de 
eleitores e eleitoras atenderão 
ao compromisso cívico por 
vontade própria, já que não 
são obrigados a votar.

Voto opcional
A Constituição Federal 
estabelece o voto facultativo, 
ou seja, opcional, para os 
jovens de 16 e 17 anos de 
idade; pessoas com 70 anos 
ou mais e também para os 
analfabetos. Só os eleitores 
que declaram não saber ler, 
nem escrever, ultrapassam 
os 6,33 milhões de pessoas, 
segundo dados do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Um 
número que representa cerca 
de 4% de todas as pessoas em 
condições legais de votar.

Projetos de habitação 
são referência para 
outros municípios

O modelo de gestão da 
Secretaria Municipal  de 
Habitação de Umuarama que, 
por determinação do prefeito 
Hermes Pimentel, tem foco 
em programas habitacionais 
de interesse social, está ser-
vindo de exemplo para outros 
municípios. Para conhecer os 
programas que estão em anda-
mento – como o de regulari-
zação fundiária, por exemplo 
– representantes da Prefeitura 
de Cruzeiro do Oeste realiza-
ram visita técnica ao setor na 
manhã desta segunda-feira (8).

Entre outros projetos, Edna 
Justino, secretária municipal 

de Habitação, apresentou o 
Programa Habita Umuarama, 
que vai oferecer às famílias 
cadastradas e que se enqua-
dram na Lei, um kit de materiais 
para reforma ou construção de 
32 m² de suas edificações resi-
denciais. “Também falamos 
sobre a regularização fundiá-
ria de quase 500 imóveis que 
já fizemos na cidade, entre-
gando os títulos de proprie-
dade que são documentos 
que garantem o direito da pro-
priedade do imóvel”, relata.

A secretária municipal de 
Assistência Social de Cruzeiro 
do Oeste, Selma Bezerra de 

Souza Almeida, que estava 
acompanhada da assis -
tente social Thais Oliveira 
Santos, contou que a prefeita 
Helena Bertoco também quer 
implantar projeto semelhante 
naquele município. “Viemos 
conhecer detalhes técnicos 
sobre esses processos de 
regularização fundiária, que 
são projetos importantes pra 
aquelas famílias que mais 
necessitam. Agradecemos 
e  p a r a b e n i z a m o s  t o d a 
equipe da Secretaria  de 
Habitação, que nos recebeu 
com muito carinho e profis-
sionalismo”, pontuou.

Eleições 2022 mantêm maioria
do eleitorado feminina, com 53%

Representação
Números tão expressivos ainda não se refletem em assentos 

políticos e de poder. Segundo o TSE, nesses espaços, as mulheres 
continuam sub-representadas. Nas Eleições Gerais de 2018, ape-
nas seis das 81 vagas do Senado Federal foram conquistadas por 
mulheres. Na Câmara, dos 513 eleitos somente 77 eram do sexo 
feminino. Em 2018, apenas uma governadora foi eleita: Maria de 

Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte (RN).

MESMO com voto facultativo, há 87,4 mil eleitoras com mais de 100 anos

Nas eleições de outubro, 
mais uma vez, as mulheres 
são a maioria entre pessoas 
aptas a votar. Segundo levan-
tamento do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), dos mais de 
156,4 milhões de eleitores que 
poderão participar do pleito 
nos dois turnos, 53%, pouco 
mais de 82,3 milhões, são do 
gênero feminino e 74 milhões 
do masculino, que equivale 
a 47%.https://agenciabraNa 
distribuição regional dos elei-
tores, os três maiores colégios 
eleitorais - São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro con-
centram quase a metade dos 
votos do país (42,64%).

O estado de São Paulo, 
que sozinho detém 22,16% 
dos eleitores, há cerca 18,3 
milhões de mulheres e 16, 2 
milhões homens em condi-
ções de votar.

N a  s e g u n d a  p o s i ç ã o 
do ranking, o eleitorado 
mineiro é formado por 8, 5 
milhões de mulheres e 7,7 
milhões de homens.

Já o Rio de Janeiro, ter-
ceiro maior colégio eleitoral 
brasileiro, os votos femini-
nos superam em 1 milhão 
os dos homens. No estado, 
6,9 milhões de votantes são 

do gênero feminino e 5, 9 
milhões do masculino.

A Bahia vem na quarta 
posição, com cerca de 11,2 
milhões de eleitores. Lá, as 
mulheres correspondem a 
52,5% dos votantes, enquanto 
os homens representam 
47,5% do eleitorado baiano.

PERFIL
Segundo o TSE, a maior 

parte das eleitoras brasilei-
ras (5,33%) tem de 35 a 39 
anos, seguida das mulhe-
res com idade entre 40 e 
44 anos (5,32%). A faixa de 
25 a 29 anos soma 5,2%. 
Apesar do voto no Brasil 
ser obrigatório entre 18 e 
70 anos, um dado curioso é 
o de eleitoras com 100 anos 
ou mais: são 87,4 mil.
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Crescimento da energia 
renovável vira tema de 
audiência na Assembleia

O PARANÁ ocupa atualmente, a sexta posição no ranking da geração distribuída de 
energia solar

Convênio
Sobre o convênio do Confaz, ele afirmou que todas as entidades 
e produtores na micro e minigeração que solicitarem a isenção 

poderão obtê-la. “A isenção é contínua para a unidade consumi-
dora que assim pleitear”, explicou. “Quem se cadastrar hoje terá 
a isenção por 48 meses”, reafirmou. Segundo Aldo, o benefício é 
vigente pelo período que foi definido no convênio paranaense.

Tributação
Já sobre a afirmação do presidente da Sinergi a respeito do 

tratamento do Estado à produção de energias renováveis, Aldo 
Hey afirmou que a bandeira tarifária, quando não existe escassez 
hídrica, não sofre tributação. “Para qualquer benefício fiscal que 

resulte em redução de tributação, os estados devem participar do 
processo federal e a incorporação desta legislação deve ser rígida”, 
frisou. Para o presidente da Sociedade Civil Organizada do Paraná 

(Socipar), Demerval Silvestre, o momento de discussão é oportuno 
para atrair novos investimentos ao estado. “A região Noroeste do 
Paraná tem o maior índice de radiação solar do Sul do Brasil. Pre-
cisamos transformá-lo no maior produtor de energias renováveis, 

com legislação muito clara sobre o tema”, concluiu.

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) promoveu ontem 
(segunda-feira, 8) uma audiên-
cia pública para debater ques-
tões tributárias e regulatórias 
sobre as energias renováveis 
no estado. Representantes do 
setor produtivo e do Governo 
do Estado expuseram posições 
divergentes sobre o tema, prin-
cipalmente a geração de ener-
gia solar fotovoltaica.

Para o presidente da 
Cooperativa de Energias 
R e n o vá v e i s  d o  Pa ra n á 
(Sinergi), João Batista Garcia 
Filho, o estado tem o pior 
tratamento tributário sobre 
energias renováveis do país. 
“Somos o único estado onde 
incide ICMS sobre a bandeira 
tarifária, o que é proibido pela 
legislação do setor”, afirmou.

Segundo ele, o objetivo da 
audiência foi chamar a aten-
ção sobre a necessidade de 
um alinhamento de políticas 
públicas. “Temos bancos de 
fomento e entidades do Estado 
incentivando a implantação do 
fotovoltaico e demais sistemas 
de geração e a Secretaria da 
Fazenda impondo um regime 
tributário muito oneroso para 
a atividade”, explicou.

A crítica foi acompanhada 
pela coordenadora regional 
da Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar), Liciany Ribeiro. 
“O Paraná é o único estado, 
junto com Santa Catarina, 
em situação tributária que 
d e s i n ce n t i va  a  e n e r g i a 
solar. É importante mostrar 
à população que a adesão ao 
Confaz faz incidir impostos 
às suas contas de luz”, disse.

Lisiany se referia à adesão 
do Paraná ao convênio ICMS nº 
16/2015, do Conselho Nacional 
d e  Po l í t i ca  Fa ze n d á r i a 
(Confaz), do Ministério da 
Economia, que isenta opera-
ções internas de energia elé-
trica por fontes renováveis. A 
medida vale para micro e mini 
geração com potência insta-
lada de até 1 megawatt (MW).

O Paraná aderiu à pro-
posta em julho de 2018 e 
a validade da isenção foi 
definida para 48 meses. O 
Paraná e Santa Catarina 

foram os únicos estados da 
Federação a limitar o bene-
fício previsto no convênio.

O pedido das entidades ao 
Governo do Estado é, além 
da prorrogação do prazo do 
convênio, ampliar a isenção 
do ICMS às micro e mini gera-
doras que produzam até 5 
MW, como seria aplicado por 
outros estados mais bem colo-
cados em relação às energias 
renováveis. O Paraná ocupa 
hoje a sexta posição no ran-
king da geração distribuída de 
energia solar.

De acordo com Aldo Hey 
Neto, chefe do setor de 
comunicação e energia elé-
trica da Secretaria Estadual 

da Fazenda (SEFA), o Estado 
aplica benefícios e isenções 
em áreas de produção. “Como 
basicamente todos os produ-
tos da pauta agropecuária 
têm isenção ou redução de 
tributação na saída, há um 
diferimento da energia elé-
trica para o produtor rural, 
que funciona como um redu-
tor geral”, exemplificou.

Ele citou também progra-
mas como o Energia Solidária, 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade. “A conta dos 
mais pobres é subsidiada”, 
disse. Aldo Hey falou ainda do 
Renova Paraná e isenção fiscal 
a igrejas e templos de culto de 
forma irrestrita.
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Trânsito: R$ 4 milhões já
investidos em sinalização 
com dinheiro das multas
Cascavel – Grande parte do 
dinheiro que é arrecadado 
por meio da aplicação de 
multas e infrações no trânsito 
de Cascavel está sendo inves-
tido na sinalização das ruas 
da cidade. O Fundo Municipal 
de Trânsito, criado pela Lei nº 
7.152/2020, já destinou cerca 
de R$ 4 milhões em apenas 
um ano para o setor de enge-
nharia de trânsito, seguindo 
as ações e planejamentos da 
Transitar, autarquia municipal 
de trânsito. 

De acordo com a presidente 
da Transitar, Simoni Soares, a 
engenharia de trânsito é um 
dos pilares que, junto com 
a educação e a fiscalização, 
compõe o tripé da segurança 
viária, oferecendo melhores 
condições de trafegabilidade. 
“Investimos permanente-
mente em sinalização, com 
foco principalmente na redu-
ção do trauma por sinistros 
[acidentes] graves e gravíssi-
mos, minimizando impactos 
na saúde pública e mortes em 
vias urbanas”, disse.

Os recursos são aplicados 
em serviços, mão de obra e 
materiais de sinalização viária 
nos bairros e nas áreas centrais 
da cidade. A Transitar trabalha 
com o conceito estabelecido 
no “Visão Zero”, baseado no 
fato de que as pessoas come-
tem erros que podem ser pre-
venidos a partir de medidas 
como alteração no desenho 
viário e redução dos limites 
de velocidade.   

SETEMBRO DE 2021
Conforme Simoni Soares, a 

sinalização horizontal iniciou 
um cronograma em setembro 
do ano passado, com a sinali-
zação de áreas escolares o que 
contemplou bairros inteiros, 
tendo como requisito de defi-
nição de prioridade aqueles 
com maior índice de óbitos e 
acidentes. O trabalho conti-
nua e segundo a presidente, 
eles trabalham em nova lici-
tação para um período de 12 
meses, que irá contemplar 
pelo menos mais 20 bairros, 
conforme os registros de aci-
dentes e um dos primeiros será 

o São Cristóvão. 
Já na área central da cidade 

que concentra o maior número 
de acidentes também foi feito 
reforço na sinalização da Ave-
nida Brasil, Rua Erechim, Rua 
Cuiabá, Rua Maranhão e a Rua 
Pernambuco. Nas vias em bom 
estado ou já recuperadas, como 
Avenida Brasil e Rua Erechim, já 
está sendo aplicado tinta termo-
plástico em alto relevo. Outras 
vias também deverão receber 
manutenção da Secretaria de 
Obras e, na sequência, deverão 
receber nova sinalização e inter-
venções de engenharia.

A cidade recebeu dois novos 
binários, nas ruas Bororós e 
Tupiniquins no Bairro Santa 
Cruz e na Região do Lago, nas 
Ruas Terra Roxa e Capitão Leôni-
das Marques e mais 13 áreas de 
espera para motos, em cruza-
mentos centrais e que segundo 
Simoni, impactou positiva-
mente na redução de sinistros 
e óbitos envolvendo motoci-
clistas. Para eliminar pontos de 
conflitos foi instalada a parada 
obrigatória, que são as faixas 
avançadas, em cruzamento de 
vias de mão única. 

“Além disso,  também 
implantamos o esquema de 
direita livre, que tem o obje-
tivo de dar fluidez para o trân-
sito, eliminando conflitos e evi-
tando filas que impactam em 
outros cruzamentos”, lembrou 
a presidente. Até o momento 
receberam a intervenção os 
cruzamentos da Barão do 
Cerro Azul x Rua Erechim e a 
Rua Eduardo Tadeu Milani x 
Rua São Paulo.

32 ROTATÓRIAS 
Durante este último ano a 

cidade recebeu mais 12 novas 

rotatórias, totalizando 32 na 
cidade. Segundo Simoni, as 
rotatórias têm tido um impor-
tante papel na segurança do 
trânsito em Cascavel e represen-
tam uma redução média de 81% 
após sua implantação e servem 
a duas principais finalidades, a 
redução de velocidade e solução 
para conflitos de trânsito. 

Além disso, o setor de enge-
nharia da Transitar implan-
tou outras sinalizações como 
estreitamento de pista com o 
uso de tachões para reduzir a 
velocidade e aumentar a aten-
ção dos condutores; canaliza-
ção próximo aos cruzamentos 
para melhorar a visibilidade 
e; a yellow box que são as cai-
xas amarelas sinalizadas em 
cruzamentos para orientar 
os motoristas a não parar ou 
estacionar o veículo, a fim de 
evitar a obstrução no cruza-
mento evitando assim lentidão 
e congestionamentos.

Como os cruzamentos 
semaforizados lideram o ran-
king de acidentes registrados 
do Sistema Bateu, esses pon-
tos ganharam atenção durante 
o novo processo de licitação da 
fiscalização eletrônica, cuja 
implantação dos radares está 
em andamento. Dos 47 pontos 
definidos, 21 são em semáfo-
ros que apresentam alto índice 
de acidentes. “Cascavel é a 
segunda cidade do estado com 
maior número de cruzamentos 
semaforizados, um total de 
241”, lembrou a presidente. 

Para o segundo semestre 
de 2022, a instalação de pla-
cas de trânsito será priorizada. 
Para isso está sendo preparado 
edital de registro de preço com 
valor inicial previsto de mais 
R$ 4,5 milhões.

 SECOM/TRANSITAR

Mídia natimorta 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou criar uma rede 
nacional de noticiário simpática ao seu Governo. O pro-
jeto envolveria uma redação em Brasília e jornalistas 

pagos com baixos salários. A ideia foi levada a ele por 
um pequeno grupo de donos de jornais e emissoras das 

regiões Sul e Centro-Oeste, há dois anos. Houve tratativas, 
sem sucesso, quando viram que o Palácio do Planalto não 

colocaria um centavo de publicidade no projeto.  

Eu? Tô fora
Não chamem para um café 
o ex-candidato a presidente 
do PROS, Pablo Marçal, e 
o senador Flávio Bolsonaro 
(PL-RJ), o filho Zero Um do 
presidente Bolsonaro. O 
parlamentar está brabo com 
Marçal que tem espalhado 
na praça que era próximo 
do clã presidencial, e que 
tinham trato de campanha. 
A família nega. Como notó-
rio, o PROS, sob comando 
de Eurípedes Junior (que 
recém-assumiu o partido) 
fechou com Lula.
 
Sósia de Janja 
Seria só uma coincidência 
se não fosse eleição, em 
que provocação é do jogo 
político. O MDB inseriu uma 
sósia da Janja, a esposa de 
Lula da Silva, no vídeo de 
lançamento da presidenciá-
vel Simone Tebet. A mulher 
aparece três vezes em 
pouco mais de 1 minuto. 

Pracinha cara 

Depois da onda de portais 
na entrada das cidades 
e chafarizes nas praças 
do centro, nos anos 80, 
agora os prefeitos da nova 
geração pensam grande – e 
o povo paga a conta, claro. 
A nova mania é solicitar 
emenda parlamentar para 
inaugurar “roda gigante” 
e teleférico como pontos 
turísticos.
 
Fé na multimídia
O Santuário de Aparecida 
(SP) passou sufoco que 

até hoje rende investi-
mento for te em Tecnologia 
da Informação. Em 2016, 
hackers roubaram milhões 
de dados de cadastro de 
fiéis. Hoje, a Igreja foca na 
interação multimídia da TV 
e Rádio Aparecida. E na 
cidade está pacificada. É 
que os bispos mais tra-
dicionais, que torciam o 
nariz para o movimento, 
entraram em acordo com 
os da Renovação Carismá-
tica, da vizinha Cachoeira 
Paulista (SP). 

Radiografia do povo
Uma pesquisa da World 
Vision International mos-
tra que 82% de migrantes 
e refugiados de cinco 
países, incluindo a Vene-
zuela, não conseguem 
satisfazer necessidades 
básicas como alimenta-
ção própria e dos filhos. 
Em cenário semelhante, o 
Inquérito Nacional sobre 
Insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia, da 
Rede Penssan, revela que 
33 milhões de brasileiros 
passam fome. 

ESPLANADEIRA 
# Vale desembolsou, 
desde 2019, R$ 22 
bilhões em reparação e 
compensação pelo rom-
pimento da barragem 
em Brumadinho (MG). 
# PSDB-Mulher lançou 
ontem e-book “O Brasil 
que Queremos - na visão 
das mulheres tucanas”. # 
Endeavor seleciona EdTech 
Layers para ScaleUp. # 
Flora estreia com novo 
posicionamento e propó-
sito corporativo, desen-
volvido pela Future Brand. 
# Daniele Soares, CEO 
da Redesign Consultoria, 
palestra hoje e amanhã no 
3º Congresso sobre RPA e 
AI, no Prodigy Hotel Santos 
Dumont (RJ).
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Motorista que atropelou e matou
criança responderá em liberdade

Beach
Tennis

Saiba mais

ATROPELAMENTO aconteceu na Prainha de Xambrê, onde estavam os familiares das 
duas crianças

A morte de uma criança de 
9 meses, em Xambrê, causou 
comoção na região no último 
sábado (6). Na ocasião, duas 
crianças (uma de nove meses 
e outra de um ano), foram atro-
peladas em um dos quiosques 
no balneário conhecido como 
Prainha de Xambrê, às mar-
gens da rodovia PR-489.

O acidente aconteceu por 
volta das 16h e a bebê mais 
nova não resistiu aos feri-
mentos e teve morte ates-
tada no hospital da cidade.

O Delegado Gabriel Menezes, 
da 7ª Subdivisão Policial (7ª 
SDP), divulgou ontem (segun-
da-feira, 8) pela manhã, que o 

delegado plantonista ouviu o 
policial militar que apresentou a 
ocorrência e também o respon-
sável pelo acidente, deliberando 
pela soltura dele após a oitiva.

Conforme Menezes, “a famí-
lia estava na prainha com ami-
gos e o homem foi manobrar o 
carro e atropelou a criança de 
9 meses e a própria filha dele 
que estava brincando junto. A 
de 9 meses foi socorrida pelo 
condutor e familiares, mas não 
resistiu. A filha do condutor 
teve algumas escoriações, mas 
estava bem, não corria risco”.

Menezes também informou 
que o condutor se negou a fazer 
o exame do bafômetro, porém, 

“segundo os PMs, ele não apre-
sentava sinais de embriaguez”.

Conforme o relato da mãe 
de uma das vítimas, os fami-
liares estavam em um dos 
quiosques às margens do lago 
quando um conhecido decidiu 
retirar o veículo. Ao movimen-
tar o veículo, não percebeu 
as presenças das crianças no 
chão e passou com as rodas 
por cima delas. A menininha 
morta ainda engatinhava. A 
que sobreviveu está apren-
dendo os primeiros passos.

O  co r p o  d a  b e b ê  fo i 
velado e sepultado ontem 
(8) em Umuarama, cidade 
onde mora a família.

A Policia Federal prendeu 
em Umuarama, um suspeito 
por promoção de migração ile-
gal. A ação aconteceu na última 
semana, depois de investiga-
ções que levaram os agentes 
ao endereço do homem pro-
curado. A Polícia Federal desco-
briu e impediu que uma famí-
lia, da cidade de Vespasiano/
MG, incluindo duas crianças 
de 2 e 4 anos de idade, fosse 
enviada para o México com o 
objetivo de tentar entrar ilegal-
mente nos EUA pela fronteira.

A investigação ainda reve-
lou os agentes também à resi-
dência do ‘coiote’ na cidade 
de Umuarama. O detido, que 
não teve sua identidade reve-
lada, pretendia mandar a famí-
lia mineira para os EUA. Ainda 
de acordo com os policiais, o 
umuaramense seria o ‘braço 
direito’ de um primo, respon-
sável pelo esquema de envio 
irregular de brasileiros para o 
exterior. Foi descoberto ainda 
que o ‘primo’, mora na cidade 

PF prende em Umuarama 
suspeito de envolvimento 
com tráfico de pessoas

de Cancún, no México. Os 
agentes também desco-
briram a grandiosidade do 
esquema de tráfico de pes-
soas, que tinha um de seus 
‘escritórios’ em Umuarama.

O Juízo da 11ª Vara Federal 
em Minas Gerais expediu a 
prisão preventiva dos primos, 
e a Policia Federal prendeu o 
que reside no Paraná. O outro 
primo, acusado de comandar 
o esquema ilegal de envio de 
brasileiros ao exterior, perma-
nece foragido no México.

O homem preso no Noroeste 
do Paraná responderá pelos 
crimes de promoção de migra-
ção ilegal (que tem pena de 2 a 
5 anos de reclusão), promoção 
de envio de criança ou adoles-
cente ao exterior (que tem pena 
de 4 a 6 anos de reclusão), asso-
ciação criminosa (com pena de 
1 a 3 anos de reclusão), lava-
gem de dinheiro (pena que 
pode gerar entre 3 a 10 anos de 
reclusão) e evasão de divisas (2 
a 6 anos de reclusão).

Briga em ‘boteco’ no centro
da cidade vira caso de polícia

Arma em punho
Em outro vídeo que circula pelas redes sociais, outro homem se 

aproxima do local em um carro, estaciona em frente ao estabele-
cimento onde acontecia a briga, saca uma arma e segue até onde 

acontecia a ‘pelaja’. Este não foi identificado, pois quando ele 
chegou ao local não havia nenhuma autoridade policial.

A  Po l í c i a  M i l i t a r  d e 
Umuarama foi acionada, na 
noite do domingo (7) para 
atender a uma briga entre 
um homem de 47 anos e uma 
mulher de 36, na região cen-
tral de Umuarama. Os envol-
vidos foram teriam chegado 
às vias de fato depois de 
uma discussão no estabele-
cimento comercial.

Os policiais conseguiram 
conversar com as duas partes, 
que deram suas versões sobre 
o acontecido. A mulher rela-
tou que o homem a teria ofen-
dido, usando xingamentos e 
que por ele também a teria 
sido arremessada no chão 
com violência, além de ser 
agredida com pontapés. Já o 
homem afirmou que a mulher 
teria jogado um copo contra 
ele e arranhado seu rosto.

Os policiais constataram 
que a mulher apresentava 
escoriações no braço – pos-
sivelmente em virtude do 

impacto ao ser arremessada 
ao chão e possivelmente 
também pelos pontapés – 
e que o homem estava com 
o rosto arranhado.

O único ponto em comum 
em ambas as versões é que os 

Na tarde do domingo (7), a Polícia Militar flagrou um 
homem de 27 anos que estava andando pelas ruas do 
jardim Oriente, em Perobal, com uma SUV Jeep Compass 
somente com o banco do motorista e equipada com um rádio 
comunicador – equipamento considerado ilegal. Segundo o 
relato, os policiais tomaram conhecimento sobre a atividade 
suspeita através de denúncias, que os mobilizaram a realizar 
um patrulhamento e encontrar o veículo em questão. Com a 
checagem, foi constatado que os bancos dos passageiros da 
SUV foram removidos, bem como o automóvel constava com 
o aparelho de comunicação clandestino. O condutor acabou 
sendo qualificado pela prática e o veículo foi encaminhado 
para a sede da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.

envolvidos não se conheciam 
antes da discussão, sendo 
este o primeiro contato que 
tiveram na vida. Eles foram 
encaminhados até a sede do 
25º Batalhão para confecção 
do termo circunstanciado.
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Brasil vence o Grand Prix no futebol 
de cegos e garante vaga em Mundial

Título no México veio após vitória sobre Argentina nos pênaltis

A seleção brasileira masculina 
de futebol de cegos garantiu vaga 
no Mundial do ano que vem, em 
Birminghan (Inglaterra), ao conquistar 
o título inédito do IBSA Grand Prix, em 
Puebla (México). A decisão do título foi 
contra a rival Argentina no domingo 
(8). Após empate em 0 a 0 no tempo 

regulamentar, os brasileiros levaram a 
melhor na cobrança de pênaltis, com 
vitória por 3 a 2. Triunfo com gosto de 
revanche: na primeira fase do torneio a 
seleção sofreu revés de 1 a 0. A terceira 
colocação ficou com o México que der-
rotou a Costa Rica, também nos pênal-
tis, por 4 a 3.

Na decisão nas penalidades, Cássio, 
Nonato e Jardiel converteram para o 
Brasil.  Do lado Hermano, Maxi Espinillo 
e Heredia balançaram a rede, mas 
Braian Pereyra desperdiçou ao man-
dar no travessão do goleiro Matheus,

“Fico muito feliz, principalmente 
por mais um título, por garantir a vaga 
no Mundial e ter feito uma excelente 
competição. Pude ajudar o Brasil com 
duas defesas na final. Isto é fruto do 
trabalho, a gente tem treinado muito. 
É comemorar um pouco, mas já virar 
a chave e pensar na Copa América”, 

disse Matheus, que foi eleito o melhor 
goleiro do torneio, junto com o argen-
tino Germán Mulek.

Com a vitória sobre os argentinos, o 
Brasil reafirma sua hegemonia diante 
do rival: em 25 finais disputadas desde 
1997, a seleção venceu 22 e perdeu 
apenas três. Neste ano, além do Grand 
Prix no México, o Brasil faturou a Copa 
Tango (também superando os herma-
nos) e o Desafio das Américas.  

O próximo compromisso da seleção 
será a Copa América, a partir de outu-
bro, em Córdoba (Argentina). 

Jogador perde quase 2 litros 
de sangue ao descobrir traição

O jogador australiano de rúgbi 
Michael Lichaa quase morreu após fla-
grar sua noiva fazendo sexo oral em um 
companheiro de time, Adam Elliott. 
Revoltado com a traição, ele socou uma 
janela de vidro e perdeu mais de dois 
litros de sangue.

Lichaa atuava pelo Canterbury-
Bankstown Bulldogs e foi absolvido 
na última sexta-feira (5) de acusa-
ções de violência doméstica depois da 
ex-noiva, Kara Childerhouse, se recu-
sar a comparecer ao tribunal e teste-
munhar contra ele.

O atleta detalhou o ocorrido nos tri-
bunais. Furioso após o flagra, ele estava 
alcoolizado e, antes de socar a janela, 
gritou e ameaçou os dois, o que levou 
os vizinhos chamarem a polícia. Nas 
gravações checadas pelas autorida-
des, um policial descreveu a cena como 
“uma festa de sangue”. Kara acusou 
Lichaa de agredi-la, e o jogador acabou 

preso. Antes disso, teve de ser levado 
ao hospital e passou por cirurgia por 
conta dos ferimentos. “Não conseguia 
tirar da cabeça a imagem da minha 
noiva fazendo sexo oral no meu melhor 
amigo”, disse Michael no tribunal.

“Só quero deixar tudo para trás agora 
e seguir em frente com minha vida e ter 
dias felizes pela frente”, salientou.

Em depoimento, Adam Elliott afir-
mou que estava bebendo por mais de 
12 horas no dia do ocorrido e negou 
que Lichaa tenha agredido a ex-noiva, 
que não compareceu ao tribunal 
mesmo sob intimação. A polícia não 
conseguiu localizá-la depois de bater 
em sua porta e fazer ligações. O tribu-
nal ouviu que ela não queria mais par-
ticipar do processo por estar grávida e 
preocupada com o estresse de reviver 
o incidente. Todos os testemunhos que 
ela havia dado até aquele momento 
foram invalidados.

Um dia após o lançamento 
oficial, a camisa azul, que será a 
reserva usada pela seleção brasi-
leira no Qatar durante a Copa 
do Mundo, está esgotada no 
site de vendas da Nike. As pe-
ças começaram a ser comerciali-
zadas ontem (segunda-feira, 8) 
e todas as unidades do modelo 
foram adquiridas em uma hora. 
De acordo com o anúncio no 
site oficial da fornecedora de 
materiais esportivos, cada camisa 
custa R$ 349,99. As peças 

estavam disponíveis nos tamanhos PP, P, M, G, GG, GGG e GGGG e se esgotaram tanto 
no modelo masculino, quanto feminino. Enquanto isso, a camisa amarela, que será a principal 
utilizada pelos comandados de Tite, segue disponível no site pelo mesmo preço, mas já com 
algumas restrições de tamanhos. A campanha de lançamento intitulada “Veste a Garra” trouxe 
personalidades como Alisson, Richarlison, Rodrygo, Philipe Coutinho, Marquinhos, Adriana 
e Ronaldo Fenômeno, além de famosos de fora do futebol, como o velocista Paulo André, o 
rapper Djonga, o funkeiro MC Hariel, a streamer Babi Loud e a judoca Rafaela Silva.

D
ivulgação

Assemu é campeã invicta da 
Copa CCA de Futebol Suíço

A equipe da Associação dos 
Servidores da Prefeitura Municipal de 
Umuarama (Assemu) foi campeã invicta 
na Copa CCA Esportes de Futebol Suíço, 
evento que reuniu 20 times da cidade 
e região. A finalíssima foi disputada 
no último sábado, 6, às 19h, na Arena 
Lopes. Na grande decisão a Assemu 
derrotou o time da Ki Delícia Salgados 
pelo placar de 2 a 0. Além de troféu e 
medalhas para os jogadores, a equipe 
faturou a premiação de R$ 3 mil.

A campanha da equipe foi impecá-
vel. “Não sofremos nenhuma derrota, 
foram apenas vitórias e alguns empa-
tes. Nossos atletas marcaram 15 gols e 
sofreram seis, ao longo da competição”, 
disse o gerente de futebol, Francisco 
Arnaldo Fernandes – popular França. 
A comissão técnica foi formada pelo 
técnico Luiz Carlos, o diretor de fute-
bol José Carlos (Vô) e o supervisor 
Adenilson da Silva (o Mancuso).

A copa foi promovida pela Liga de 
Futebol Suíço de Umuarama (LFSU). A 
Assemu empatou nas duas primeiras 
rodadas (2 a 2 contra Perobal e 2 a 2 tam-
bém contra o Santa Cruz). Venceu Cafezal 
do Sul na terceira rodada por 2 a 0 depois 
derrotou a Baterax por 3 a 0. Classificado 
para o ‘mata-mata’, a Assemu venceu a 
Cama Inbox por 1 a 0 e empatou o tempo 
normal com a Baterax por 1 a 1.

Na semifinal os atletas da Assemu 
derrotou por 2 a 1 o time da Umucampo 
e na final venceu a Ki Delícia por 2 a 0. “A 
rapaziada da Assemu está de parabéns 
pela garra e determinação com o que 
conquistaram o título de forma invicta”, 
parabenizou França. O time é composto 
pelos atletas Gean Goldinho, Luan César, 
Sidney Aranha, Gabriel Cristian, Renato 
Figueiredo, Marcos Silva, Bruno Vieira, 
Marcos Douglas, Vagner Souza, Marcos 
Vinícius, Eric Zamperlim, Matheus 
Galvan, Altieri Silva e Lucas Silva.

A CAMPANHA da equipe foi impecável. Não sofreu nenhuma derrota, foram apenas vitórias e empates
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Pacientes transformam a vida com 
o Programa Municipal de Próteses

Com apoio da Secretaria 
Municipal da Assistência 
Social, a Liga Acadêmica de 
Psiquiatria e Saúde Mental 
(LAPSM) da Universidade 
Paranaense (Unipar) reali-
zará em setembro a palestra 
“Autismo: Plantando sementi-
nhas de amor e criatividade”, 
que será ministrada pela 
doutora Leslye Santori Iria, 
médica pediatra atuante em 
Umuarama, especializada no 
diagnóstico e tratamento do 

Palestra abordará a inclusão do portador de autismo na sociedade
autismo.

O Transtorno de Espectro 
Autista (TEA) acomete cente-
nas de pessoas em Umuarama. 
Não há uma estatística oficial 
sobre os casos, mas apenas a 
rede municipal de ensino conta 
com cerca de 130 crianças em 
idade escolar nesta condição, 
matriculadas em escolas e 
centros de educação infantil 
– os CMEIs. Há atendimento 
ainda na Escola Especial Nice 
Braga, da Associação dos Pais 

e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) e na entidade AMA – 
Associação de Pais e Amigos 
dos Autistas de Umuarama e 
Região.

A palestra é destinada aos 
pais e cuidadores de pessoas 
com TEA e também a represen-
tantes de entidades de saúde 
e educação ligadas ao aten-
dimento. “A população em 
geral também pode partici-
par, pois o assunto é de grande 
importância para todos. Nós 

cedemos o espaço para a rea-
lização da palestra, que será no 
teatro do Centro Cultural Vera 
Schubert, e também convida-
mos os profissionais da rede 
de entidades socioassisten-
ciais e servidores da pasta”, 
disse a secretária municipal 
de Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

O evento tem como obje-
tivo a conscientização dos 
profissionais de saúde, edu-
cação e toda comunidade 

s o b r e  o  Tra n s t o r n o  d o 
Espectro Autista, assim como 
a inclusão de seus portado-
res nos cenários cotidianos. 
A palestra será dia 14/09, às 
20h, no Centro Cultural Vera 
Schubert (Av. Rio Branco, 
3633 – Zona I, ao lado da 
Prefeitura) e a participação 
é aberta a todos. Mais infor-
mações pelo telefone (44) 
99762-4012, por e-mail (lap-
sunipar@gmail.com) ou pelo 
Instagram @lapsmunipar.

IBGE alerta a população para que não envia link do Censo 2022 por whatsapp
Ao que se sabe até este 

momento, centenas de pes-
soas de Umuarama estão 
recebendo mensagens em 
seus aplicativos do WhatsApp, 
convidando o cidadão a res-
ponder a questionários, pes-
quisas e entrevistas a res-
peito do Censo 2022. Porém, 
a agência do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística) local alerta que o 

não haverá, de forma alguma, 
o recenseamento por meio 
dessa rede social.

Segundo Paulo Cardozo 
Lavado, coordenador do IBGE, 
o Censo 2022 já foi iniciado em 
Umuarama no dia 1° de agosto 
e 67 profissionais recenseado-
res já estão a campo. “Neste 
ano haverá a possibilidade 
de o cidadão responder à 
pesquisa pela internet, mas 

funcionará da seguinte forma: 
primeiro o recenseador vai 
até a residência e se o mora-
dor optar por responder via 
internet, ele receberá um for-
mulário oficial do IBGE com 
um link e uma senha. Mas 
nunca será enviada mensa-
gem por whats pedindo ‘cli-
que aqui’, ‘preencha o formu-
lário’, ‘digite seu cpf’ ou algo 
do gênero”, garante.

O coordenador alerta 
ainda para que o cidadão que 
receber este tipo de mensa-
gem, que jamais comparti-
lhe nos grupos que tem com 
parentes e amigos. “Temos 
quase 70 profissionais já tra-
balhando em toda a cidade 
– inclusive na zona rural – 
e vamos contratar mais 30 
dentro de alguns dias. Todos 
eles estão devidamente 

identificados e o nome pode 
ser consultado no site ofi-
cial do instituto. Assim que 
abrir o site, já terá um ban-
ner onde se pode confirmar 
pelo número de matrícula, 
RG ou CPF do recenseador. 
Qualquer dúvida é só entrar 
em contato conosco aqui 
em Umuarama pelo telefone 
(44) 3622-1070 ou pelo 0800-
7218181”, afirma Lavado.

AS PRÓTESES ortopédicas são aparelhos que desempenham funções motoras semelhan-
tes às dos membros amputados

Esperança
O secretário de Saúde faz questão de frisar que o Programa 
Municipal de Órteses e Próteses é responsável pela trans-
formação da vida dos pacientes. “Muitas pessoas passam 

por grandes traumas. E seguramente com o apoio que 
recebem das equipes multiprofissionais que atuam na Saú-
de, conseguem reconstruir suas vidas de uma forma digna, 

recomeçando e vivendo de forma normal”, pontua.

O Programa Municipal de 
Órteses e Próteses atende a 
aproximadamente 80 pacien-
tes por mês, entre crianças, 
adultos e idosos pacientes do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
que são beneficiados com cal-
çados ortopédicos, andadores, 
bengalas, cadeiras de rodas, 
cadeiras de banho, coletes, 
palmilhas, próteses mamárias 
e ortopédicas, entre outros. 
Todo trabalho é realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde por meio da Divisão de 
Assistência em Saúde.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, destaca que os pacien-
tes precisam de indicação e 
prescrição de médicos espe-
cialistas (como neurologistas 
e ortopedistas) e fisioterapeu-
tas para serem beneficiados 
pelo programa. “O objetivo 
do Programa Municipal de 
Órteses e Próteses é a reabili-
tação do paciente, facilitando 
acessos, proporcionando auto-
nomia e, como consequência, 

melhorando sua qualidade de 
vida”, detalha.

Caroline Oliveira Bagli, 
coordenadora da Divisão de 
Assistência em Saúde, explica 
que órteses são aparelhos de 
uso provisório que permitem 
alinhar, corrigir ou regular uma 
parte do corpo. “Auxiliam nas 
funções de um membro, órgão 
ou tecido para evitar defor-
midade e compensar insufi-
ciências funcionais que foram 
causadas por acidentes ou pro-
blemas de saúde, por exemplo 
bengalas, muletas, colares cer-
vicais, andadores, coletes, apa-
relhos auditivos, lentes de con-
tato, aparelhos ortodônticos, 
palmilhas ortopédicas, joelhei-
ras e munhequeiras”, relata.

Já as próteses ortopédi-
cas são aparelhos que desem-
penham funções motoras 
semelhantes às dos membros 
amputados. “São peças artifi-
ciais usadas como substitutas 
de membros, órgãos, tecidos e 
articulações do corpo que tive-
ram que ser amputadas ou não 
funcionam como deveriam”, 
diferencia a assistente social.

Ela ressalta que todos os 
encaminhamentos de médi-
cos e de profissionais de fisio-
terapia passam por regulação, 
ou seja, a partir da identifi-
cação da necessidade desse 
usuário, são definidos o local 
e a melhor data para que os 
profissionais que atendem o 
Programa Municipal de Órteses 

e Próteses promovam a utili-
zação adequada do serviço. 
“Contamos com a parceria e a 
supervisão da fisioterapeuta 

Alline Marcondes Grejanin, que 
realiza um trabalho minucioso 
no processo de adaptação des-
sas próteses”, observa.

José A
. Sabino/Secom
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Preço do gás de cozinha tem diferença de 
quase 40%, segundo pesquisa do Procon

O botijão de 13 quilos de 
gás liquefeito de petróleo 
(GLP), conhecido como gás 
de cozinha, pode ser encon-
trado na cidade tanto a R$ 
93,90 quanto a R$ 130, uma 
diferença de 38,45%. Os 
dados estão em pesquisa 
divulgada ontem (segun-
da-feira, 8) pela Secretaria 

Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – 
P ro co n  U m u a ra m a ,  q u e 
realizou o estudo na última 
sexta-feira (5).

Considerando o preço 
médio do produto, prati-
camente não houve altera-
ção entre julho e agosto, já 
que custava R$ 118 (no mês 

passado) e agora custa R$ 
117,88. “Das 17 revendedoras 
consultadas, uma delas vende 
o botijão a R$ 93,90, uma a R$ 
110, três a R$ 115, dez vendem 
a R$ 120, uma a R$ 125 e uma 
a R$ 130”, detalha o secretário 
Deybson Bitencourt.

Ele comenta que a variação 
de quase 40% entre o menor e 

o maior preço é bastante sig-
nificativa e deve ser levada 
em conta pelo consumidor. 
“Há famílias que utilizam 
dois botijões de gás por mês, 
ou seja, a economia pode ser 
superior a R$ 70 ao escolher o 
menor preço desse produto. O 
consumidor deve ficar atento 
também às taxas de entrega, 

pois elas podem encarecer 
ainda mais o preço final, já 
que não adianta nada pagar 
R$ 100 pelo botijão e depois 
mais R$ 20 para recebê-lo em 
casa”, instruiu, acrescentando 
que para quaisquer dúvidas 
ou denúncias, basta entrar 
em contato com o Procon pelo 
telefone (44) 3621-5600.
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Palavras cruzadas

Mudanças e novidades prometem agitar esta ter-
ça, mas nem todas elas serão positivas, meu cris-
talzinho. Se anda pensando em fazer uma reforma 
em casa, ou até trocar de endereço, é um bom 
momento para colocar esses planos em prática. 
Sua sensualidade vai fazer sucesso na paquera, 
mas pode pintar disputa com alguém da turma. 

Se depender das estrelas, boa parte do seu foco deve 
se concentrar no serviço hoje. Claro que é mais fácil 
falar do que fazer, mas deixe as distrações de lado e 
redobre o esforço para conseguir o que deseja, bebê! 
A saúde também precisa de atenção, mas pode ser 
um bom momento para traçar novas estratégias e se 
livrar dos maus hábitos. 

Nesta terça, a dica é confiar na sorte, fazer uma 
fezinha e fugir de polêmicas. Você conta com a 
proteção dos astros, mas nem tudo vai correr do 
jeito que gostaria. À noite, pode se encantar à 
primeira vista com um novo contatinho nas redes 
sociais. A sintonia com o mozão também cresce 
e vocês podem voltar às boas se a relação estava 
estremecida. 

Você conta com energia de sobra para defender seus 
interesses e brigar pelo que deseja nesta terça, Ca-
prica. Só tenha cuidado para não exagerar na dose 
logo cedo, porque os astros avisam que há risco de 
briga em casa. No trabalho, aposte na simpatia para 
convencer os outros a ficarem do seu lado. 

No trabalho, o jeito é confiar em seu sexto sentido 
para encontrar novas soluções e lidar com o que 
pintar pela frente. Cuidar de tarefas que estavam 
pendentes de maneira mais reservada também 
pode trazer um resultado melhor do que espera-
va. Reforce os laços no romance e não deixe nada 
ameaçar sua felicidade.

Bom astral para compartilhar suas ideias e abrir 
a mente pra escutar quem tem um ponto de 
vista diferente do seu. Isso vale especialmente 
para quem precisa trabalhar em conjunto com 
colegas ou sócios. As estrelas prometem óti-
mos momentos a dois se abrir seu coração e 
caprichar no romantismo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 9 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Leão – Capricór-
nio. São confiantes e otimistas, pois encontram portas abertas e braços estendidos, para lhes 
acolher e colaborar com tudo. São consideradas pessoas de sorte, que não precisam de muito 
esforço para atingir suas metas e objetivos. Seu número principal, do dia do nascimento é 
o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano, astros símbolo de evolução, luz, sinceridade, poder, 
mando e progresso. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere jovialidade, simpatia, inte-
ligência, comunicação e amizades. Dá aparência sempre jovem.

Horóscopo nascido em 9 de agosto

Você conta com raciocínio rápido e boas ideias 
no trabalho nesta terça, Escorpião. Logo cedo, po-
rém, tudo o que envolva comunicação vai precisar 
de atenção redobrada. Viagem rápida ou passeio 
pode abrir novas possibilidades de paquera - olhe 
ao redor e mostre seu charme. Você e o mozão 
poderão conversar sobre qualquer assunto e até 
colocar fim a um mal-entendido. 

Atritos e disputas no trabalho podem marcar o início 
do dia, mas não se intimide com as dificuldades, 
Câncer! Se você investir no diálogo, dá pra driblar os 
problemas e melhorar uma parceria com os colegas. 
À noite, a vida amorosa ganha mais romantismo e 
companheirismo também. Uma amizade pode sur-
preender e evoluir para algo mais.

Você pode se divertir planejando uma viagem 
ou pesquisando mais sobre um lugar que gos-
taria de visitar, Touro. Mas não vale ficar per-
dida em pensamentos, sonhando acordada, tá? 
A paquera tem tudo para ficar mais animada e 
você pode se encantar com um contatinho re-
cente nas redes sociais.

Seu lado ambicioso segue em alta e será preciso 
colocar as mãos na massa se quiser causar uma boa 
impressão na chefia, bebê. Um contatinho popular e 
disputado pode despertar seu interesse, mas vá com 
calma no início. Vale a pena dar uma caprichada na 
produção para deixar o mozão babando. 

Se depender das estrelas, vai sobrar energia para 
resolver qualquer pendência em casa. Só tenha cui-
dado para não deixar que isso cause atrito em al-
guns relacionamentos. Que tal surpreender o mozão 
fazendo planos para uma noite romântica e sensual? 
Um ex pode reaparecer quando menos espera e pe-
dir uma nova chance. Analise com calma, tá?

Hoje, as finanças prometem ser o grande destaque 
do dia! E apesar dos astros enviarem energias ma-
ravigolds pra você encher o bolso, também podem 
pintar imprevistos. Você pode ficar com a impressão 
de que o romance está perdendo o brilho. Controle a 
possessividade. A conquista também não traz novi-
dades, especialmente se quer algo sério. 
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cuca
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tado no
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A impos-
sibilidade
da mulher

estéril

Termina-
ção verbal
da 2ª con-
jugação

Divisão
de rede

telefônica 

Espécie
de planta
que gruda
na roupa

Reconhe-
ce como
verda-
deiro

Vaso para
flores

Nome da
letra “N”

Conversa
fiada 
(gíria)

Perna, 
em inglês

Artigo
definido

masculino
plural

(?) Vegas,
cidade

dos EUA

Juliana
(?), atriz

Casa cam-
pestre 

Felino africano
amarelo e preto

Tarefa escolar corrigi-
da na aula seguinte 

Apoio;
ajuda

Produzir
lucro

Jogada
do vôlei
Senhor
(abrev.)

Rol;
relação
Sílaba 

de “nível”

Significado
da caveira
em rótulos

Consoantes
de “nada”
Horrível;
medonho

(fig.)

Para mim
(Gram.)

Dó;
piedade

(?) Santana,
humorista

Nota
fiscal

7ª nota
musical
País dos
judeus 

Som de
pancada
Atar com
cordas 

Tranqui-
lamente 

Raiar Wi-(?), a
internet
sem fio

Antônio Pi-
tanga, ator
Parte do
chapéu

Em, em
espanhol
Formação
de corais 

“(?) é
humano”

(dito) 

2/en. 3/leg. 5/luzir. 6/recibo. 8/leopardo. 10/carrapicho.
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“Amamentação: Uma responsabilidade compartilhada”
Cascavel – Parceria entre a Amic PR e 
com o CEEP (Centro Estadual de Educa-
ção Profissional) Pedro Boaretto Neto, 
promove na quinta-feira (11), evento des-
tinado às grávidas e seus companheiros, 
celebrando o “Agosto Dourado”, campa-
nha sobre a importância da amamenta-
ção. As ministrantes serão Eledir Ignácio 
dos Santos e Marivania Menegarde. Ele-
dir é enfermeira coordenadora do Hos-
pital Gênesis, docente do curso Técnico 
em Enfermagem do CEEP e coach em 
aleitamento materno pela Unimaterna. 

Marivania é enfermeira coordenadora do 
curso Técnico em Enfermagem do CEEP, 
mestre em Enfermagem pela Unioeste e 
enfermeira do trabalho pela FAFIPA. 

“A amamentação é um dos melho-
res investimentos para salvar vidas 
infantis e melhorar a saúde, o desenvol-
vimento social e econômico dos indiví-
duos. A disseminação da informação 
à sociedade, em especial às futuras 
mamães, é uma forma de fortalecer a 
rede de apoio. Esperemos que seja uma 
noite de muita troca de experiência e 

crescimento, acreditando que juntos 
somos mais fortes frente aos desafios 
do aleitamento materno”, reflete Eledir.

“É mais um trabalho social que a 
Amic e seus parceiros sempre promo-
vem junto a comunidade. São profis-
sionais altamente capacitadas que 
irão compartilhar importantes conhe-
cimentos sobre aleitamento materno 
com muita riqueza de conteúdo. Uma 
oportunidade que tem que ser aprovei-
tada por quem está aguardando a che-
gada de um filho”, convida a presidente 

da entidade, Sonia Xavier.
A palestra será às 19h, na Casa do 

Empreendedor (Sede da Amic PR).  As 
vagas são limitadas e devem ser soli-
citadas pelo telefone (45) 99859-0111.
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"Moby
Dick"
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realista

Resina
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sanado no "recall"
Material de escrita

como o velino

Rebotalho

Poder de 
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3/ill — oui. 4/dish — last — naum. 5/giant — magic.
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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

Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS



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

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

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

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$ 134.900,00

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

11Terça-feira, 09 de agosto de 2022  LOCAL@tribunahojenewsumuarama

DC LIGA DOS SUPER PETS
19:15 2D | DUB

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

THOR: AMOR E TROVÃO
21:15 3D | DUB

MAIS INFORMAÇÕES

Preço único R$ 10,00

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE TOLEDO 

3ª SECRETARIA DO CÍVEL DE TOLEDO - PROJUDI 
Rua Almirante Barroso, 3202 - Fórum Juiz Vilson Balão - Centro - Toledo/PR - CEP: 85.900-020 

Fone: 45 3277-4804 - E-mail: tol-3vj-s@tjpr.jus.br 
                                                            

EDITAL DE CITAÇÃO DA REQUERIDA JULIANA MAYARA MASCHIO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 

 
CITAÇÃO de: JULIANA MAYARA MASCHIO, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº. 094.325.549-
02. 
PROCESSO: 0016603-44.2019.8.16.0170, de Ação Monitória, em que é requerente ASSOCIAÇÃO 
PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA, inscrita no CNPJ nº. 75.517.151/0001-10, em trâmite na 3ª 
Secretaria do Cível da Comarca de Toledo, Estado do Paraná. 
OBJETIVO: Citar o(a) requerido(a) para que pague, em 15 (quinze) dias, a importância reclamada pela 
parte autora e honorários advocatícios no equivalente a 5% do valor atribuído à causa. No mesmo prazo 
poderá oferecer embargos na forma do artigo 702, caput, do Código de Processo Civil, contados do 
decurso do prazo do presente edital, sob pena do despacho constituir-se, de pleno direito, isto é, 
independentemente de qualquer formalidade, em título executivo em favor do(a) autor(a) e o mandado 
de citação em mandado executivo, conforme preceitua o artigo 701, § 2º do CPC. Na hipótese da parte 
requerida efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, estará isento de pagamento de custas 
processuais, conforme dispõe o artigo 701 e § 1º do CPC.  
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: “A Requerente celebrou com a(o) Requerida(o) contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, (Curso de Direito), no ano de 2015, com anuidade de R$ 12.984,00 
(doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais) e parcelas de R$ 1.082,00 (um mil e oitenta e dois reais), 
com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês. A(O) Requerida(o) pagou apenas uma parcela(s), 
estando inadimplente das demais, que somam o valor nominal de R$ 11.902,00 (onze mil, novecentos e 
dois reais). Os valores devem ser acrescidos, desde a data de vencimento de cada parcela, de correção 
monetária (pela variação do INPC, na forma da Lei n 6.899/81) e de juros de 1% e multa moratória de 
2%, conforme Clausula do Contrato. Desta forma a Requerente tem documentos comprobatórios (prova 
escrita), de uma dívida da(o) Requerida(o) no importe atualizado para o mês de novembro de 2019 de 
R$ 22.201,25 (vinte e dois mil, duzentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme anexa planilha 
de atualização monetária, acrescida de juros, multa e correção, cf. clausula nona do contrato, que lhe 
enseja o direito à ação monitória (CPC artigo 1.102).” 
VALOR DA CAUSA: R$ 22.201,25 (vinte e dois mil, duzentos e um reais e vinte e cinco centavos), em 
23/12/2019.  
ADVERTÊNCIA – Artigo 701, § 2º do CPC: “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados 
os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 
Especial.” Artigo 257, IV do CPC: “(...) será nomeado curador especial em caso de revelia.” E para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será afixado no local de 
costume, na sede deste juízo e publicado na forma da Lei. 
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na 
web é https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os pedidos formulados em juízo tramitarão por meio 
eletrônico (artigo 151 do C.N). O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o 
qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema 
eletrônico (OAB). Documentos devem ser anexados em formato digital em arquivos com no máximo 
4MB cada. 
PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Toledo, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, (Larissa Grabrielli Danzer), Estagiária, o digitei e subscrevi.  
 

Eugênio Giongo 
Juiz de Direito 
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PROJUDI - Processo: 0016603-44.2019.8.16.0170 - Ref. mov. 195.1 - Assinado digitalmente por Eugenio Giongo:8736
21/06/2022: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital de citação EXTRAVIO DE ALVARÁ

GRACIANO COMÉRCIO DE 
GESSO LTDA - ME, inscrita sob 
nº CNPJ 10.425.199/0001-
53, estabelecido na Rua 
Irineu Fernando de Oliveira, 
2452, Parque Vitória Régia, 
CEP 87506-215, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
28.058/2009. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

SOBRADO para VendA
    Começando pelos 735m² de 
área construída, essa opção conta
com sala de tv, sala de visitas, sala
 de estar e sala de jantar, além de 1 suíte com
closet e 3 suítes convencionais, 2 quartos, copa,
cozinha, lavabo, escritório, ampla área gourmet
que conta com churrasqueira,
 bancada, forno a lenha,
 uma baita piscina, 
pergolado, despensa, 
lavanderia e escritório.
Em seu piso térreo, 
conta com ampla gara-
gem toda fechada para 
vários veículos e hall 
de entrada.

R$R$     3.300.0003.300.000

Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Área Total: 800,00 m²
Área Construída: 735,00 m²

Boletim Covid, com dados do final
de semana, informa 17 novos casos

Um homem de 90 anos, 
que tomou três doses de 
vacina contra covid-19, está 
internado na UTI do hospital 
Uopeccan. Há ainda mais três 
pessoas internadas em enfer-
marias: um jovem de 29 anos, 
que não tomou nenhuma dose 
da vacina, um homem de 82 
anos e outro de 92, ambos 
tomaram três doses do imu-
nizante. Não houve a comu-
nicação oficial de falecimen-
tos pela doença e o total de 
óbitos segue em 345.

O Boletim Covid divulgado 

ontem (segunda-feira, 8), que 
trouxe dados acumulados no 
final de semana, informa ainda 
que 17 novos casos foram con-
firmados, sendo nove mulhe-
res, sete homens e uma criança 
de seis meses. Desde o início 
da pandemia de coronavírus, 
em março de 2020, 38.880 pes-
soas foram diagnosticadas 
com a doença e deste total 
38.447 se recuperaram.

O número de casos ativos é 
de 94 e o de casos suspeitos está 
em 44, indicando que 138 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. 
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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

O lazer, eis a maior alegria e a mais bela 
conquista do homem.

Rémy Gourmont

CONECTA
Os  encontros ‘Café Delas’ nas empresas das mulheres retornam -, e agora em agosto fazem  o primeiro encontro (na Supera)  no 
próximo dia 11, empresa da Samantha Oyama. Inscrições On Line no Sebrae.

    SEM SEGREDO!
O Twitter confirmou na semana passada 

uma falha de segurança que expôs os da-
dos de 5,4 milhões de contas. Em comuni-
cado, a empresa disse que o problema foi 
corrigido em janeiro deste ano, embora 
as informações roubadas por criminosos 
ainda permaneçam à venda na internet. 
A vulnerabilidade permitia a qualquer 
pessoa identificar o titular da conta ao 
informar o número de telefone ou um 

endereço de e-mail nos sistemas da rede 
social. Depois disso, o Twitter apresenta-
va a conta em que esses dados estavam 
vinculados, expondo perfis privados e 

pseudônimos. (g1)

Corte a mandioca em fatias grandes de cerca de 8 cm; transfira para a 
panela de pressão e cubra com água, sem ultrapassar o nível máximo 
de 2/3 da panela — cerca de 2 litros são suficientes. Tampe a panela 
e leve ao fogo alto. Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe 
cozinhar por 5 minutos — a mandioca deve estar cozida, mas ainda 
firme para ser cortada antes de ir ao forno. Desligue o fogo e, com cui-
dado, leve a panela para esfriar sob água corrente até que pare de sair 
vapor pela válvula. Atenção: a água não deve entrar em contato com 
nenhuma das válvulas, apenas com a superfície lisa da tampa. Escorra 
a água da mandioca cozida e deixe amornar o bastante para que você 
consiga manusear os pedaços. Enquanto isso, preaqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta). Corte cada pedaço 
de mandioca ao meio, no sentido do comprimento, e descarte a fibra central. Corte cada metade em fatias de 
cerca de 3 cm, no sentido da largura — se a mandioca estiver muito grande, divida o pedaço em quartos antes 
de cortar as fatias. Regue uma assadeira grande, de preferência antiaderente, com 1 colher (sopa) do azeite. 
Distribua as fatias de mandioca, uma ao lado da outra, sem amontoar. Tempere com sal e regue com o restante 
do azeite. Leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos — na metade do tempo, vire os pedaços com uma 
espátula para que os lados dourem por igual. Enquanto isso, prepare o molho. Retire a mandioca assada do forno 

e sirva a seguir com o molho de coentro.

Lave e seque as ervas e a pimenta-de-cheiro. Pique fino o coentro e a salsinha.  Corte as pimentas ao meio, no 
sentido do comprimento; com a ponta da faca, raspe e descarte as sementes e pique fino as metades. Numa 
tigela, misture as ervas com a pimenta, o caldo de limão e o azeite. Tempere com sal e sirva com a mandioca..

MANDIOCA ASSADA COM MOLHO VERDE!
INGREDIENTES:

· 1 kg de mandioca crua descascada
· 3 colheres (sopa) de azeite
· sal a gosto

MOLHO DE COENTRO

INGREDIENTES:

· 8 ramos de coentro

· 8 ramos de salsinha

· 2 pimentas-de-cheiro

· ¼ de xícara (chá) de caldo de limão

· 1/3 de xícara (chá) de azeite

· ½ colher (chá) de sal

BORA MARATONAR?
Este ano, quatro ícones da Música 

Popular Brasileira completam 80 anos. 
Tão gigantes quanto a força do tempo, 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton 
Nascimento e Paulinho da Viola marca-
ram a história da música nacional, cada 
um ao seu estilo. Para celebrar o aniver-
sário desses ícones nascidos em 1942, o 
Spotify anuncia Atemporais, um projeto 
musical inédito e original que homena-

geia suas melodias, vozes e letras.  Atem-
porais apresentará uma coletânea de 

oito Spotify Singles, apresentando ver-
sões inéditas de dois clássicos de cada 

homenageado que serão regravados por 
grandes e influentes vozes da atualidade. 
A escolha dos artistas que regravarão as 
canções será feita pelos homenageados 
e as faixas serão eleitas em parceria. Boa 

notícia para os amantes da MPB...

FALSAS
Elon Musk disse que o acordo para 

comprar o Twitter pode prosseguir se 
a empresa conseguir comprovar seu 

método de averiguação de contas reais. 
O bilionário também desafiou o CEO 

da rede social, Parag Agrawal, para um 
debate público sobre a porcentagem de 
bots na rede social. O número de contas 

falsas foi o principal argumento de 
Musk para o fim do acordo com a plata-
forma. O Twitter entrou com uma ação 
contra o empresário para exigir que ele 

mantenha a aquisição. (Valor)

ZOOM
A SUNSET JAZZ & BLUES PARTY Deu o tom 
na tarde/ noite do último sábado na FOXY, 
um sucesso. Amantes da boa música cur-
tiram o som do Quinteto Jazz Umuarama 
e Blue Beatles que vieram diretamente de 
São Paulo. Boa energia e um evento que a 

cada ano se supera. Aplausos  para os orga-
nizadores, parceiros e todos os envolvidos. 

Ano que vem tem mais.
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Luiz Felipe Oliveira e  Ivanildo Coutinho


