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A bola pesada vai rolar hoje, para a decisão do Campeonato Fuji-Moto Honda Citadino de Futsal – Chave Prata 
2022, a partir das 19h, no Ginásio de Esportes Professor Amário Vieira da Costa. A rodada final começa com 
a definição do 3º lugar, entre Aceru/ Xbet99.net x MC Papelaria/ Chopp Queens. Depois, o título será definido 
entre as equipes Mega Futsal Umuarama e Galo Futsal.
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Em 20 dias, preço da gasolina
cai quase 7% em Umuarama
Há 20 dias a gasolina mais barata em Umuarama custava R$ 5,57 e, 
agora, pode ser encontrada a R$ 5,19 – uma redução de 6,8% –, conforme 
pesquisa divulgada ontem pelo Procon. O preço mais caro do combus-
tível na cidade é de R$ 5,65, uma diferença de 8,9%. No levantamento 

feito em 44 postos da cidade, o preço médio da gasolina é de R$ 5,38, o 
que representa também uma redução de 5,7% em relação à pesquisa 
anterior. O etanol mais barato custa R$ 3,85 e o mais caro R$ 4,39, uma 
variação de 14%. l 11

l 6

ASSESSORIA

Umuarama está entre 
as 23 cidades do 
Noroeste, inseridas 
no projeto aprovado 
pela Alep que cria o 
Circuito Cicloturístico 
no Paraná. Outros 15 
municípios do Oeste, 
banhados pelo Rio 
Paraná também fazem 
parte do programa 
que visa impulsionar o 
turismo regional. l 4

Cobranças
por melhorias
na saúde na
Assembleia

l 2

Dallagnol é
condenado pelo
TCU por diárias

da Lava Jato
l 3

Central atende
mais de 700
pacientes

com diabetes
l 8

Tribuna Hoje
tem a Coluna
Viva Bem com
Marli Toledo

l 9

Delegado 
vereador

Cicloturismo 
no Noroeste
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Umuarama

Fases da lua

 

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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PREVISÃO DO TEMPO

MÊS DA SORTE: JULHO 02 06 00 08 02 03 04

Loterias
concurso: 2508Megasena

01 05 06 08 09 10 12 13 
15 17 20 21 22 23 24 

Lotofácil concurso:2593

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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Céu claro Chuva

Entidades cobraram melhorias
na saúde em audiência na Alep

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 +1,64% 37,23 
Vale ON +2,07% 70,00 
ItauUnibanco PN +2,61% 25,90 
Bradesco PN +1,45% 18,83 
Magazine Luiza ON -5,81% 3,08 
CVC Brasil ON -10,96% 7,07

IBOVESPA: +0,23% 108.651 pontos

Iene 134,96
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 133,81

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,1290 5,1300 -0,9%

PTAX  (BC) 0,0% 5,1218 5,1224 -1,3%

PARALELO +0,2% 5,0100 5,4300 -0,9%

TURISMO +0,2% 5,0100 5,4100 -0,9%

EURO +0,2% 5,2365 5,2392 -1,0%

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 09/08

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,19
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.341,20 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

JJUUNN JJUULL AAGGOO
TJLP (%) 6,82 7,01 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA ago/22 1.693,25 73,75 11,9%
FARELO ago/22 513,60 14,90 19,1%
MILHO set/22 615,50 7,00 -2,8%
TRIGO set/22 781,50 1,75 -12,3%

SOJA 168,58 -0,6% -4,1% 166,00
MILHO 76,97 -0,5% 0,1% 76,00
TRIGO 112,25 0,1% 1,8% 112,00
BOI GORDO 301,68 -0,1% -0,8% 300,00
SUINO 6,08 -0,2% -1,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/08 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 09/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 0,6% -3,8%
SOJA Paranaguá 191,00 0,0% -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

Muitas nuvens Céu claro

A AUDIÊNCIA teve como principal tema a contratação de empresas privadas na área da 
saúde para o atendimento à população

O  p l e n a r i n h o  d a 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná (Alep) rece-
beu ontem (terça-feira, 9) 
representantes da área da 
saúde, educação e segurança 
pública do Estado em audiên-
cia pública que discutiu os 
problemas enfrentados pela 
saúde e desafios que serão 
encarados nos próximos anos.

Com a participação de 
deputados estaduais, repre-
sentantes sindicais, funcioná-
rios do setor e representantes 
da sociedade civil organizada, 
a audiência teve como prin-
cipal tema a contratação de 
empresas privadas na área 
da saúde para o atendimento 
à população. Segundo dados 
apresentados pelo Sindicato 
dos Trabalhadores da Saúde 
Pública do Estado do Paraná 
(SindSaúde) cerca de 46% 
dos investimentos feitos pelo 
Governo na saúde é destinado 
para empresas terceirizadas.

Atualmente a Secretaria 
de Saúde do Paraná conta 
com 6.651 servidores concur-
sados, sendo que, segundo o 
SindSaúde, seriam necessários 
pelo menos 11 mil servidores. 
“Estamos vendo que cada vez 
mais o Governo acaba com os 
trabalhadores concursados e 
contrata empresas terceiriza-
das para suprir a demanda. O 
grande problema é que a 
qualidade do trabalho que 
vem sendo desenvolvido 

por estas empresas é pre-
cário e está prejudicando 
o atendimento à popula-
ção”, disse a coordenadora 
da entidade, Olga Estefânia 
Duarte Gomes Pereira.

A procuradora do Ministério 
Público do Trabalho, Valdenice 
Amália Furtado acompanhou 
os debates e falou sobre o 
olhar atento sobre as mudan-
ças realizadas na área da 
saúde. “Estamos constante-
mente fiscalizando a aplica-
ção das normas regulamenta-
doras, e é importante destacar 
que percebemos um cresci-
mento substancial no número 
de adoecimento mental dos 
servidores da saúde não 
só no Paraná, mas em todo 
Brasil. É preciso discutir esse 
assunto e cuidar dos nossos 
trabalhadores”.

Para o assessor do Centro 
de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de 
Proteção à Saúde Pública 
(CAOP), Carlos Eduardo Tosin, 
o debate de assuntos impor-
tantes podem gerar avanços 
significativos para socie-
dade. “Estamos aqui para 
ouvir as demandas e aju-
dar no que for preciso para 
melhorar a saúde pública 
em nosso Estado”, disse.

Os principais pedidos 
realizados pelas entida-
des foram; a ampliação dos 
gastos em saúde, o retorno 
da gestão de hospitais ao 
Estado, implantação do piso 
nacional da enfermagem e 
valorização dos servidores.

Um relatório com todas as 
demandas levantadas durante 
a audiência será encami-
nhado para a SESA (Secretaria 
de Saúde do Paraná) solici-
tando providências para solu-
ção dos problemas.
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TCU condena Janot
e Dallagnol por
diárias da Lava Jato

ADVOGADOS de Dallagnol alegaram que a decisão da corte poderia ser contestada no 
futuro e era coalhada de erros

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) decidiu ontem 
(terça-feira, 9), condenar o 
ex-procurador da República 
Deltan Dallagnol e o ex-pro-
curador-geral da República 
Rodrigo Janot pelo modelo de 
gestão das contas da força-ta-
refa da operação.

O relator do processo, 
ministro Bruno Dantas, consi-
dero0u as contas irregulares, 
e votou por condená-los a res-
sarcir R$ 2.831.808, além de 
multa. A decisão da 2ª Câmara 
foi unânime, sendo acom-
panhado por quatro outros 
ministros com direito a voto.

Com a decisão, ambos podem 
ficar inelegíveis, mas cabem recur-
sos suspensivos à decisão.

Antes,  advogados da 
defesa dos procuradores ale-
garam que a decisão da corte 

poderia ser contestada no 
futuro e era coalhada de erros. 
A defesa de Dallagnol disse 
que ele nem ordenou a cria-
ção da força-tarefa e seu sis-
tema de funcionamento, nem 
se valeu de nenhuma diária – 
por morar em Curitiba.

A defesa da Associação 

Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR) foi ainda 
mais incisiva:  “Esta repre-
sentação só foi assinada 
por membros de um partido 
político (PT), a caracterizar 
que este tribunal está sendo 
usado por um partido político 
e para efeitos políticos”.

Entre os que já declararam 
seus bens à Justiça eleitoral, 
Antídio Lunelli, o prefeito da 
cidade catarinense de Jaraguá 
do Sul, é o que possui o maior 
patrimônio entre os candi-
datos a voto em outubro. 
O filiado ao MDB, que con-
corre a deputado estadual, 
declarou R$ 390 milhões em 
bens em sua posse.

O candidato de R$ 390 milhões
Lunelli dirige uma série de 

empresas no setor têxtil, que 
tem cinco mil funcionários e 
produz cerca de 23 milhões de 
peças de vestimenta por ano. 
Ele ainda comanda duas rádios 
na região norte do estado, 
assim como atua em frigorífi-
cos, uma empresa de minera-
ção e outra de terraplanagem.

São delas que vem a maior 

parte do seu patrimônio (R$ 329 
milhões). Outros R$ 43 milhões 
estão em fundos de renda fixa.

O patrimônio de Antídio 
veio crescendo nos últimos 
anos: em 2016, quando foi 
eleito pela primeira vez, ele 
declarou ter R$ 280 milhões; 
em 2020, quando se elegeu 
pela segunda vez, o montante 
já era de R$ 351 milhões.

Ministros do STF querem
reajustar salarios em 18%

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) discutiu ontem (terça-
-feira, 9) sobre uma proposta 
de reajuste salarial de 18% 
para ministros da Corte e ser-
vidores do Judiciário. Se pas-
sar pelo Congresso Nacional, o 
salário dos integrantes do STF 
poderá chegar a R$ 46.365,74.

Atualmente, a remuneração 
dos ministros da Corte é de R$ 
39.293,32. A discussão do tema 
foi iniciada em sessão adminis-
trativa do STF convocada por 
Luiz Fux, presidente da Corte.

Como os salários dos juí-
zes do país estão vincula-
dos ao dos rendimentos dos 
integrantes do Supremo, um 
amento causaria impacto 
em toda a magistratura, no 
chamado “efeito cascata”. O 
último reajuste, de 16,3%, 
ocorreu em 2018.

As propostas de aumento 
foram elaboradas por asso-
ciações de servidores do 
Judiciário e de magistrados. 
Pela proposta, o reajuste seria 
feito de forma progressiva, 

dividida em quatro vezes. O 
primeiro aumento seria em 
abril do ano que vem, e o 
último, em julho de 2024.

PELA proposta, o reajuste seria feito 
de forma progressiva, dividida em 
quatro vezes

A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Rosa Weber encaminhou à Procuradoria-Geral da 

República (PGR) uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro 
(PL) depois de o presidente da República reunir dezenas 

de embaixadores em Brasília e repetir, sem provas, 
ataques contra as urnas eletrônicas e o processo 

eleitoral. O envio da notícia-crime à PGR faz parte 
do trâmite do processo, pois cabe ao órgão requerer 

investigação nos processos de competência criminal no 
STF. A petição, elaborada por deputados federais, afirma 

que Bolsonaro teria praticado crimes contra o Estado 
Democrático de Direito, de responsabilidade, eleitoral e 
atos de improbidade administrativa ao fazer a reunião.

Notícia-crime

Recurso de Freitas
Por 5 votos a 1, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) rejeitou 
ontem (9) o recurso apresentado por Carol Dartora (PT) 
e Renato Freitas (PT) contra a decisão do presidente da 
Casa, Tico Kuzma (Pros), de não submeter ao plenário 
pedido da defesa de Freitas, no âmbito do PED 1/2022. 
A defesa queria que a totalidade dos parlamentares, 
em plenário, deliberasse sobre o arquivamento da 
cassação em razão de suposto descumprimento do 
prazo. Na última sexta (5), por ocasião da votação em 
segundo turno que cassou o mandato de Freitas por 
quebra de decoro parlamentar, a defesa do vereador 
fez o pedido de arquivamento do processo.

Instituto do HC
Tramita na Câmara dos 
Deputados um projeto 
de Lei que altera o código 
de Processo Penal (CPP), 
para criar o instituto 
do habeas corpus 
coletivo, admitindo 
que o instrumento seja 
usado para proteger 
várias pessoas ao 
mesmo tempo. O texto 
autoriza ainda o uso 
do instrumento pela 
Defensoria Pública e pela 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Atualmente, 
o CPP estabelece que o 
habeas corpus pode ser 
impetrado por qualquer 
pessoa ou pelo Ministério 
Público sempre que 
alguém sofrer ou se achar 
na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal 
na sua liberdade de ir 
e vir, por ilegalidade ou 
abuso de poder.

Gestantes presas
Em uma decisão de 
2018, no julgamento de 
habeas corpus impetrado 
pela Defensoria Pública 
da União, teve como 
pacientes “mulheres 
gestantes, puérperas ou 
de mães com crianças 
com até 12 anos de idade 
sob sua responsabilidade, 
e as próprias crianças, 
submetidas à prisão 
cautelar no sistema 
penitenciário”. Além de 
estabelecer norma que 
privilegia a legitimidade 
ativa ampla para 
impetração do HC, foi 
proposta a inclusão da 
Defensoria Pública e a OAB 
no rol dos legitimados 
a impetrar a medida”, 
argumenta o autor. O 
projeto será analisado, em 
caráter conclusivo, pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.
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Umuarama e outras 22 
cidades no Circuito de 
Cicloturismo Noroeste

Projeto da Bancada Feminina
foi aprovado em redação final

Violência obstétrica
Passou em segundo turno de votação o projeto de lei que altera 

Lei Estadual e dispõe sobre a violência obstétrica, sobre direi-
tos da gestante e da parturiente. De acordo com a matéria, que 
avançou na forma de uma emenda modificativa da CCJ, o inciso 

III do artigo 3º da lei passa a vigorar com a seguinte redação: 
“acompanhamento por uma pessoa por ela indicada durante o 

período pré-parto, parto e pós-parto, entendendo-se por pré-par-
to qualquer intercorrência médica ocorrida no período gestacional 

antes da data provável do parto e por pós-parto até o momento 
de alta hospitalar da puérpera”. Segundo a justificativa, a altera-
ção é necessária “em face aos diversos questionamentos sobre 
o período que a gestante ou parturiente, possui direito a ter um 

acompanhante no parto”. 

A Assembleia Legislativa 
aprovou também na segunda 
(8) a redação final do projeto de 
resolução que altera os artigos 
do Regimento Interno da Casa 
e cria a Bancada Feminina 
no Legislativo Paranaense. 
A proposta garante a partici-
pação das mulheres na com-
posição da Mesa Diretora da 
Assembleia, além de criar 

uma bancada composta por 
todas as parlamentares do 
Poder Legislativo.

Agora a matéria está apta 
para ser promulgada pela 
Presidência da Assembleia. 
A partir da promulgação do 
texto, a Bancada Feminina 
poderá ser formada na Casa. 
Já a participação na compo-
sição da Mesa Executiva só 

poderá ocorrer no início da 
próxima legislatura.

A justificativa da proposta 
lembra que a única regra da 
eleição para a composição 
da Mesa é a proporcionali-
dade partidária. Portanto, 
a aprovação da iniciativa 
visa garantir na composição 
da Mesa Executiva a repre-
sentatividade feminina e a 
representação proporcional 
dos partidos ou blocos par-
lamentares formados.

Já com a criação da 
Bancada Feminina, o objetivo 
é ampliar a participação e dar 
voz às mulheres no Legislativo. 
Para isso, a proposição garante 
que a líder da Bancada 
Feminina exercerá as mesmas 
prerrogativas que o Regimento 
Interno assegura aos líderes de 
partido ou bloco parlamentar.

NA REGIÃO Noroeste, além de passar por Umuarama, o circuito chegará  outros 22 
municípios

Rio Paraná
O projeto que trata do Circuito Cicloturístico no Rio Paraná é com-
posto pelas cidades de Foz do Iguaçu; Itaipulândia; Santa Helena; 

Entre Rios do Oeste; Pato Bragado; Marechal Cândido Rondon; 
Mercedes; Guaíra; Altônia; São Jorge do Patrocínio; Alto Paraíso; 
Icaraíma; Querência do Norte; Porto Rico e São Pedro do Paraná.

Na Sessão Plenária da 
última segunda-feira (8), a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou a 
redação final dos projetos 
de lei de autoria do depu-
tado Delegado Fernando 
que cria dois novos circuitos 
cicloturísticos no Paraná.

Segue para sanção do 
Governo as propostas que 
criam o Circuito Entre Rios 
Noroeste, abrangendo 23 
municípios situados entre 
os rios Ivaí, Piquiri e Paraná; 
e o circuito Rio Paraná, que 
contempla 15 municípios 
banhados pelo rio. Durante 
os  trajetos,  os  c ic l istas 
encontrarão balneários, por-
tos e praias de água doce.

Segundo o autor das pro-
postas, a ideia é um incen-
tivo ao turismo no interior. “O 
Paraná é rico em belezas natu-
rais, inclusive no Noroeste, 
onde existem lugares lindíssi-
mos e, através destes projetos, 
oficializamos os circuitos ciclo-
turísticos e impulsionamos o 
turismo regional”, explicou.

As propostas visam incen-
tivar o uso da bicicleta e do 
turismo ecológico, melhorias 

na saúde e bem-estar dos 
cidadãos, e o desenvolvi-
mento das regiões.

No Noroeste estão incluídas 
as cidades de Umuarama; Alto 
Paraíso; Alto Piquiri; Altônia; 
Brasilândia do Sul; Cafezal do 

Sul; Cidade Gaúcha; Cruzeiro do 
Oeste; Douradina; Esperança 
Nova; Francisco Alves; Icaraíma; 
Iporã; Ivaté; Jussara; Maria 
Helena; Mariluz; Nova Olímpia; 
Perobal; Perola; São Jorge do 
Patrocínio; Tapira e Xambrê.
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Escola industrial
São José dos Pinhais, na região 
metropolitana de Curitiba, 
passa a ser oficialmente a 
sede da 1ª Escola Sesi de 
Referência da Indústria no 
Brasil. O projeto, que contou 
com um investimento total de 
R$ 10 milhões, é baseado na 
metodologia STEAM – sigla em 
inglês para as disciplinas de 
Ciências, Tecnologia, Engenharia, 
Artes e Matemática. A escola, 
que já atende 430 alunos de 
Ensino Médio, tem capacidade 
para atender até 1.092 alunos, 
todos de Ensino Médio, entre 
turmas nos períodos matutino e 
vespertino, já para o ano letivo 
de 2023.

Escola industrial II
O projeto, de iniciativa do Sesi 
Departamento Nacional, prevê a 
implantação de 40 escolas neste 
mesmo modelo em 24 estados, 
sendo o Paraná o primeiro a 
receber a implantação na cidade 
de São José dos Pinhais, além 
de uma segunda unidade em 
Londrina, prevista para 2023.

Vozes do Paraná
O lançamento da coleção 
“Vozes do Paraná – Retratos de 
Paranaenses” será no dia 12 de 
setembro, a partir das 18h30, 
na Sociedade Garibaldi (Palácio 
Garibaldi, São Francisco), em 
Curitiba. A coleção chega ao 13º 
volume trazendo mais 15 perfis 
de homens e mulheres que 
ajudam a construir o Paraná de 
hoje. Tudo sob a ótica, seleção e 
o crivo do jornalista e professor 
Aroldo Murá G. Haygert, em 
seus 62 anos de jornalismo 
profissional.

Às claras!
O  presidente da Fecomércio 
e vice-governador do Estado, 
Darci Piana, esclareceu que 
o presidente da Associação 
Comercial do Paraná, Camilo 
Turmina, não foi excluído da 
Fecomércio. ” Eleu deixou de ser 
parte  de seus quadros diretivos 
porque, simplesmente, deixou 

Secretaria da Mulher
O Paraná poderá ter uma Secretaria Estadual de Políticas 
Públicas exclusivas para mulheres. Com implementação 

prevista para 2023, a novidade foi anunciada pelo 
governador Ratinho Júnior (PSD) durante o 1° Encontro 
das Mulheres Políticas do Paraná, em Maringá.  Ratinho 
destacou que a criação de uma pasta dedicada às pautas 

femininas faz parte de um esforço para valorização do 
papel da mulher em todos os aspectos da sociedade.

também de ser presidente 
do Sindicato dos Joalheiros. 
Turmina foi convidado a ser 
conselheiro do Senac”, disse.

Nota Paraná
Morador de Curitiba levou o 
maior prêmio do Nota Paraná 
em agosto, no valor de R$ 1 
milhão. Ele concorreu com 5 
bilhetes gerados de 8 notas 
fiscais emitidas. O segundo 
maior prêmio, de R$ 200 
mil, também saiu para um 
consumidor da capital. O Nota 
Paraná devolve ao contribuinte 
parte do ICMS pago nas 
compras no comércio varejista 
e distribui prêmios mensais aos 
cadastrados. Ainda esta semana 
os vencedores do sorteio serão 
notificados pela equipe do Nota 
Paraná.

Show Rural de Inverno
O Show Rural Coopavel de 
Inverno, que será realizado de 
23 a 25 deste mês de agosto, 
terá novidades importantes. 
Uma delas é realizar atividades 
paralelas às demonstrações de 
culturas de inverno nas áreas do 
Centro Tecnológico da Avicultura 
e também no Espaço Impulso. O 
Centro Tecnológico de Avicultura 
é equipado com o que há de 
mais moderno em tecnologias 
para aviários. O Espaço Impulso 
se transformou no maior hub 
de inovação para o agronegócio 
do País.

Presidenciáveis 2022
Há menos de uma semana 
do fim do prazo, oito 
presidenciáveis formalizaram a 
candidatura no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O momento 
de registro e formalização das 
candidaturas se encerra no dia 
15 de agosto. Até o momento, já 
estão registrados os candidatos: 
Ciro Gomes (PDT); Felipe D’Ávila 
(Novo); Leonardo Péricles (UP); 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT); 
Pablo Marçal (Pros); Simone 
Tebet (MDB); Sofia Manzano 
(PCB) e Vera Lúcia (PSTU). O 
registro no TSE é o último passo 
para finalizar uma candidatura.
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Com mais de 52% do 
eleitorado, mulheres 
são maioria no Paraná

Mais de 23 milhões de eleitores
aptos a votar voluntariamente

Jovens e Idosos
Além dos analfabetos, há, entre os ditos eleitores espontâneos, 

815.063 pessoas com 16 anos de idade e outros 1.301.718 que já 
completaram 17 anos. Juntos, os dois grupos somam 2.116.781 

eleitores. Um número cerca de 50% superior aos 1.400.617 
registrados em 2018. Já o total de eleitores e eleitoras com mais 
de 70 anos de idade aumentou de 12,02 milhões, em 2018, para 
14.893.281, em 2022. Destes, 184.438 têm mais de 100 anos - 

dentre os quais, 45,4 mil não sabem ler ou escrever.

Mais de 156,45 milhões de 
pessoas estão aptas a votar 
no próximo dia 2 de outubro, 
quando os brasileiros começa-
rão a escolher o próximo presi-
dente da República, além dos 
futuros governadores, sena-
dores e deputados federais, 
estaduais e distritais. Neste 
universo heterogêneo de cida-
dãos, ao menos 23,34 milhões 
de eleitores e eleitoras atende-
rão ao compromisso cívico por 

vontade própria, já que não 
são obrigados a votar.

A Constituição Federal 
estabelece o voto faculta-
tivo, 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.

CENSO
De acordo com o último 

censo populacional realizado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2010, a taxa de analfabe-
tismo entre a população de 15 
anos ou mais tinha caído de 
13,63%, em 2000, para 9,6%, 
totalizando 13.933.173 em 
2010. Pelos dados disponi-
bilizados pelo TSE, este ano, 
o maior número de eleitores 
que se autodeclararam anal-
fabetos no momento do alis-
tamento eleitoral tem entre 70 
a 74 anos de idade, superando 
as 730 mil pessoas.

DAS 4.457.137 de eleitoras, 27,99% tem como escolaridade o ensino médio completo e 
22,04% tem ensino fundamental incompleto

Seguindo a tendência das 
eleições anteriores, as mulhe-
res continuam sendo a maio-
ria do eleitorado paranaense. 
Do total de 8.475.632 pes-
soas que poderão votar no 
Estado, 4.457.137 são mulhe-
res (52,59% do eleitorado). 
Os eleitores homens somam 
4.018.339 pessoas (47,41%). 
Em 2018, havia 4.178.329 
mulheres (52,42%) e 3.791.941 
homens (47,57%).

O número de mulheres com 
o título eleitoral é maior em 
todo o país. Das 156.454.011 
pessoas em situação regu-
lar com a Justiça Eleitoral, 
82.373.164 são mulheres 
(52,65%) e 74.044.065 homens 
(47,4%). Em 2018, eram 
77.339.897 mulheres (53%) e 
69.902.97 homens (47%).

PERFIL
A maior parte das eleito-

ras no Paraná tem entre 25 e 
29 anos de idade: são 441.520 
mulheres nesta faixa etária 
(9,91%). Em seguida, estão 
aquelas entre 40 e 44 anos: 
435.326 eleitoras (9,77%). A 
maioria se declara solteira: 
2.031.256 (45,57%). As casadas 
são 1.838.269 (41,24%).

Das 4.457.137 de eleito-
ras, 1.247.546 (27,99%) tem 
como escolaridade o ensino 
médio completo e 982.134 
(22,04%) tem ensino funda-
mental incompleto.

JUSTIÇA ELEITORAL 
POR ELAS

Apesar de compor a maior 
parte do eleitorado, as mulhe-
res continuam sub-representa-
das nos espaços políticos e de 
poder. Para incentivar a parti-
cipação das mulheres na polí-
tica e combater a desigualdade 

de gênero, o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PR) lançou o 
programa “Justiça por elas”.

“Nós precisamos capacitar 
as mulheres, temos mulheres 
e líderes comunitárias ímpa-
res, mas nos falta capacitação, 
recurso financeiro e incentivo. 
Precisamos minimizar e acabar 
com essa superioridade mas-
culina. Somos iguais, o lugar é 
nosso por direito”, reforçou a 
juíza de direito e coordenadora 
do projeto na Justiça eleitoral 
paranaense, doutora Luciani 
de Lourdes Tesseroli Maronezi.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

5Quarta-feira 10 de agosto de 2022  GERAL@oparana hojenews

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

PR tem o maior número 
de benefícios do Auxílio 
do Sul no mês de agosto
Brasília - O Paraná é o estado 
da Região Sul com o maior 
número de famílias atendidas 
pelo Auxílio Brasil em agosto: 
571.581. O valor médio do 
benefício neste mês é de R$ 
605,33 e, no total, mais de R$ 
344,50 milhões serão repassa-
dos às famílias paranaenses. 
Agosto marca o primeiro mês 
do novo valor do Auxílio Bra-
sil, que agora tem o benefício 
mínimo de R$ 600. Os paga-
mentos tiveram início ontem 
(9) e avançam até o dia 22, de 
acordo com o NIS (Número 
de Identificação Social) do 
beneficiário.

A Região Sul é a segunda do 
Brasil com menor número de 
famílias assistidas pelo Auxílio 
Brasil em agosto, com 1,340 
milhão de beneficiados. Ape-
nas o Centro-Oeste tem um 
número menor: 1,053 milhão. 
Juntos, Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul rece-
berão repasses de mais de R$ 
808,78 milhões para o paga-
mento dos benefícios.

Em agosto, 137.913 novas 
famílias passaram a receber 
o Auxílio Brasil na Região Sul. 
Em todo o país, mais de 2,2 
milhões de famílias foram 
incluídas no programa neste 
mês e, com isso, o Auxílio Bra-
sil atende agora a 20,2 milhões 

Supremo vota hoje reajuste de 
salários de ministros e juízes
Brasília - O presidente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
ministro Luiz Fux, marcou 
para hoje (10) sessão admi-
nistrativa virtual, das 8h às 
15h, para votar o orçamento 
da Corte para 2023 e a pro-
posta de reajuste de 18% no 
salário de todos os servido-
res e magistrados da Justiça. 
Se aprovado, o reajuste valerá 
também para os próprios salá-
rios dos ministros do Supremo. 
O valor hoje é de R$ 39.293,32, 
podendo superar os R$ 46 mil. 

Por servir como teto para 
os salários de todo o funcio-
nalismo público, sempre que 
a remuneração dos ministros 
do Supremo é reajustada, tem 
o potencial de gerar efeito 

ABR

de famílias. O total dos repas-
ses para este mês ultrapassa a 
marca de R$ 12,144 bilhões em 
todo o Brasil.

Com a inclusão das novas 
famílias em agosto, todos 
aqueles que apresentavam 
perfil para serem atendidos 
pelo programa no Cadastro 
Único foram contemplados. 
Desde que começou a ser 
pago, em novembro de 2021, 
mais de 7,1 milhões de famí-
lias já foram incluídas no 
Auxílio Brasil e o programa já 
transferiu mais de R$ 72,467 
bilhões, com os benefícios 
sendo pagos em todos os 
5.570 municípios do país.

REGIÕES E ESTADOS
Os nove estados da Região 

Nordeste concentram o maior 
número de famílias atendi-
das: mais de 9,423 milhões. 
Na sequência aparecem o 
Sudeste, com mais de 5,964 
milhões; o Norte (mais de 
2,419 milhões) e Sul. A Região 
Centro-Oeste, com cerca de 
1,053 milhão de famílias, é a 
que tem o menor número de 
contemplados pelo programa.

O Nordeste é, também, a 
região que mais recursos rece-
berá em agosto para o paga-
mento dos benefícios: mais 
de R$ 9,423 bilhões. Segunda 

região com maior volume a ser 
transferido, o Sudeste receberá 
mais de R$ 5,964 bilhões.

Entre os estados, a Bahia 
tem o maior número de famí-
lias contempladas: mais de 
2,487 milhões e receberá o 
maior repasse: mais de R$ 
1,493 bilhão. São Paulo vem 
logo atrás, com mais de 2,449 
milhões e repasses de mais 
de R$ 1,480 bilhão. Apenas 
esses dois estados contam 
com mais de dois milhões de 
beneficiários.

Na outra ponta, Roraima é 
o estado com o menor número 
de famílias atendidas e o 
menor valor de repasse: 63.094 
e R$ 38,684 milhões, respecti-
vamente. Em seguida apare-
cem o Amapá -- 114.986 e R$ 
68,930 milhões -- e Rondônia 
-- 116.281 e R$ 69,483 milhões.

cascata, com impacto tam-
bém no orçamento do Execu-
tivo e do Legislativo. O último 
aumento de salário dos minis-
tros do Supremo ocorreu em 
2018, com percentual de rea-
juste de 16,38%. Na época, estu-
dos da Câmara e do Senado pro-
jetaram que somente a correção 
automática nos vencimentos de 
todos os juízes teria impacto de 
R$ 4 bilhões. 

Pela regra do teto constitu-
cional de gastos, o orçamento 
do Judiciário para o ano que 
vem pode chegar aos R$ 850 
milhões, 10,9% maior que os 
R$ 767 milhões previstos no 
orçamento deste ano. O per-
centual é o mesmo da infla-
ção oficial registrada em 2021. 

A previsão é que os reajustes 
sejam absorvidos por esse 
espaço maior.

O aumento de 18% foi 
proposto por associações 
de magistrados e sindica-
tos de servidores, segundo o 
Supremo. Em comum, as enti-
dades alegam que os salários 
se encontram há mais de três 
anos sem reajuste, e que a 
proposta atual seria apenas 
uma recomposição da infla-
ção, não havendo aumento 
real nos vencimentos. Se for 
aprovado pelos ministros 
do Supremo, o reajuste será 
encaminhado ao Congresso, 
que deve votar a proposta, 
tendo a palavra final sobre o 
orçamento do Judiciário.

Desafio do patrimônio
Três candidatos à Presidência da República tiveram um incre-
mento considerável de patrimônio desde a última eleição que 
disputaram um cargo: Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e 

Simone Tebet (MDB). Os presidenciáveis já começaram a declarar 
os valores dos seus patrimônios para o Tribunal Superior Eleito-

ral, como de praxe no início de campanha. Nas eleições de 2006, 
Lula listou 16 bens com valor de R$ 839.033,52. Esta semana, 

listou 23 bens que, somados, chegam a R$ 7.423.725,78. 
Em 2018 na disputa presidencial Ciro listou 14 bens num 

total de R$1.695.203,15; agora são 17 bens que chegam a 
R$3.039.761,97. E Tebet, que disputou o Senado em 2014, 

enumerou 16 bens ao valor de R$ 1.575.566,39; este ano caiu 
para 14 bens, porém com valor maior, de R$ 2.323.735,38. Den-
tre os concorrentes, até o momento, o mais rico é Felipe D’avila 

(NOVO), com R$ 24.619.627,66 declarados. 

Resumo da semana
Deltan Dallagnol e Rodrigo 
Janot, que trabalharam para 
enquadrar larápios de verbas 
públicas, foram condenados a 
devolver mais de R$ 1 milhão 
em diárias pelo TCU – um 
tribunal administrativo cheio 
de políticos apadrinhados por 
gente do Congresso investi-
gada na Lava Jato. E o paquis-
tanês Wasim Malik, que saiu 
de casa para beber e dirigir, 
conforme provas, matou um 
motociclista em alta velocidade 
atravessando um sinal verme-
lho, e deixou outro gravemente 
ferido. Ele foi solto, sob fiança 
de R$ 70 mil, pelo juiz Val-
ter André Bueno Araújo sob 
presença do promotor Rogério 
Shimura. E será indiciado por 
homicídio culposo – quando 
não há intenção...

O novo eleitor 

O número de eleitores com 
mais de 70 anos, do grupo do 
voto facultativo, passou de 12 
milhões para 14 milhões de 
pessoas em 2022, revelam 
dados da Baselab com núme-
ros do TSE – aumento de 24% 
em relação à eleição de 2018. 
Como noticiado pela Coluna, 
essa evolução também acon-
teceu com os eleitores entre 
16 e 17 anos que, no mesmo 
período, foram de 1,4 milhão 
para mais de 2 milhões. 

De novo, Sistema $
Funcionários do SESC-DF 
foram surpreendidos com a 

troca de plano de saúde três 
dias antes do novo contrato 
entrar a vigorar, semana 
passada. Pior que isso, o 
novo plano é no modelo de 
coparticipação – pelo qual o 
beneficiário paga taxas extras 
de consultas e exames além 
da mensalidade, ao contrário 
do anterior. E o valor pago 
pela entidade subiu, muito. A 
projeção orçamentaria pulou 
de R$ 17,3 milhões para R$ 
28,5 milhões. O SESC-DF 
informa que fechou contrato 
com Smile depois de duas 
licitações frustradas. “O con-
trato com a antiga empresa, a 
Medhealth, foi feito de forma 
emergencial pela gestão com-
partilhada e é objeto de audi-
toria”. E garante que o valor 
não subiu para o funcionário, e 
sim houve “reajuste de 15,5%, 
autorizado pela ANS”

Caminhos do 5G
Veja como o fim das restri-
ções da pandemia do Covid-
19 ajudaram o 5G a avançar 
no Brasil: 90 toneladas de 
conversores de sinal 3G/5G 
foram transportados da China 
para o Brasil num cargueiro 
Boeing 777, fretado pela Asia 
Shipping. A carga saiu da pro-
víncia de Shenzhen para Hong 
Kong, via caminhão, de onde 
decolou para São Paulo.

Raios-x imobiliários 
O mercado imobiliário do DF, 
um tipo de raios-x do setor no 
Brasil, registrou desempenho 
positivo no mês de junho, 
encerrando o 1º semestre 
com bons índices de venda 
de imóveis residenciais. 
Dados da pesquisa Índice 
de Velocidade de Vendas, 
da Associação de Empresas 
do Mercado Imobiliário 
mostram que em junho, foi 
registrado IVV de 7,2% e 
a comercialização de 343 
imóveis novos. 
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Delegado Ângelo Colombo assume  
Cadeira de Ana Novais na Câmara

DELEGADO Colombo era o segundo suplente na vaga deixada por ana Novais para Jones 
Vivi, que também se licenciou

Foi empossado na noite 
da última segunda-feira 
(8), o suplente de vereador, 
Antônio Ângelo Colombo – 
Delegado Colombo (PSL), que 
por diversos anos atuou na 7ª 
Subdivisão Policial (SDP) de 
Umuarama e em outras dele-
gacias do Estado, estando hoje 
aposentado de suas funções 
enquanto servidor público. 
Colombo assumiu a Cadeira no 
legislativo Municipal ocupando 
o cargo da então vereadora 
Ana Novais, que se licenciou 
da função por 60 dias, tendo 
em vista disputa de vaga no 
próximo pleito eleitoral.

Em seu discurso de posse, 
Delegado Colombo se disse 
honrado em ocupar o cargo, 
mesmo como suplente. Ele 
também fez o juramento de 
cumprir fielmente o man-
dato a ele confiado, guardar 
a Constituição e a Lei e traba-
lhar pelo o desenvolvimento 

do município. Os demais par-
lamentares saudaram o novo 
colega com salva de palmas. 

TRATATIVAS
Após Ana Novais se licenciar 

do cargo, o primeiro suplente 
foi convocado. Jonesberto 
Ronie Vivi, que foi o segundo 
candidato mais votado do par-
tido em que disputou a última 
eleição, juntamente com 
Novais e Delegado Colombo, 
que ficou logo atrás de Vivi na 
contabilização de votos, tendo 
sido diplomado segundo 
suplente. Ao ser empossado, 
Jones Vivi também pediu licen-
ciamento, por 120 dias, o que 
permitiu a convocação de seu 
suplente como representante 
no Parlamento Municipal.

Aparte à posse, a sessão 
ocorreu conforme de cos-
tume e, já empossado, o novo 
vereador também participou 
da votação das matérias em 

pauta, dentre elas, o Projeto 
de Lei 43/2022, do vereador 
Mateus Barreto, propondo que 
sejam incluídos no calendário 
oficial do Município os Jogos 
Inter Atléticas de Umuarama 
(JOIA Umuarama), promovidos 
no segundo semestre de cada 
ano, pela Liga das Atléticas de 
Umuarama (LAU). O conteúdo 
estava em segunda apre-
ciação e foi aprovado por 
unanimidade.

Outros dois projetos tam-
bém estavam em segunda 
discussão e votação, ambos 
aprovados por unanimi-
dade. Do vereador Sorrisal – 
Amigo do Povo o Projeto de 
Decreto Legislativo 013/2022, 
denomina de Praça Romilde 
Alves de Souza a atual Praça 
“2”, localizada no Parque 
Colina Verde. Já o Projeto de 
Decreto Legislativo 15/2022, 
que denomina via pública no 
município, é assinado pelo 

vereador Ednei do Esporte.

APLAUSOS
Ainda de autoria do verea-

dor Ednei do Esporte, foi 
apreciada em única discussão 
e votação a Moção 05/2022, 
de Aplausos ao Professor 
Itamar Inácio da Silva Junior. 

A propositura, aprovada por 
unanimidade reconhece a 
importância do professor 
no desenvolvimento desta 
modalidade esportiva tão 
importante para os cadeiran-
tes que têm a possibilidade 
de efetivar suas habilidades 
por meio do esporte.

Após receber informa-
ções do Denarc (de-
partamento de Narcó-
ticos) policiais militares 
de Iporã encontraram 
na tarde de ontem 
uma pequena quan-
tidade de maconha 
(murruga), que seria 
entregue via Correio. 
Os policiais do grupo 
Canil foram até a 
Agência dos Correios 
daquele município e 
os cães farejadores Iron 
e Átila, localizaram 
o pacote contendo 
a droga. O destino 
do entorpecente não 
foi revelado, pois fará 
parte das investigações 
que buscam identificar 
também o remetente.

Veículo carregado com cigarros
é atacado por Piratas do Asfalto

O LOGAN também tinha várias perfurações, aparentemente de arma de fogo, nos dois 
pneus traseiros e no para-choque traseiro

Um veículo carregado 
com cigarros contraban-
deados foi apreendido em 
Cruzeiro do Oeste (cidade 
situada a 28 quilômetros de 
Umuarama) na madrugada 
de ontem (terça-feira, 9) 
após ter sido alvo de Piratas 
do Asfalto. A apreensão foi 
realizada pela Polícia Militar 
(PM) do Paraná, através de 
equipe do 7º Batalhão (BPM).

A Patrulha Rural de Cruzeiro 
do Oeste estava trafegando 
na margem da rodovia PR-180 
quando os policiais viram um 
veículo em estado de aban-
dono, com os faróis acessos.

As portas e bagageiro 

do Renault/Logan estavam 
abertos e era possível ver 
diversos pacotes de cigarros 

contrabandeados do Paraguai 
espalhados na rodovia e no 
interior do automóvel.

O Logan também tinha 
várias perfurações, aparen-
temente de arma de fogo, 
nos dois pneus traseiros e no 
para-choque traseiro. A PM 
acredita que os contraban-
distas tenham sido alvo de 
criminosos conhecidos como 
‘Piratas do Asfalto’.

Diante dos fatos, o veículo 
e os pacotes de cigarros foram 
encaminhados para os proce-
dimentos cabíveis.
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Ciclistas de Umuarama campeões na 
categoria Light do Ranking Noroeste

A EQUIPE América Bike Shop/ Fusão de Ciclismo, que representa Umuarama, teve a 
participação de 42 atletas – foi a maior em quantidade de ciclistas

A prática do ciclismo 
ganhou muito espaço no 
Paraná e o Ranking Noroeste 
visa encontrar novos talen-
tos na região. O Ranking de 
Mountain Bike (XCM) Maratona 
é realizado há 9 anos no 
Noroeste do Paraná e acon-
tece em 4 etapas – todas váli-
das pelo Ranking Nacional e 
Estadual. Umuarama teve óti-
mos resultados.

São disputados 3 per-
cursos caracterizados como 
Light, Sport e Pro. A cada 
ano os campeões das cate-
gorias Light e Sport passam 
para o nível superior. Desta 
forma se busca o aperfei-
çoamento dos atletas, com 
os treinos, pois eles irão em 
busca de novos desafios.

A categoria Pro conta 
pontos para o ranking nacio-
nal e reúne somente atletas 

federados. Também acontece 
a disputa por equipes. Cada 
grupo deve ter no mínimo 10 
atletas por categoria.

Neste ano o torneio teve 4 
etapas: 20 de março em Santa 
Isabel do Ivaí, 3 de abril em 
Jandaia do Sul, 5 de junho 
em Goioerê e 7 de agosto em 
Loanda. Cada etapa reuniu em 
média 500 atletas – de várias 
cidades do Paraná e também 
de outros estados.

No último domingo (7) 
aconteceu a última etapa 
do Ranking Noroeste MTB 
do Paraná 2022 em Loanda. 
A  e q u i p e  A m é r i c a  B i ke 
Shop/ Fusão de Ciclismo, 
que representa Umuarama, 
teve a participação de 42 
atletas – foi  a maior em 
quantidade de ciclistas.

E  o  g r u p o  t e v e  t r ê s 
c a m p e õ e s  i n d i v i d u a i s , 

em suas categorias: João 
Vitor Lorençato, Rodrigo 
Ventorini  e Marcio Silva. 
Além disso, a América Bike 
Shop/ Fusão de Ciclismo 
foi campeã por equipe na 
categoria Light e vice-cam-
peã na categoria na Sport.

O torneio em Loanda teve 
provas nas três categorias: 
Pro (65 km), Sport (42 km) 
e Light (25 km). Os atletas 
tiveram muita dificuldade, 
pois o percurso tinha areia e 
muitos buracos, o que exigiu 
extrema habilidade e esforço 
físico e mental dos compe-
tidores. A possibilidade de 
chuva aumentou ainda mais 
a tensão dos participantes.

“É uma grande conquista 
para ficar na história do 
ciclismo de Umuarama. Uma 
conquista que motivará ainda 
mais os amantes do pedal e 

Umuarama vem tendo novos 
adeptos desta modalidade. E 
o intuito da equipe é aumentar 
os atletas para 2023 visando 
conquistar mais vitórias para a 
cidade e incentivar crianças 
e todos interessados que 

quiserem competir neste 
esporte, divulgou a direto-
ria do grupo, formada por 
Alex Mulato, Odair Ribeiro, 
E d s o n  M a n c i n i ,  M a r co s 
Laia e Zé Renato Garcia. 
(Colaboração – Obemdito)

Final da Chave Prata do Citadino de Futebol de Salão acontece hoje

A RODADA final será às 19h e o título será definido entre as equipes Mega Futsal 
Umuarama e Galo Futsal

A bola pesada vai rolar hoje 
(quarta-feira, 10), para a deci-
são do Campeonato Fuji-Moto 
Honda Citadino de Futsal – 
Chave Prata 2022, a partir das 
19h no Ginásio de Esportes 

Professor Amário Vieira da 
Costa. A rodada final começa 
com a definição do 3º lugar, 
entre Aceru/ Xbet99.net x MC 
Papelaria/ Chopp Queens, e 
às 19h o título será definido 

entre as equipes Mega Futsal 
Umuarama e Galo Futsal.

O Citadino é promovido pela 
Prefeitura de Umuarama, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (Smel), 
sob a coordenação técnica da 
professora Karina Moraes. As 
semifinais foram bem equilibra-
das. Nos jogos de ida, o Mega 
Futsal venceu por 5 a 4 a Aceru, 
enquanto o Chopp Queens der-
rotou o Galo Futsal pelo placar 
de 3 a 2. No jogo de volta o 
Mega Futsal carimbou a vaga 
na final vencendo por 3 a 2.

Já o Galo Futsal reverteu a 
derrota da primeira partida ao 
vencer o Chopp Queens por 3 
a 0 no jogo de volta. Com uma 

vitória para cada lado, a deci-
são acabou ocorrendo nos 
pênaltis e no desempate deu 
Galo. “O Citadino é uma das 
maiores competições do fute-
bol de salão de todo o interior 
do Estado e mais uma vez vem 
se superando. Na semifinal a 
média foi de quase seis gols 
por jogo, mas ao longo da 
competição tivemos uma ver-
dadeira chuva de gols”, disse o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

Depois de uma pausa por 
conta da pandemia de coro-
navírus, a competição voltou à 
ativa neste ano e o campeão vai 
faturar uma moto Honda 0 km, 
enquanto o vice levará R$ 2 mil 

e o terceiro lugar um prêmio de 
R$ 1 mil. Além disso, os atletas 
serão premiados com troféus e 
medalhas, bem como o goleiro 
menos vazado e o artilheiro.

“O Citadino tem o apoio 
incondicional do prefeito 
Hermes Pimentel e da Fuji-
Moto Honda Umuarama, 
nossa parceira na premiação. 
Iniciamos os jogos em março 
e agora chegamos à final. Mais 
de 500 atletas foram inscritos 
em 29 equipes que protago-
nizaram 97 partidas e cente-
nas de gols, sempre atraindo 
bom público aos ginásios”, 
completou a coordenadora 
Karina Moraes. Para a torcida 
a entrada é gratuita.
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Central Farmacêutica local atende
mais de 700 pacientes diabéticos

A CENTRAL também entrega aos pacientes, por meio de prescrições médicas, os glicosí-
metros, que são os dispositivos utilizados para medir o nível de insulina

O diabetes é uma doença 
causada pela produção insu-
ficiente de insulina, hormô-
nio produzido no pâncreas e 
que regula a glicose no san-
gue, garantindo energia para 
o organismo. Em Umuarama 
a Central Farmacêutica da 
Secretaria Municipal  de 
Saúde oferece insulina para 
cerca de 700 pessoas insu-
linodependentes, tanto em 
forma de frascos e ampolas, 
como também as modernas 
canetas aplicadoras. Para se 
ter uma ideia, só nos primei-
ros sete meses do ano foram 
entregues 3.352 delas.

Camila Bertolin de Oliveira, 
coordenadora da Central 
Farmacêutica, conta que exis-
tem dois tipos de canetas apli-
cadoras de insulina humana: 
NPH e regular. “Ambas vêm 
com 3 ml cada. Os pacientes 

com idade a partir de 45 anos 
podem escolher entre rece-
ber as canetas aplicadoras ou 
continuar com o outro sistema, 
em que recebem as ampolas, 
seringas e agulhas. De janeiro 
até agora observamos um 
aumento de quase 40% na 
opção pelas canetas”, observa.

Ela conta que nos primei-
ros sete meses de 2021 foram 
entregues 2.068 frascos de 
insulina e 2.401 canetas. Neste 
ano, no mesmo período, foram 
entregues 1.258 frascos e 3.352 
canetas. “O aumento tam-
bém pode ter ocorrido devido 
ao fato de que o Ministério 
da Saúde, por meio de Nota 
Técnica, reduziu a faixa etária 
mínima de 60 para 45 anos. 
Porém, o importante é desta-
car que os dois métodos são 
rigorosamente eficazes aos 
insulinodependentes”, registra.

A Central Farmacêutica 
também entrega a esses 
pacientes, por meio de indica-
ções e prescrições médicas, os 
glicosímetros, que são os dis-
positivos utilizados para medir 
o nível de insulina. “Também 
são entregues as tiras para os 
testes de glicemia: em todo o 
ano passado foram 295 mil e só 
neste ano [em sete meses] já 
foram 221 mil. Tanto os glico-
símetros quanto as tiras che-
gam até o município por meio 
do Consórcio Paraná Saúde, 
já as insulinas são envia-
das pela Regional de Saúde, 
garantindo que os insulino-
dependentes tenham quali-
dade de vida”, observa.

Camila chama a atenção 
para o fato de o Brasil ser o 
sexto país em incidência de 
diabetes no mundo e o pri-
meiro na América Latina. “Os 

riscos do diabetes são vários, 
mas há formas adequadas de 
controlar a doença. Temos 
notado que há um aumento 
de pacientes com diabetes 
tipo 2, geralmente de uma 
faixa etária acima de 40 

anos. Essas pessoas conse-
guem melhorar com o con-
trole da glicemia por meio 
de uma mudança de estilo 
de vida, com alimentação 
saudável e prática de exer-
cícios físicos”, pontua.
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Os conselhos municipais 
dos Direitos do Idoso (CMDI) 
e da Assistência Social (CMAS) 
estão realizando processo de 
recomposição dos respectivos 
colegiados, que serão com-
pletados com as assembleias 
destinadas ao preenchimento 
de vagas abertas nos conse-
lhos devido à saída de alguns 
membros, no mandato de 
2021/2023. Os editais já foram 
divulgados no órgão oficial do 
município.

O conselho é o órgão cole-
giado consultivo, deliberativo, 
controlador e fiscalizador da 
política de defesa dos direitos 
do idoso no município, com-
posto entre representantes do 
governo e da sociedade civil.

A assembleia foi convocada 
devido à vacância de suplen-
tes na vigência do biênio 2021-
2023. O período de inscrição 
dos candidatos vai até quinta-
-feira (11) e a análise das inscri-
ções será no próximo dia 16. Os 
inscritos serão divulgados dia 
23 e a assembleia acontece no 
dia 25/08, às 9h na Secretaria 
Executiva dos Conselhos. A 
posse acontece na primeira 
reunião plenária do CMDI após 
ser publicado o decreto com os 

Conselhos da Assistência 
Social e do Idoso elegerão 
novos representantes

nomes dos suplentes eleitos.
Já o Conselho Municipal 

de Assistência Social de 
Umuarama, por meio do edi-
tal 01/2022, convocou os inte-
grantes para a assembleia de 
recomposição dos represen-
tantes da sociedade civil que 
será realizada em 1º de setem-
bro, às 9h, na sala de reuniões 
da Secretaria Executiva dos 
Conselhos. A comissão espe-
cial eleitoral receberá as ins-
crições de 8 a 19 de agosto.

A ficha de inscrição deverá 
ser entregue na Secretaria 
Executiva dos Conselhos ou 
enviada ao e-mail cmas@
umuarama.pr.gov.br junto com 
cópias do requerimento de ins-
crição assinado e carimbado 
pelo responsável, carteira de 
identidade e do CPF do repre-
sentante indicado.

Dia 30 deste mês serão 
homologados os nomes dos 
inscritos e a posse ocorrerá 
na primeira reunião após o 
decreto com os nomes dos 
eleitos. Mais informações 
pode ser obtidas na Secretaria 
Executiva dos Conselhos – Av. 
Pres. Castelo Branco, 3370, 
salas 5 e 6, ou pelos fones (44) 
3906-1019 e 3906-1092.

Motoristas de veículos oficiais do 
município receberam orientações

APESAR disso o número de infrações continua alto e, como parte do trânsito, veículos 
oficiais por vezes são flagrados cometendo irregularidades

A frota de automóveis, 
motos, ônibus, caminhões e 
implementos da Prefeitura de 
Umuarama reúne 388 veículos, 
dois quais 212 são carros bai-
xos que circulam diariamente 
pelas ruas da cidade e distri-
tos – volume que equivale a 
menos de 0,5% do total da 
frota municipal, estimada em 
cerca de 90 mil veículos dos 
mais variados tipos.

Para controlar a utilização 
dos autos públicos a Secretaria 
Municipal de Administração 
criou a designação do ges-
tor de frota, cujas atribuições 
estão regulamentadas no 
decreto 202/2022, que dispõe 
sobre a gestão dos veículos ofi-
ciais da administração pública 
direta e indireta.

Pelo decreto, o titular de 
cada secretaria, autarquia ou 

fundação deve designar um 
servidor que será responsável 
pelo controle, gerenciamento, 
manutenção e guarda dos veí-
culos destinados às unidades 
de sua estrutura administra-
tiva. Nesta terça-feira, 9, a 
Secretaria de Administração 
reuniu os gestores de frota 
e motoristas para orienta-
ções quanto às exigências 
do decreto e a conduta ade-
quada no exercício das fun-
ções públicas.

A diretora de Trânsito do 
município, Dianês Maria Piffer, 
apresentou estatísticas de víti-
mas e acidentes dos últimos 
anos, em Umuarama, bem 
como as atitudes de conduto-
res que mais geram multas.

Os acidentes vêm caindo, 
apesar do aumento constante 
na frota municipal, graças às 

ações do município na fisca-
lização e monitoramento do 
trânsito, por meio de câmeras 
nos semáforos, anjinhos (dispo-
sitivos educativos), melhorias 
na sinalização e o trabalho dos 
agentes de trânsito, disse ela.

Apesar disso o número de 
infrações continua alto e, como 
parte do trânsito, veículos ofi-
ciais por vezes são flagrados 
cometendo irregularidades. “É 
bom lembrar a multa é sempre 
do condutor, por isso trouxe-
mos orientações sobre legisla-
ção, as infrações mais comuns 
e as determinações do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
para que todos compreendam 
a sua responsabilidade”, deta-
lhou Dianês.

O controlador interno do 
município, Daniel Dutra de 
Souza, e o advogado Marcos 
Vinícius Zimiani Moya, diretor 
de Articulação e Mobilização 
da Comunidade, completa-
ram as orientações específicas 
sobre o decreto 202, a presta-
ção de contas ao Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) e a importância do 
servidor público ser modelo de 
conduta para a população, res-
peitando as leis e dando bons 
exemplos, inclusive na condu-
ção dos veículos oficiais.
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O que é Homeopatia? Para que serve? Quando Usar?
Pois  bem,  para mui-

tos ainda é novidade o 
u s o  d e  m e d i c a m e n t o s 
Homeopáticos, mas quem usa 
garante e sabe de sua eficácia.

A Homeopatia é um método 
de tratamento, criado pelo 
médico alemão Samuel 
Hahneman, em 1796, que se 
fundamenta na lei dos seme-
lhantes, isto é, para tratar um 
indivíduo que está doente é 
necessário aplicar um medica-
mento que apresenta “quando 
experimentado num homem 
sadio” os mesmos sintomas 
que o doente apresenta.

A homeopatia ajuda nas 

doenças psicológicas: tensões 
nervosas, estresse, depres-
são,  pânico,  ansiedade, 
angustia, mal-estar, insônias, 
falta de concentração.

•Doenças metabólicas: 
obesidade, retenção de líqui-
dos, prisão de ventre, gas-
trite, úlcera, cansaço, desâ-
nimo, falta de ar, colesterol 
alto e pressão alta.

• D o e n ç a s  c r ó n i c a s : 
a s m a ,  r i n i te ,  b ro n q u i te 
reumática e fibromialgia, 
dentre muitas outras.

A vantagem de usar homeo-
patia é que atua por meio de 
estimulo energético e não pelo 

efeito químico de uma droga, o 
que faz com que o tratamento 
seja menos agressivo.

Esta terapia trata o orga-
nismo como um todo, sem 
tratar a doença isoladamente.

Quando a questão é bem-
-estar acho válido associar 
terapias como acupuntura, 
aromaterapia, stiper, aurico-
loterapia e muitas outras já 
comprovadas as suas eficácias.

É claro que é como arru-
mar a casa, precisamos enca-
rar nossas vidas assim tam-
bém, temos o costume de 
querer casas limpas, perten-
ces impecáveis, estar em uma 

boa forma, como uma boa 
roupa com uma boa aparên-
cia, mas e ai como anda sua 
saúde física e mental?

Muitos acham que por estar 
em plena forma acreditam que 
está tudo ok, consigo mesmo, 
mas é necessário olhar para 
si, se avaliar identificar o pro-
blema e encarar de frente, 
sempre há uma solução.

A Homeopatia vem para 
contribuir nesse processo de 
cura, pois deixa o paciente 
em equilíbrio, ou seja, o deixa 
capaz em plena consciência 
para resolver suas queixas seja 
elas patológicas ou psicológica

A o  l o n g o  d e  n o v o s 
posts irei  esclarecer mais 
sobre esse assunto que é 
tão rico e extenso.

Palavras cruzadas

As mudanças seguem em destaque, meu cristal-
zinho, e vale a pena redobrar a atenção para iden-
tificar uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter 
sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado, principalmente se ouvir sua intuição, 
que está afiada. Com o mozão, há sinal de paixão 
e diversão em doses iguais.

Comece o dia priorizando as tarefas de rotina, 
cuidando do serviço mais chato e deixando tudo 
em ordem. Se precisa terminar alguma coisa que 
ficou pendente nos últimos dias, a dica é resolver 
tudo primeiro e só depois se envolver em algo 
novo! A saúde pode se beneficiar de uma atenção 
maior da sua parte. Com o mozão, a sintonia será 
impressionante.  

A manhã promete ser pra lá de proveitosa se você 
precisa fazer contatos, trabalha com marketing, 
educação ou lida com o público de alguma ma-
neira. Você tem tudo para fazer sucesso na con-
quista hoje, mas as maiores chances de fisgar 
um novo contatinho devem surgir durante o dia. 
Romantismo e diversão animam o romance.

Você começa o dia esbanjando energia! Aprovei-
te para resolver assuntos pendentes e tarefas que 
precisam da sua liderança para dar certo. Se está 
só, não pense duas vezes para iniciar uma con-
versa, mesmo que seja virtual, na parte da manhã. 
É que depois a Lua se muda para Aquário e sua 
possessividade ganha vida - cuidado para não su-
focar o mozão, hein!

No trabalho, você vai chegar mais longe se agir 
sem chamar muita atenção, tá? Comece a manhã 
costurando acordos e buscando bons resultados 
com dinheiro. O romance também conta com boas 
energias, seja você mesmo para animar as coisas 
com o mozão. Confiar no seu carisma e dar o pri-
meiro passo na conquista pode trazer resultados.

O dia começa com novas oportunidades de vi-
ver experiências diferentes, de expandir seus in-
teresses e de dar aquele chega pra lá na rotina. 
Um sonho antigo pode ser colocado em prática 
pela manhã. A Lua entra em Aquário mais tarde e 
pode trazer um astral meio intimista e reservado. 
Mas não se preocupe: demonstrações de carinho 
aquecem seu coração.

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 10 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Virgem. Apreciam a liber-
dade e lutam pela independência. Gostam de dizer o que pensam e o que sentem, por isso mesmo 
se chocam com as pessoas e a opinião pública. Seu número principal, do dia do nascimento é o 
15, formado de 1, Sol e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 6, de Vênus, o astro da beleza, das artes 
e da harmonia. Mas também do conflito de amor, da omissão e do disfarce. 

Horóscopo nascido em 10 de agosto

Seu signo tem fama de ser mais discreto, Escor-
pião, mas hoje você tem tudo para dar um show 
de comunicação em todas as áreas! Essa vibe 
elétrica também anima a paquera e pode até en-
contrar um amor à primeira vista! Depois, a Lua se 
muda para Aquário e seu lado caseiro vem à tona. 
Curtir uma noite com o mozão em casa pode ser 
mais gostoso do que imagina.

Hoje, colaboração será a palavra-chave na parte 
da manhã. Aproxime-se de outras pessoas que 
têm os mesmos interesses que você se quiser au-
mentar sua chance de sucesso. A paixão também 
cresce e promete muito prazer nos momentos a 
dois. Um namoro pode ficar mais sério se conver-
sarem sobre isso na parte da manhã.

Esbanjando disposição e criatividade, você pode 
começar o dia sonhando com uma viagem ou com 
um programa animado pra espantar a rotina. Os 
estudos recebem vibes maravigolds e pode se 
divertir se planeja começar um curso. Se está 
sonhando com um novo amor, não deixe que a 
distância se transforme em um problema. 

Com seu foco todo voltado para a vida profissional, 
você pode colecionar conquistas hoje. É hora de se 
concentrar no trabalho, batalhar pelos seus interes-
ses e receber o reconhecimento que merece. Você e 
o mozão podem descobrir novos interesses em co-
mum mais tarde, o que só fortalece o romance. Quer 
animar a paquera? Capriche na produção.

Tudo que envolve a família ou a sua casa deve correr 
melhor nesta manhã, Libra. Aproveite as good vibes 
para iniciar uma reforma, buscar um novo endereço, 
ou até dar os primeiros passos para realizar o sonho 
da casa própria. Se trabalha com produtos e serviços 
para o lar, ou ainda está no esquema de home office, 
tudo vai correr melhor do que o esperado. 

Nesta quarta, você tem tudo pra encher o bolso! O 
astral é ideal para fechar um bom negócio com a aju-
da da família, descobrir novas maneiras de ganhar 
dinheiro por conta própria ou até receber uma grana 
que não estava esperando. Saia da rotina e faça algo 
diferente com o mozão para animar as coisas.
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   Loterias
Megasena

01 05 06 08 09 10 12 13 
15 17 20 21 22 23 24

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 10/8/2022

concurso: 2508Megasena

Dupla sena
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Quina

Timemania

TIME DO
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 06 00 08 02 03 04

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

concurso: 2349Lotomania

39.920
12.586
95.810
81.007
01.354

02 13 28 49 50 62 75 
FLORESTA/CE

11 42 44 51 70

JULHO

03 08 12 15 24 25 31

concurso: 5918

41 45 48 51 53 58 

Sol

Paranaguá
max 18
min 14

max 16
min 10

Cascavel
max 14
min 9

Foz do Iguaçu
max 17
min 11

max 16
min 10

Curitiba
max 13
min 7

FASES 
DA LUA

Quinta 11/8/2022

Sol
Sexta 12/8/2022

Nublado

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

Lotofácil concurso: 2593

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

EDM
NOVELEIRO

ATRAVESSAR
RIGORTT

SAGAOCASO
DEVHUP

LAMBELAMBE
PORARSD

TRICOANTI
SOPAANEIS

ITBIGTT
BUDAAGUA
IOIRRI
DECLAMADO

MACAELUAS

Apreciador
de obras

como
"Pantanal"

Tenho a
obrigação
de pagar 

Conversa
fiada
(gíria)

O médico
que cuida

das
fraturas

Passar de
um lado a

outro 

Automó-
vel velho

(pop.)
Trocada;
alterada

Fotógrafo
ambulante
do interior

"O peixe
morre

pela (?)"
(dito)

(?) Paz,
capital

boliviana

Para
cima, em

inglês

Tecido
feito com

duas
agulhas

Sílaba de
"nevar"

(?) Ben,
relógio
londrino

1.050,
em alga-
rismos

romanos

"(?) Simp-
sons",

desenho
animado

Região
Norte Flu-
minense

Satélites
naturais

Espaço em
garagens

Severi-
dade

Narrativa
épica

Combi-
nada
Rádio

(símbolo)

Dança
festiva

Parte de
um porto

Ouvir, em
espanhol
Eric Clap-
ton, cantor

Prefixo:
contra

Joias para
os dedos

Tony Tor-
nado, ator
Unidade
térmica

O pôr
do sol
Verda-

deiro; real

Discursar 
em público
Imposto

imobiliário

(?) de 
cheiro:

perfume

Princípio

Inscrição na porta
de áreas de acesso
restrito

Recitado
(o poema)

Líder do
Budismo

Post-(?),
adesivo

para
recados

Caldo ali-
mentício

2/up. 3/big — oír. 4/saga. 8/charanga. 10/lambe-lambe. 11/ortopedista.
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BANCO2

L P L
S U F O C A N T E

C O Z I N H E I R O
S I Z A S A P

I S R A E L A B A
E M E R R A R
G E R A R A L D

C A R R A P I C H O
D A M P A R O

J A R R A D E D E
M E L E R O E N

P E N A C A C E
N D L I S T A
T E N E B R O S O

P E R I G O L A S

Que
impede a 
respira-

ção

Número
de dígitos

do CPF

Mestre-
cuca

Despon-
tado no

horizonte

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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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

Inverno é um pesadelo para
donos de veículos a diesel

Com a queda dos termôme-
tros nos meses de inverno, os 
veículos leves movidos a diesel 
tendem a apresentar irregulari-
dades na partida – o segmento 
avança no mercado com a 
popularização da SUV, que foi 
citada por 51% dos brasilei-
ros como o modelo de carro 
preferido para a compra, de 
acordo com recente pesquisa 
da Webmotors em parceria 
com a Anfavea. Com o objetivo 
de auxiliar o motorista a evitar 
problemas na direção, a NGK, 
multinacional japonesa espe-
cialista em componentes para 
sistemas de ignição, orienta 
sobre os principais cuidados 
para manutenção do veículo. 

Segundo Hiromori Mori, 
consultor de Assistência Téc-
nica da NGK, os motores a die-
sel trabalham por compressão 
do ar na câmara de combustão, 
o que gera aquecimento do ar 
a ponto de queimar o com-
bustível injetado. No entanto, 
parte desse calor se perde em 

Aston Martin DBX chama 
atenção no Bonanza Fly-In

componentes frios e o aque-
cimento não é suficiente para 
realizar a queima do diesel, 
sobretudo no inverno. “Nesse 
momento, entra em ação o 
sistema de partida a frio do 
veículo, composto por velas 
aquecedoras que fornecem 
calor adicional para facilitar a 
partida”, conta.

Mori explica que o sistema 
pode funcionar de formas 
diferentes a depender da tec-
nologia disponível no veículo. 
Nos motores modernos, que 
possuem gerenciamento ele-
trônico, um sensor de tem-
peratura é responsável por 
sinalizar para a central eletrô-
nica a necessidade de aciona-
mento do sistema, que é feito 
de forma automática. “Já nos 
motores mais antigos, uma luz 
em forma de mola, que indica 
o acionamento do sistema, 
aparece no painel de controle. 
Assim que essa luz é apagada, 
o motorista pode dar a par-
tida”, orienta.

PARTIDA A FRIO
Para identificar problemas 

no sistema, os motoristas 
observarão a luz acesa no pai-
nel indicando falha em caso 
de motores mais modernos 
ou precisarão testar os com-
ponentes do sistema caso os 
motores sejam antigos, nos 
quais o sistema é acionado em 
todas as partidas, o que reduz 
a sua durabilidade. “Uma 
maneira prática de verificar 
a deficiência do sistema de 
partida a frio é justamente 
observar a partida do motor. 
Dificuldade de partida e ocor-
rência de fumaça branca 
podem indicar falha no sis-
tema”, esclarece Mori. 

De acordo com o consultor 
de Assistência Técnica da NGK, 
a fumaça branca é resultado 
do diesel não queimado pelo 
motor, o que aumenta o con-
sumo de combustível e preju-
dica o meio ambiente. Alguns 
sistemas também dispõem da 
função pós-aquecimento, que 

consiste em manter as velas 
aquecedoras acionadas após 
a partida do motor para evitar 
tanto a formação de fumaça 
branca quanto a ocorrência 
de falhas de funcionamento.

Mori aponta que é essencial 
examinar o sistema de partida 
a frio uma vez por ano e sem-
pre que houver dificuldade 
na partida a frio ou fumaça 
branca no escapamento, 

para assegurar o bom funcio-
namento do motor a diesel. 
“Esse sistema é composto por 
velas aquecedoras que forne-
cem um calor adicional com a 
finalidade de facilitar a partida. 
Sempre que for preciso trocar 
as velas aquecedoras, a reco-
mendação é que seja feita a 
substituição do conjunto para 
evitar falhas recorrentes no sis-
tema”, conclui.

A presença de um Aston Mar-
tin DBX foi uma das atrações do 
Bonanza Fly-In, encontro de pro-
prietários de aviões executivos 
realizado no último sábado (6), 
no Aeroporto de São Joaquim 
da Barra. O SUV de alto luxo e 
desempenho trazido ao Brasil 
pela UK Motors (representante 
oficial da marca britânica) se 
destacou em meio a 78 aero-
naves e mais de trinta auto-
móveis esportivos e de luxo 

presentes ao evento.
Além do Aston Martin DBX 

levado pela UK Motors, havia 
outros carros da marca em 
exposição, modelos Rapide, 
Vantage e DBS, integrantes de 
acervos particulares. A pre-
sença do DBX foi um excelente 
cartão de visitas para a Aston 
Martin, com diversos clientes 
potenciais pedindo informa-
ções sobre esse e outros mode-
los da marca britânica.

O Bonanza Fly-In acontece 
desde 2013 e foi criado pelo 
Bonanza Clube do Brasil, for-
mado por proprietários de 
aeronaves de pequeno e médio 
porte (em especial os modelos 
Bonanza fabricados pela Bee-
chcraft norte-americana). O 
Bonanza Clube do Brasil é pre-
sidido por Luiz Gustavo Jun-
queira Figueiredo, organizador 
do evento que neste ano reuniu 
mais de 400 pessoas.

Revisão com profissionais experientes é o melhor caminho para 
evitar problemas com motores a diesel no inverno

DIVULGAÇÃO

SUV de alto luxo, o Aston Martin DBX foi trazido ao Brasil pela 
UK Motors, representante da marca no País
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00

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

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

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

11Quarta-feira, 10 de agosto de 2022  LOCAL@tribunahojenewsumuarama

Em 20 dias, preço da gasolina cai quase 7% na cidade

EXTRAVIO DE ALVARÁ
P Á T R I C I A  Z A F R E T 

POLZONOFF, inscrita sob nº 
CPF 884.749.769-87, estabe-
lecido na Rua Dr. Camargo, 
4501, Zona I, CEP 87502-010, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 35.325/2017. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

oportunidade DE INVESTIMENTOoportunidade DE INVESTIMENTO

   Contendo: 1 suíte com sacada,        
2 quartos com sacada, sala com sacada 
e churrasqueira, cozinha, bwc social, área de
serviço, 1 vaga de garagem. 
   O condomínio dispõe de portaria 24hs,
piscina, quadra esportiva, 
salão de festas, brinquedo-
teca, academia, sauna e
 playground.

R$ 590.000R$ 590.000

Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE: Área total: 189,11 m² 

Área privativa: 130,78 m². 

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Código: 223

   Localização privilegiada, a poucos 
metros do centro cívico e do bosque Uirapuru

Apartamento para Venda
 Umuarama / PR

Há 20 dias a gasolina mais 
barata em Umuarama custava 
R$ 5,57 e agora ela pode ser 
encontrada a R$ 5,19 – uma 
redução de 6,8% –, conforme 
pesquisa de preços divulgada 
ontem (9) pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama. O preço mais caro 
do combustível na cidade é 

de R$ 5,65, uma diferença de 
8,9%. Ainda de acordo com o 
levantamento, realizado em 
44 postos da cidade, o preço 
médio da gasolina é de R$ 5,38, 
o que representa também uma 
redução de 5,7% em relação à 
pesquisa anterior.

O etanol (álcool) mais 
barato custa R$ 3,85 e o mais 
caro R$ 4,39, uma variação de 

14%. “O valor médio do etanol 
é de R$ 4,08, o que representa 
uma redução de 7% em rela-
ção ao levantamento anterior 
realizado pelo departamento 
de pesquisas de preços do 
Procon. Diante desses pre-
ços, continua valendo a pena 
abastecer com gasolina, já que 
o custo do litro do etanol em 
relação à gasolina é de 76%, 

considerando que a autono-
mia do veículo abastecido com 
álcool é 30% menor”, indica o 
secretário Deybson Bitencourt.

Finalmente, a pesquisa 
aponta ainda que o óleo die-
sel mais barato é encontrado 
a R$ 6,88 e o mais caro a R$ 
7,38 – uma variação de 7,3%. 
“Considerando o preço médio, 
o diesel foi o combustível que 

menos teve redução, de ape-
nas 2,1%. A justificativa da ANP 
(Agência Nacional de Petróleo) 
é que o diesel está super valori-
zado no mercado internacional 
e a redução do ICMS, decretada 
pelo Governo Federal, não foi 
suficiente para gerar uma queda 
no preço desse combustível, que 
já tinha carga tributária menor 
no Paraná”, detalha Bitencourt.

Boletim mostra 34 novos casos de Covid
Um senhor de 90 anos, que 

tomou três doses da vacina 
contra covid-19, está internado 
na UTI no hospital Uopeccan e, 
de acordo com o Boletim Covid 
de ontem (9), não há nenhuma 
pessoa de Umuarama inter-
nada nas enfermarias dispo-
nibilizadas pelo SUS na cidade.

O número de novos casos 
aumentou: foram 34, sendo 
15 mulheres, 16 homens e 
três crianças – uma de três 
anos, que ainda não foi vaci-
nada, outra de seis anos e mais 
uma de 10 anos, ambas toma-
ram a primeira dose do imu-
nizante. Nos primeiros nove 
dias de agosto, 123 pessoas 
já foram diagnosticadas com 
coronavírus.

Desde o início da pandemia 

de coronavírus, em março de 
2020, 38.914 pessoas foram 
diagnosticadas com a doença 
e deste total 38.453 se recupe-
raram. Nenhuma notificação 
oficial de falecimentos pela 
doença foi oficialmente apre-
sentada nesta data e o total 
de óbitos nesse período de 27 
meses é de 345 óbitos.

O número de casos ativos 
é de 122 e o de casos suspei-
tos está em 59, indicando 
que 181 pessoas estão em 
isolamento domiciliar. Neste 
ano, em 221 dias – de 1° de 
janeiro até 9 de agosto de 
2022 – 18.489 pessoas rece-
beram diagnósticos positivos 

da doença (foram 9.465 
mulheres, 6.920 homens e 
2.104 crianças). Em agosto, a 
média de casos diários está 
em 11. A Secretaria de Estado 

da Saúde (Sesa) faz o cruza-
mento da taxa de positivi-
dade com o índice de interna-
mentos e classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.
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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

BOOM
O e-commerce realmente caiu nas graças dos brasileiros. E não apenas em marketplaces locais, como os pertencentes a 
grandes lojas de varejos, mas também em plataformas internacionais . A empresa em destaque recebeu o selo Integrador 
Premium da Shopee, um dos maiores marketplaces do mundo pois  em apenas 24 horas obteve 271.602 pedidos feitos, 
entre as 00h e 23h59 do dia 7/7. Quase 300 mil....

A prova de que a natureza é sábia é que ela nem 
sabia que iríamos usar óculos e notem como 

colocou nossas orelhas.

Jô Soares

Seu Pai merece!
O Difusor de Aromas 

Vinhedos é o mais 
amado por todos. Com 
aroma frutal de uva e 
notas de fundo ama-
deiradas, esse aroma 

deixa o ambiente com 
um perfume delicioso 
e aconchegante. Um 
Difusor que perfuma 
e decora o ambiente 
de todos os estilos e 
gostos. Aproveite a 

promoção e surpreen-
da seu pai com esse 

presente encantador. 
De: R$148,90 Por: 

R$126,50. A Essenza, 
no Shopping Palla-

dium te espera.

Novos Voos
A Azul Linhas Aéreas alterou 

os horários dos voos de Umu-
arama para Curitiba. A partir 

de agora, os aviões partem do 
Aeroporto Regional Orlando de 
Carvalho às segundas, quartas 
e sextas-feiras, no horário das 
20h40. A previsão de chegada 
na capital é de 22h30. E a volta 

de Curitiba para Umuarama 
sai do Aeroporto Afonso Pena 
às 18h15 e chega à cidade por 

volta das 20h15, também às se-
gundas, quartas e sextas-feiras.

Tá todo mundo falando do
 Rally das Américas, viu Batatinha!

O evento de capacitação  aos empresários umuaramenses e protago-
nistas que estarão na linha de frente  do evento no final do mês fez  

SUCESSO com a líder e consultora credenciada do Sebrae Sirley Fátima 
de Souza. Com uma chegada radical “motorizada” juntamente com 

Odair, do Grupo de Trilheiros de Umuarama.  Ela discursou lembrando e 
animando os comerciantes da cidade que eles são ESPECIAIS ao parti-
ciparem das capacitações para atenderem com excelência os turistas, 

pois Umuarama vai receber o  maior Rally das Américas que passará por 
aqui no final de  agosto, dia 27, com cerca de 350 competidores que vão  
participar da 30ª edição do Rally dos Sertões.  Entre competidores, pro-
dutores, engenheiros, mecânicos, equipe técnica, imprensa (nacional e 

internacional) e comissão organizadora, mais de 2.500 pessoas aportam 
em Umuarama no sábado 27.  A parada será no Lago Aratimbó e a  con-
centração será na Vila Sertões, no Parque de Exposições Darío Pimenta 

da Nóbrega. Megaestrutura com carretas, trailers, barracas, ônibus e 
estações de controle, neste evento INIGUALÁVEL.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO LOJA


