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Palestras conscientizam estudantes
pelo fim da violência contra mulher
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Umuarama iniciou sexta-feira 
(12) um cronograma de atividades relacionadas à campanha Agosto Lilás, 
instituída nacionalmente para conscientizar a sociedade sobre a violência 

contra a mulher. Agosto foi o mês escolhido para a campanha por marcar o 
aniversário de sanção da Lei Maria da Penha, que completa 16 anos em 2022. 
A primeira palestra foi realizada no Colégio Estadual Monteiro Lobato. l 8

l 6

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Saúde 
atualizou os dados de 
seu Informe Epidemi-
ológico Covid-19 e mais 
10 mortes pela doença 
foram confirmadas 
ontem. Duas delas são 
de 2020, sete de 2021 
e uma de fevereiro deste 
ano. São sete mulheres 
e três homens e todos 
tinham comorbidades e 
doenças, além de idade 
acima dos 70 anos. l9 

Selo Empresa
Amiga da

Mulher volta ao
debate na Alep

l 2

Regulamentado
o crédito

consignado
no Auxílio Brasil

l 3

País fatura o  
2º ouro com Isaquias  
e 2 bronzes no Pan  

de Canoagem
l 7

Queda no desemprego

Alunos do 5°ano da Escola Municipal Carlos Gomes, do distrito de Santa Eliza, visitaram um confinamento de gado 
em uma fazenda às margens da PR-580, entre Umuarama e Ivaté, onde conheceram o funcionamento e manejo da 
criação de bovinos neste sistema. A atividade é parte da execução do Programa Agrinho, desenvolvido em escolas 
estaduais e municipais de todo o Estado, que neste ano tem como tema “Sustentabilidade Ambiental”. l 6

EM VIRTUDE DO FERIADO 

MUNICIPAL NA SEGUNDA 

(15), O JORNAL TRIBUNA 
HOJE NEWS VOLTA A 
CIRCULAR NA QUARTA (17).

355 mortes
DANILO MARTINS/OBEMDITO

Projeto Agrinho

ASSESSORIA/SECOM

Hoje tem Vida
em Equilíbrio

na Coluna
Viva Bem

l 9
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Umuarama

Fases da lua
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Céu claro

Criação do Selo Empresa Amiga da 
Mulher volta a ser debatida 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

12/7 a 12/8 0,7307 0,7307 0,2296
13/7 a 13/8 0,7324 0,7324 0,2312
14/7 a 14/8 0,7058 0,7058 0,2048
15/7 a 15/8 0,6696 0,6696 0,1688
16/7 a 16/8 0,6710 0,6710 0,1701

Ações % R$
Petrobras PN +7,19% 31,71 
Vale ON +0,94% 69,80 
ItauUnibanco PN +1,21% 26,74 
Magazine Luiza ON +17,76% 3,58 
Hapvida ON +16,97% 7,72 
Via ON +13,98% 3,18 

IBOVESPA: +2,78% 112.764 pontos

Iene 133,58
Libra est. 0,82
Euro 0,98
Peso arg. 134,49

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,6% 5,0730 5,0740 -1,9%

PTAX  (BC) -0,2% 5,1017 5,1023 -1,7%

PARALELO -1,6% 4,9600 5,3800 -1,8%

TURISMO -1,7% 4,9600 5,3600 -1,8%

EURO -1,0% 5,2318 5,2329 -1,1%

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

DÓLAR 12/08

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,19
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.348,25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/08 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 1.669,25 -40,25 13,7%
FARELO ago/22 520,20 0,00 22,5%
MILHO set/22 639,75 10,50 7,7%
TRIGO set/22 806,00 -4,75 -1,0%

SOJA 172,00 0,9% -2,3% 170,00
MILHO 77,48 0,1% -1,7% 77,00
TRIGO 111,85 -0,3% 1,4% 112,00
BOI GORDO 299,74 0,0% -0,7% 300,00
SUINO 6,22 0,2% 0,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 12/08 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 12/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 0,6% -3,2%
SOJA Paranaguá 192,00 0,5% -1,5%
MILHO Cascavel 86,00 2,4% -1,1%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Muitas nuvensCéu claroCéu claro

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

A proposta que visa reco-
nhecer empresas que ado-
tam práticas organizacionais 
de equilíbrio entre traba-
lho, família e valorização da 
mulher, volta a ser debatida 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). O projeto 
de lei 816/2019, que insti-
tui o Selo Empresa Amiga da 
Mulher (SEAM), será votado 
em segundo turno na sessão 
plenária de segunda-feira (15).

A proposição, que tra-
mita na forma de um substi-
tutivo geral da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
determina que a concessão 
do SEAM incentive empre-
sas paranaenses a adotarem 
práticas comprometidas 
com crescimento pessoal e 
profissional da mulher.

O selo tem como obje-
tivo sensibilizar as empresas 
sobre os impactos negati-
vos da ausência de práticas 
organizacionais de equilíbrio 
entre trabalho e família, tais 
como a queda na produtivi-
dade; o impacto na compe-
titividade; a diminuição da 
qualidade de vida dos funcio-
nários e de suas famílias; e o 
impacto no desenvolvimento 
social e econômico do país.

A matéria pretende pre-
miar práticas como a manu-
t e n ç ã o  d e  c r e c h e s  n a s 
empresas; a permissão de 
redução de jornada às lac-
tantes, além da já prevista 

SOS Racismo
Os parlamentares paranaenses votam em terceiro turno o 

projeto de lei 689/2021, que trata da divulgação de informações 
contra a prática de ato discriminatório por motivo de raça ou cor. 

A proposta, que tramita na forma de um substitutivo geral da 
CCJ, altera a Lei nº 14.938/2005, que autorizou o Poder Executivo 
a criar o Programa SOS – racismo no Paraná. Segundo o texto, o 
programa poderá ser amplamente divulgado através de cartazes 

que deverão ter informações sobre a definição dos crimes de 
racismo e de injúria racial; o número do telefone do SOS - RA-

CISMO (0800.642.0345) no Paraná; o e-mail sosracismo@sejuf.
pr.gov.br; a palavra “DENUNCIE”; e a referência ao número desta 
Lei e da Lei Federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 – Define os 

crimes resultantes de preconceito de raça ou cor.

em lei; o acompanhamento 
psíquico-social oferecido 
aos funcionários, em espe-
cial às mulheres; e o auxílio 
da empresa para resoluções 
de problemas domésticos.
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Decreto regulamenta 
o crédito consignado 
no Auxílio Brasil

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou decreto que regula-
menta as concessões de emprés-
timo consignado a beneficiários 
do Programa Auxílio Brasil. O 
texto foi publicado ontem (12) 
no Diário Oficial da União.

O Ministério da Cidadania 
ainda editará normas com-
plementares para o início das 
operações e será o responsá-
vel pela retenção dos valores 
autorizados pelo beneficiário 
do programa e pelo repasse à 
instituição financeira consig-
natária. O crédito consignado 
é aquele concedido pelas ins-
tituições financeiras com 

desconto automático das par-
celas em folha de pagamento 
do salário ou benefício.

Os beneficiários do Auxílio 
Brasil poderão fazer emprés-
timos de até 40% do valor do 
benefício e autorizar a União 
a descontar o valor da par-
cela dos repasses mensais. 
De acordo com o decreto, 
a responsabilidade sobre a 
dívida “será direta e exclusiva 
do beneficiário. A União não 
poderá ser responsabilizada, 
ainda que subsidiariamente, 
em qualquer hipótese”.

“Na hipótese de o valor 
das consignações contratadas 

ultrapassar, de forma isolada 
ou combinada com consig-
nações anteriores, o limite 
máximo previsto em lei, serão 
descontadas prioritariamente 
as parcelas relativas aos con-
tratos mais antigos”, diz o 
decreto. Nesse caso, será per-
mitido o desconto parcial até 
o limite estabelecido.

A lei que autorizou a con-
cessões de empréstimos e 
financiamentos no âmbito do 
Auxílio Brasil foi publicada no 
último dia 4 de agosto. A par-
tir deste mês, até dezembro, o 
valor do benefício passou de 
R$ 400 para R$ 600.

Sem acordo, sem debate
A RIC TV cancelou o 

debate entre os candidatos 
ao Senado que estava pro-
gramado para o próximo 
dia 20. O motivo foi a falta 
de acordo entre os partici-
pantes. Dos oito convida-
dos, segundo a emissora, 
somente o deputado Paulo 
Eduardo Martins (PL) acei-
tou as regras propostas. De 

acordo com a TV, entre os que 
expressaram desacordo estão 
os candidatos do Podemos, 
senador Alvaro Dias, e do 
União Brasil, ex-juiz Sergio 
Moro. A RIC alega que preten-
dia promover um debate com 
a participação dos quatro 
candidatos mais bem coloca-
dos nas pesquisas, para que 
o confronto com mais tempo 

para os participantes expo-
rem suas ideias. Os outros 
quatro candidatos partici-
pariam de entrevistas com 
25 minutos de duração, em 
rede estadual, ao longo da 
programação da emissora. 
No próximo dia 29, a RIC 
inicia uma série de sabati-
nas com os candidatos ao 
governo do estado.

Ação do MP quer o fim da limitação do 
número de mulheres na Polícia Militar

A AÇÃO classifica a lei em vigor como afronta a igualdade e promove a discriminação 
feminina ao colidir com a Constituição do Paraná

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR) ajuizou no iní-
cio da semana, uma ação no 
Tribunal de Justiça do Estado 
(TJPR) para que seja decla-
rada inconstitucional uma lei 
estadual que limita o acesso 
de mulheres nos quadros da 
Polícia Militar. A lei é de 2000 e 
foi modificada em 2005.

A ação classifica a lei em 
vigor como uma “afronta a igual-
dade e promove a discrimina-
ção feminina” ao colidir com a 
Constituição do Paraná. “O refe-
rido dispositivo legal é material-
mente inconstitucional, uma vez 
que emprega critério discrimina-
tório em desfavor de mulheres, 
desrespeitando, dessa forma, 
a igualdade, a dignidade das 
mulheres e os direitos huma-
nos e fundamentais que são a 
elas garantidos”, diz um outro 

trecho do documento.
A lei prevê que, “conside-

rando a natureza especial da 
função de Policial Militar e 
Bombeiro Militar e o interesse 
público, ficam destinadas até 
50% das vagas das inclusões 
no Quadro de Oficiais Policiais 

Militares, Bombeiros Militares 
e Qualificações de Praças, 
para pessoas do sexo femi-
nino”. É importante destacar 
que esta lei é de 2005 e altera 
este porcentual, que antes era 
de 6%. É este limitador de 50% 
que o MPPR quer derrubar.

“Vou processar”
O ex-juiz Sergio 
Moro (União Brasil), 
candidato ao Senado 
Federal, diz em 
documento enviado a 
dirigentes partidários 
que vai processar por 
má-fé quem contestar 
a sua candidatura 
na Justiça Eleitoral. 
Ele informa que atende a todos os critérios para ser 
candidato e que, por isso, não pode ter a sua postulação 
barrada. No documento, Moro anexa comprovantes de 
“todos os requisitos de elegibilidade, bem como não 
incidir em qualquer hipótese de inelegibilidade”. O ex-
ministro da Justiça diz que, caso alguma legenda ainda 
assim questione sua candidatura, sua defesa poderia 
entra com uma ação por crime eleitoral. 

Armas e eleições
O presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou o uso das 
Forças Armadas nas eleições deste ano. O decreto, que 
foi publicado ontem (sexta-feira, 12) no Diário Oficial 
da União, diz que os militares podem atuar no pleito 
para a garantia da votação e da apuração em outubro. A 
medida é usual, porém o contexto é diferente de outras 
eleições, já que as Forças Armadas embarcaram na 
tese do presidente sobre fraudes no sistema eleitoral e 
têm atuado na fiscalização das urnas eletrônicas. Além 
de Bolsonaro, assinaram o documento os ministros da 
Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência 
da República, general Augusto Heleno.

Vistas
O ministro André Mendonça, do STF, suspendeu o 
julgamento de uma série de recursos apresentados 
no âmbito de inquéritos que incomodam e atingem o 
presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Os casos são 
relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, magistrado 
que é alvo de ataques do chefe do Executivo e de sua 
base aliada e toma posse como presidente do TSE na 
terça (16). Mendonça pediu vista dos processos que 
foram remetidos ao Plenário virtual do Supremo.

Moro no Paraná
O petista ainda reforça 
que: “Sergio Moro já teve 
o pedido de candidatura 
negado pela Justiça 
Eleitoral em São Paulo, 
tentou dar um golpe lá, 
falando que morava lá, 
e agora está tentando se 
candidatar aqui no Paraná, 
mas não tem o tempo 
de domicílio eleitoral no 
Estado que a Justiça pede 
para que alguém possa 
sair candidato. Ele não 
pode ser candidato e não 
vamos permitir que Sérgio 
Moro dê esse golpe na 
democracia e no povo 
paranaense. Esperamos 
que a Justiça aja sobre essa 
irregularidade por parte do 
Sérgio Moro”, declarou Luiz 
do PT em vídeo publicado 
na sua conta no Twitter 
por volta do meio dia desta 
quinta (11).

Curto domicílio
Por outro lado, o candidato 
a deputado estadual Luiz 
do PT (Luiz Henrique Dias 
da Silva), de Foz do Iguaçu, 
está pedindo a impugnação 
da candidatura do ex-
juiz federal Sergio Moro 
(União Brasil) a senador 
pelo Paraná. O pedido 
de impugnação foi 
protocolado na última 
quinta-feira (11) no 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR). Na 
petição, Luiz sustenta 
que Sergio Moro não tem 
seis meses de domicílio 
eleitoral em Curitiba e que, 
por isso, não pode registrar 
candidatura pelo Paraná, 
pois não satisfaz uma das 
condições de elegibilidade. 
“Acabamos de entrar com 
pedido de cassação do 
registro da candidatura de 
Sérgio Moro ao Senado 
aqui pelo Paraná”.
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PSDB tem prazo de
24 horas para explicar 
apoio a Alvaro Dias

SILVESTRI teve seu nome aprovado como candidato ao Senado na convenção estadual e 
argumenta a inexistência de autonomia partidária absoluta

A desembargadora federal 
do Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE) Cláudia 
Cristina Cristofani deu prazo de 
24 horas para que o Colegiado 
Nacional da Federação PSDB/
Cidadania se manifeste a res-
peito do pedido do ex-pre-
feito de Guarapuava, Cesar 
Silvestri Filho (PSDB) de sus-
pender a decisão que levou 
o partido a apoiar a candida-
tura de Alvaro Dias (Podemos) 
ao Senado Federal.

O ex-prefeito entrou com 
ação anulatória no TRE 
para suspender a coligação 
do PSDB/Cidadania com o 
Podemos de Alvaro Dias e, 
assim, se manter candidato 
ao Senado. Cesar Silvestri teve 
seu nome aprovado como can-
didato ao Senado durante con-
venção estadual do partido. 
Cesar Silvestri argumenta a 
inexistência de autonomia 
partidária absoluta, aduzindo 
que “a Federação Nacional 
extrapolou o limite de auto-
nomia partidária e praticou 
ato ilegal e arbitrário”.

A magistrada pediu infor-
mações à Federação PSDB/
Cidadania porque as “ale-
gações trazidas pelo autor 
(Cesar Silvestri) não se mos-
tram robustas e suficientes 
para pacificar a conclusão 
a ser adotada por esta jul-
gadora”, diz um trecho da 
decisão. “As razões invo-
cadas em muito aludem às 
prerrogativas da própria 
Federação PSDB Cidadania 
no Paraná, devendo ela ser 

ouvida antes da presente 
deliberação judicial”.

A desembargadora abre 
também a possibil idade 
para que a coligação “Por 
Amor Ao Paraná”, que lançou 
Álvaro Dias como candidato 
ao Senado, se manifeste 
em 24 horas no processo já 
que a decisão pode alterar 
a composição da aliança. A 
ação poderá ser julgada na 
sessão presencial do TRE da 
próxima segunda-feira (15). 

Nomeados por Bolsonaro ao TRF-6 são 
ligados a ministros do STJ e do STF

SESSÃO do pleno do STJ na terça (9), definiu nomes para formar o novo tribunal criado 
em 2021

Nomeados pelo presidente 
Jair Bolsonaro a vagas de 
desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 6ª Região, 
parte dos juízes têm em seus 
currículos cargos no STJ e no 
STF. As 17 nomeações foram fei-
tas com base em listas tríplices 
do STJ e publicadas no Diário 
Oficial da União da quinta (11). 
Trata-se de membros oriundos 
da magistratura e, também, de 
vagas destinadas aos quintos 
constitucionais da OAB e do 
Ministério Público.

Entre os nomeados, está 
o juiz federal Pedro Felipe de 
Oliveira Santos, secretário-geral 
da Presidência do STF, exercida 
hoje por Luiz Fux. O juiz Klaus 
Kuschel, auxiliar de Kássio 
Nunes Marques no STF, tam-
bém está na lista dos indicados.

O juiz federal  Miguel 
Ângelo de Alvarênga Lopes é 
secretário-geral do Conselho 
da Justiça, órgão ligado ao 
STJ cujas indicações são fei-
tas pelos ministros da Corte, 

hoje presidida pelo minis-
tro Humberto Martins. Desde 
agosto de 2021, ele é juiz auxi-
liar do gabinete do ministro na 
Presidência da Corte.

A lista também traz Simone 
dos Santos Fernandes, juíza-ins-
trutora do gabinete do ministro 
João Otávio de Noronha, que 
encampou junto ao Congresso 
Nacional a criação do novo tri-
bunal. O ministro era presidente 
da Corte quando enviou o pro-
jeto de criação do TRF-6, des-
tinado à Jurisdição de Minas 

Gerais, ao Congresso.
Simone, Miguel Ângelo, 

Pedro Felipe e Klaus foram 
nomeados pelo chamado 
“critério de merecimento”. 
Segundo o CNJ, há três requi-
sitos para se enquadrar nesta 
classificação. São eles a com-
provação de dois anos de exer-
cício efetivo no cargo, figurar 
na quinta parte da lista de 
antiguidade, e não ter em seu 
histórico punições, infrações 
e retenções injustificadas dos 
autos de processos.
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Turismo em alta
O avanço da vacinação contra a Covid-19 e as belezas 

naturais do Estado está movimentando o turismo 
no Paraná. Levantamento do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) voltado para o setor de 
serviços revelou que a atividade cresceu 37,9% no 
primeiro semestre de 2022 no comparativo com o 

mesmo período do ano passado. Em julho deste ano, o 
Paraná ficou à frente de referências turísticas no período, 
como Bahia (25,7%), Pernambuco (9,9%) e Rio de Janeiro 

(7,6%).

‘Faciap Recupera’
O programa Faciap Recupera 
já recuperou mais de R$ 1 
milhão para as associações 
comerciais e lojistas no 
Paraná desde a sua criação, 
em maio de 2021. O total 
recuperado em julho no 
Estado pelo SPC Brasil, 
parceiro da Faciap, passa de 
98 milhões. O presidente da 
Faciap, Fernando Moraes, 
explica que o objetivo deste 
programa é contribuir com 
as empresas para que elas 
reduzam ou eliminem a 
inadimplência em sua carteira 
de clientes. “Nosso foco 
é resolver o problema de 
forma adequada por meio 
de soluções inteligentes e 
integradas”, disse.

Patrimônios
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) está divulgando os bens 
declarados pelos candidatos 
ao governo do Paraná que 
já registraram candidatura. 
Os valores dos patrimônios 
informados até esta quinta-
feira (11) vão de R$ 88 mil a 
R$ 8,8 milhões. O patrimônio 
mais alto até agora é o do 
candidato à reeleição pelo 
PSD, Ratinho Júnior. O mais 
baixo é o de Ricardo Gomyde 
(PDT).

Registro de 
candidaturas
Termina na próxima segunda-
feira, 15, o prazo para 
os partidos políticos, as 
federações e as coligações 
requererem o registro de 
candidatas e candidatos 
a presidente e a vice-
presidente da República, 
governadores e vice-
governadores, senadores 
e respectivos suplentes, 
deputados federais e 
deputados estaduais ou 
distritais. A determinação 
está prevista no calendário 
eleitoral de 2022.

Tá mantido
O Pros manterá a decisão da 
sua convenção estadual, com 
a candidatura de Aline Sleutjes 
ao Senado e o apoio a Ratinho 
Ratinho Júnior (PSD) para o 
governo do estado. Sleutjes 
afirmou que a decisão do TSE, 
que devolveu a presidência 
do partido a Eurípedes Júnior, 
que pretende colocar o 
partido na coligação de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) para a 
Presidência da República, não 
altera o quadro do Paraná.

No preju!
A Copel (Companhia 
Paranaense de Energia) 
registrou um prejuízo líquido 
de R$ 522,4 milhões no 
segundo trimestre de 2022. 
O resultado da companhia, 
divulgado nesta semana, 
representa uma queda 
abrupta ante ao lucro de 
quase R$ 1 bilhão reportado 
no mesmo período do 
ano passado. A empresa 
creditou o prejuízo à Lei 
federal que estabeleceu a 
obrigatoriedade da devolução, 
aos consumidores de energia, 
de créditos tributários de 
PIS e Cofins. Na prática, a 
medida do governo pode 
baratear o custo da energia 
elétrica na conta de luz aos 
consumidores.

No controle
A vereadora de Curitiba 
Flávia Francischini (União 
Brasil) lançou sua candidatura 
à deputada estadual pelo 
estado do Paraná. Flávia 
pretende assumir a trajetória 
de quase 12 anos na política 
do Delegado Francischini, que 
perdeu o mandato por crime 
de opinião. A pré-candidata 
a deputada estadual irá lutar 
pelas bandeiras das Pessoas 
com Deficiência, com autismo 
e segurança pública.
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Sesa atualiza os dados e 
anuncia 10 mortes por 
Covid entre 2020 e 2021

Curitiba está liberada a ativar a 
tecnologia 5G na próxima terça

A partir de terça-feira (16), as 
prestadoras que adquiriram a 
faixa de 3,5 GHz na licitação de 
5G, realizada no ano passado, 
poderão ativar estações com a 
tecnologia de quinta geração 
do serviço móvel nas cidades 
de Curitiba, Goiânia e Salvador.

A decisão foi tomada ontem 
(sexta-feira, 12) pelo Grupo 
de Acompanhamento da 
Implantação das Soluções para 
os Problemas de Interferência 
na faixa de 3.625 a 3.700 MHz 
(Gaispi), da Anatel.

Já possuem estações de 
5G em operação as cidades de 
Brasília/DF, Belo Horizonte/
MG, João Pessoa/PB, Porto 
Alegre/RS e São Paulo/SP. 
A faixa de 3,5 GHz é a que 

garante as melhores poten-
cialidades da quinta geração.

De acordo com a Entidade 
Administradora da Faixa (EAF 
– Siga Antenado), deverão 
estar aptas para receber o 5G 
até 29 de agosto as cidades de 
Florianópolis/SC, Palmas/TO, 
Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES.

O Gaispi deliberou, com 
base em informações logís-
ticas da EAF, recomendar ao 
Conselho Diretor da Anatel 
a postergação da disponibi-
lização da faixa de 3,5 GHz 
para até 28 de outubro nas 
15 demais capitais.

Tal medida se mostra 
necessária para permitir a 
conclusão das ações de deso-
cupação da faixa e mitigação 

de eventuais interferências 
na recepção das estações 
do Serviço Fixo por Satélite 
(FSS). Permanece a possibili-
dade de antecipação, mesmo 
nessas 15 cidades, desde que 
adotadas as medidas neces-
sárias por parte da EAF.

Quem recebe as transmis-
sões da TV Aberta pela antena 
parabólica precisa adaptar o 
equipamento para evitar even-
tuais interferências.

Inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) 
que recebem sinal da TV aberta 
por parabólica podem solicitar o 
kit gratuito para a adaptação do 
equipamento à Siga Antenado, 
nome fantasia da EAF.

A Sesa (Secretaria de Estado 
da Saúde) atualizou os dados 
de seu Informe Epidemiológico 
Covid-19 e mais 10 mortes pela 
doença foram confirmadas: 
duas ocorridas em 2020, sete 
em 2021 e uma em fevereiro 
deste ano. São sete mulheres 
e três homens, todos tinham 
comorbidades e doenças e 
idade acima de 70 anos. Agora 
o total de óbitos em decorrên-
cia de complicações por covid 
na cidade é de 355.

De acordo com o Boletim 
Covid emitido pela Secretaria 
Municipal de Saúde nesta sex-
ta-feira (12), 22 novos casos 
foram confirmados, sendo 15 
mulheres, seis homens e uma 
criança de cinco anos, que 
não foi vacinada. Desde o iní-
cio da pandemia de coronaví-
rus, em março de 2020, 38.962 
pessoas foram diagnosticadas 
com a doença e deste total 
38.491 se recuperaram.

O número de casos ativos é 
de 132 e o total de casos sus-
peitos é de 37, indicando que 
169 pessoas estão em isola-
mento domiciliar. Neste ano, 
em 224 dias – de 1° de janeiro 
até 12 de agosto de 2022 – 
18.537 pessoas receberam 

diagnósticos positivos da 
doença (foram 9.495 mulheres, 
6.935 homens e 2.107 crian-
ças). Em agosto, a média de 
casos diários está em 14.

Segundo o relatório de 
ocupação de leitos para tra-
tamento da doença nos hos-
pitais credenciados pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), há 
quatro pessoas de Umuarama 
internadas em enfermarias: 

uma de 24 anos, que tomou 
duas doses da vacina, uma 
de 49 anos, uma de 62 e outra 
de 74 anos – todos tomaram 
três doses da vacina. Nenhum 
paciente está internado em 
UTI. 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”.

O TOTAL de óbitos em decorrência de complicações por covid na cidade é de 355
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Pais em festa
Domingo é dia de render 
homenagens ao homem mais 
importante do mundo. Nada 
como uma confraternização 
em família para celebrar a 
ocasião. Caso você ainda 
não tenha comprado o 
presente do Paizão, a dica é 
aproveitar o horário dilatado 
de atendimento do comércio 
de Umuarama neste Sabadão 
(13). As lojas atenderão 
das 9h às 17h e não faltam 
excelentes opções, que 
somadas às promoções 
e condições especiais de 
pagamento formatam um 
combo imperdível!

Contagem regressiva
O pavilhão de Indústria 
e Comércio do parque 
de exposições começa a 
ser preparado para a 45ª 
edição da Feira Ponta de 
Estoque. O evento, realizado 
pelo Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da 
Aciu, retorna com tudo, 
com descontos que podem 
superar os 70%. Anote: 
abertura na quinta (18), às 
18h30 - expediente até 22h; 
expediente na sexta (19), das 
9h às 22h, e no sábado (20), 
das 9h às 18h.

Sem expediente
No dia 15 de agosto 
(segunda) é comemorada 
a Assunção de Nossa 
Senhora, feriado municipal 
em Umuarama. Logo, o 
comércio de rua não terá 
expediente. No âmbito da 
municipalidade, o Pronto 
Atendimento (PA) não 
fecha. A coleta de lixo não 
sofrerá interrupção e a 
Acesf também não. Guarda 
Municipal e Umutrans 
também não interrompem o 
atendimento à população.

Conecta Jovem
A agenda de agosto 
realmente está bombando. 
Outro evento em destaque 
é o Conecta Jovem. A 
iniciativa do Conselho do 
Jovem Empresário (Conjove) 
vem obtendo enorme 
adesão. O objetivo dos 
organizadores é integrar os 
jovens empreendedores do 
município. O evento ocorrerá 
no salão de eventos Sicoob - 
avenida Padre José Germano 
Neto - no dia 24 (quarta), às 
19h30. Sucesso assegurado!

Cautela
O governo federal autorizou 
a oferta de empréstimos 

consignados para 
beneficiários do Programa 
Auxílio Brasil. Porém, muitas 
famílias não têm considerado 
o caráter provisório do 
benefício e a alta taxa de 
juros também tem assustado. 
Essa falta de informações 
levou a Secretaria Municipal 
de Assistência Social a prestar 
alguns esclarecimentos, a 
fim de evitar endividamentos 
que podem complicar ainda 
mais a vida de famílias que 
já sobrevivem com poucos 
recursos.

Circunstâncias
As famílias que têm a 
pretensão de realizar 
esse tipo de empréstimo 
consignado precisam 
saber que assumirão uma 
dívida e que o beneficio 
terá o valor diminuído até 
que seja quitado. E mais: 
se por algum motivo o 
beneficio for bloqueado ou 
cancelado antes do término 
desta dívida, ainda assim a 
família precisará manter as 
prestações em dia.

Novos convênios
Nossos associados passam 
a contar com descontos 
exclusivos através de 
convênios firmados com a 
BSafe Segurança e Saúde do 
Trabalho - 30% em laudos, 
inspeções, treinamentos e 
outros serviços - e com a 
Plenogás - 15% na recarga 
de gás de cozinha. Os 
contatos das empresas são, 
respectivamente, (44) 99176-
4944/2020-9664.

Golpe do Censo
Ao que se sabe até este 
momento, centenas de 
pessoas de Umuarama 
estão recebendo mensagens 
em seus aplicativos do 
WhatsApp, convidando a 
responder a questionários, 
pesquisas e entrevistas a 
respeito do Censo 2022. 
Porém, o IBGE alerta que 
não haverá, de forma 
alguma, o recenseamento 
por meio dessa rede social. 
Quem receber este tipo 
de mensagem jamais deve 
compartilhar nos grupos que 
tem com parentes e amigos.

"Ao sair da inércia da não 
realização, nós nos tornamos 
ávidos por transformar 
realidades e concretizar 
sonhos" - Lilian Bertin

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!
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Pnad registrou queda de desemprego 
em 22 estados no segundo trimestre

Beach
Tennis

Saiba mais
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A taxa de desemprego caiu 
em 22 das 27 unidades da fede-
ração no 2º trimestre, na com-
paração com os três primeiros 
meses do ano. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) Trimestral, divul-
gada ontem (12) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O maior recuo no trimes-
tre foi registrado no Estado de 
Tocantins, com menos 3,8 pon-
tos percentuais. Pernambuco 
caiu 3,5 pontos percentuais e 
Alagoas, Pará, Piauí e Acre tam-
bém se destacaram, todos com 
quedas de cerca de 3 pontos. 
Apesar das quedas, o Nordeste 
permanece com a maior taxa 
de desocupação entre as 
regiões, de 12,7%.

Po r  E s ta d o,  o  m a i o r 
índice de desemprego é o da 
Bahia (15,5%), seguido de 
Pernambuco (13,6%) e Sergipe 
(12,7%). Os menores índi-
ces estão em Santa Catarina 
(3,9%),  no Mato Grosso 
(4,4%) e no Mato Grosso do 
Sul (5,2%). Registraram esta-
bilidade na taxa o Distrito 
Federal ,  Amapá,  Ceará, 
Mato Grosso e Rondônia. No 
Paraná, a taxa ficou em 6,1%.

A taxa de desocupação no 
segundo trimestre de 2022 
ficou em 9,3%. No trimestre 
anterior, o índice nacional 
estava em 11,1% e no mesmo 

trimestre do ano passado o 
desemprego era de 14,2%.

INFORMALIDADE
A taxa de informalidade 

ficou em 40% da população 
ocupada, com 39,3 milhões de 
pessoas. Houve aumento em 
números absolutos na compa-
ração trimestral (38,2 milhões) 
e na anual (35,7 milhões), mas 
estabilidade na análise per-
centual, devido à expansão da 
população ocupada.

Os trabalhadores por conta 

própria são 26,2% da popula-
ção ocupada do país e a taxa 
composta de subutilização da 
força de trabalho foi de 21,2%.

Entre as pessoas desocu-
padas, 42,5% estão procu-
rando trabalho entre um mês 
a menos de um ano e 29,5% 
procuram por dois anos ou 
mais. O país tem 4,3 milhões 
de pessoas desalentadas, o 
que corresponde a 3,8% da 
força de trabalho.

A formalidade no trimestre 
atingiu 73,3% dos empregados 

A TAXA de desocupação no segundo trimestre de 2022 ficou em 9,3%. No Paraná, a taxa 
ficou em 6,1%

Gênero e raça
De acordo com o IBGE, a desocupação entre mulheres (11,6%) e 
entre pessoas pretas (11,3%) e pardas (10,8%) continua acima da 
média nacional. A taxa entre pessoas brancas ficou em 7,3% e o 
desemprego atinge 7,5% dos homens. Segundo a coordenadora 
de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, a diferen-
ça entre negros e brancos aumentou, enquanto a distância do 

desemprego das mulheres para os homens diminuiu, mas ainda 
é grande. “A queda foi maior entre as mulheres (2,2 pontos per-
centuais contra 1,6 ponto percentual dos homens), porém, não 
foi o suficiente para diminuir a distância entre eles. A taxa das 

mulheres é 54,7% maior que a dos homens”. Por idade, o maior 
recuo ocorreu entre os jovens, de 18 a 24 anos, passando de 

22,8% no primeiro trimestre do ano para 19,3% no segundo. Por 
escolaridade, a taxa de desocupação para as pessoas com ensino 
médio incompleto ficou em 15,3%, para quem tem nível superior 

incompleto, a taxa foi 9,9%, e para o nível superior completo o 
desemprego ficou em 4,7%.

PM ‘desliga’ delivery de maconha

DROGA estava em uma bolsa e foi deixada por um motociclista no bairro Zona II

O rendimento médio mensal recebido pelos trabalhadores foi 
estimado em R$ 2.652 no segundo trimestre do ano, o que 

representa estabilidade na comparação com o valor de R$ 2.625 
registrado no trimestre anterior, segundo o IBGE. O valor é 

5,1% menor do que o percebido no segundo trimestre de 2021, 
quando o rendimento médio foi de R$ 2.794. Segundo Adriana 
Beringuy, o resultado demonstra que as pessoas estão receben-
do salários menores, bem como os rendimentos perdem valor 
diante da alta da inflação. “A gente tem melhoria do número 
de ocupados, um crescimento até de carteira de trabalho, em 

várias atividades econômicas, mas o rendimento em si não vem 
apresentando uma expansão em termos reais. Embora a gente 
tenha visto que em termos nominais houve sim uma expansão 
no trimestre e no ano. Só que trazidos a termos deflacionados, 

quando a gente considere em termos reais, o aumento que teve 
em termos nominais não é o suficiente para manter a expansão 

em termos reais”. O rendimento dos homens ficou em média 
em R$ 2.917 e o das mulheres em R$ 2.292, o que representa 

78,6% do rendimento dos homens. Entre as pessoas brancas, o 
rendimento médio é de R$ 3.406, caindo para R$ 2.009 entre as 

pretas e R$ 2.021 entre as pessoas pardas. Ou seja, o rendimento 
médio dos ocupados de cor preta representa 59% do rendimento 
médio dos ocupados de cor branca. Acompanhando a expansão 
do mercado de trabalho, a massa de rendimento médio real de 

todos os trabalhos somou R$ 255,7 bilhões, crescimento em rela-
ção ao trimestre anterior (R$ 244,9 bilhões) e frente ao segundo 

trimestre de 2021 (R$ 244 bilhões). 

Rendimento

do setor privado, queda em 
relação aos 74,1% do trimestre 
anterior e também na compara-
ção com os 75,2% do segundo 
trimestre de 2021. Por estado, 
a formalidade vai de 46,6% dos 

trabalhadores do Piauí a 87,4% 
dos de Santa Catarina.

Entre as trabalhadoras 
domésticas, apenas 25,1% 
tinham carteira de trabalho 
assinada no período analisado.

A Polícia Militar (PM) foi 
acionada, na madrugada 
de ontem (sexta-feira, 12) 
para comparecer na Zona II 
de Umuarama. Uma denún-
cia anônima dava conta de 
que naquela comunidade, 
e s t a r i a  a c o n t e c e n d o  a 
entrega de maconha no sis-
tema ‘delivery’. De acordo 
com o denunciante,  um 
motociclista havia acabado 
de deixar uma quantidade 
da droga próximo à uma 
residência na região.

Quando chegaram ao 
local pelo autor da denún-
cia, os policiais encontra-
ram uma pequena bolsa de 
couro contendo 13 porções 
de maconha que juntas 

totalizavam 85 gramas.
O dono do entorpecente 

não foi localizado, mesmo 
depois que os policiais 

realizaram buscas pelas ime-
diações. O produto apreen-
dido foi encaminhado até a 
Delegacia de Polícia.
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Brasil fatura 2º ouro com Isaquias e 
mais 2 bronzes no Pan de Canoagem
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UM DIA após vencer no C1 1000 no Pan, o baiano dominou a prova do C1 500m, cruzando em primeiro lugar a 
linha de chegada em 1min49s60

Campeão mundial no último 
fim de semana no C1 500 metros, 
o canoísta baiano Isaquias Queiroz 
faturou novamente o ouro ontem 
(sexta-feira, 12), na mesma prova, 
no Pan-Americano de Canoagem, 
em Halifax (Canada). O Brasil assegu-
rou ainda dois bronzes, com os para-
naense Vagner Souta no K1 500m e 
Ana Paula Vergutz no K1 1000.

“Foi tudo dentro do planejado, o 
mais importante é competir e des-
frutar do campeonato, aprovei-
tar. Sai mais devagar, no fim colo-
quei do lado do canadense. Não 
era necessária chegar com muita 
força, o importante era ganhar a 
vaga nos Jogos Pan-Americanos, e 
eu já tinha conquistado com o C1 
1000m. Mais uma medalhinha para 
mim, quatro em duas semanas”, 
disse Isaquias logo após a prova.

Um dia após vencer no C1 1000 no 
Pan, ontem o baiano dominou a prova 
do C1 500m, Isaquias cruzando em 
primeiro lugar a linha de chegada em 
1min49s60, tempo quatro segundos 

menor do que o obtido por ele no 
Mundial. A prata ficou com o cana-
dense Connor Fitzpatrick (1min50s2) 
e o bronze com o colombiano 
Alejandro Rodriguez (1min51s2).  

Na disputa do K1 500m, Vagner 
Souta terminou na terceira posi-
ção, com o bronze, ao terminar a 
prova em 1min40s5, atrás do uru-
guaio Matias Otero (1min38s3) 
segundo colocado, e do canadense 
Simon Mctavish (1min37.7) que 
levou a medalha de ouro.

Na disputa feminina do k1 1000, 
Paula Vergutz garantiu o bronze cm 
o tempo 4min06s7. O ouro ficou 
com a argentina Brenda Rojas 
(3min58s5) e a prata com a cana-
dense Michelle Russel (3min59s6).

O Brasil encerrou a competição 
nesta sexta (12) com três ouros - um 
deles da dupla Erlon Souza e Filipe 
Vieira no C2 500m, na quarta (10) - 
e dois bronzes. O Pan-Americano 
garantiu a classificação dos brasi-
leiros para os Jogos Pan-americanos 
Santiago no ano que vem. 

Definidas datas das semis da 
Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol definiu ontem (sexta 
feira, 12) as datas e horários das semi-
finais das Copas Libertadores e Sul-
Americana. Os primeiros a entrarem em 
campo serão Athletico-PR e Palmeiras, 
em 30 de agosto, na Arena da Baixada, 
em Curitiba, pela Libertadores. No dia 
seguinte, o Vélez (Argentina) recebe o 
Flamengo no Estádio José Amalfitani, 
na capital Buenos Aireis.

As semifinais da Sul-Americana 
começam em Quito (Equador), em 
31 de agosto, com o Independiente 

del Valle encarando o Megar (Peru) 
às 19h15 (horário de Brasília).  A 
outra semi, 100% brasileira, será no 
Estádio Serra Dourada, em Goiânia: o 
Atlético-GO enfrentará o São Paulo, às 
21h30, no jogo de ida. 

Os jogos decisivos da volta, que defi-
nem que vai à final da Sul-Americana, 
começam em 7 de setembro, às 19h15, 
com o Megar (Peru) recebendo o 
Independiente del Valle, na cidade de 
Arequipa. No dia seguinte, às 21h30, o São 
Paulo recebe o Atlético-GO no Morumbi.

Karim Benzema e Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Kevin De Bruyne, do Manchester City, estão na disputa 
pelo prêmio de melhor jogador do ano da Uefa na temporada 2021-22, após liderarem uma lista de 15 

jogadores, disse o órgão regulador do futebol europeu ontem (sexta). O vencedor será anunciado junto com o 
vencedor dos prêmios Treinador Masculino do Ano da Uefa e a Jogadora e Treinador Feminino do ano durante 
o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2022-23, em Istambul, no dia 25 de agosto. Benzema 

e Courtois ajudaram o Real a conquistar o 14º título europeu do clube na temporada passada, enquanto De 
Bruyne levou o City ao título da Premier League -- o quarto título do campeonato nacional em sete temporadas 
no clube. Entre outros indicados ao prêmio estão Robert Lewandowski, do Barcelona, Luka Modric, do Real 

Madrid, e Sadio Mané, do Bayern de Munique. Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Pep Guardiola, do Man-
chester City, e Juergen Klopp, do Liverpool, estão entre os indicados ao prêmio de técnico do ano. A Uefa vai 

anunciar os nomeados para os prêmios femininos na próxima semana.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



8 LOCAL  Sábado 13 e domingo 14 de agosto de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Palestras conscientizam estudantes 
pelo fim da violência contra mulher

A PRIMEIRA palestra foi realizada no Colégio Monteiro Lobato sobre a Lei Maria da 
Penha, ferramenta determinante para prevenir, punir e erradicar a violência à mulher

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) de 
Umuarama iniciou ontem (12), 
um cronograma de atividades 
relacionadas à campanha 
Agosto Lilás, instituída nacio-
nalmente para conscientizar 
a sociedade sobre a violência 
contra a mulher. Agosto foi o 
mês escolhido para a cam-
panha por marcar o aniver-
sário de sanção da Lei Maria 
da Penha (Lei 11.340/2006), 
que completa 16 anos em 
2022. A primeira palestra foi 
realizada no Colégio Estadual 
Monteiro Lobato.

A Lei Maria da Penha é 
uma ferramenta determinante 
para prevenir, punir e erradi-
car a violência à mulher. “O 

CMDM tem o prazer de reunir 
importantes parcerias, como 
o Creas/Cram, CMAOAB e esta-
giários do curso de Psicologia 
da Universidade Paranaense 
(Unipar), para levar informa-
ção, discutir e conscienti-
zar alunos do Ensino Médio 
e Técnico da rede estadual 
e particular do município”, 
disse a presidente do conse-
lho, Jôze Kelly Fator.

A luta de Maria da Penha 
Maia Fernandes, que na 
década de 80 sofreu diversos 
tipos de violência doméstica 
e foi vítima de dupla tentativa 
de feminicídio, deu origem e 
nome à lei. “Maria da Penha 
lutou por muitos anos para que 
seu agressor (ex-marido) fosse 

condenado, o que aconteceu 
somente após uma década da 
denúncia”, lembrou Jôze Kelly.

A lei é fruto desta e de 
outras lutas de mulheres, 
pois até 2006 não havia 
nenhuma legislação espe-
cífica de defesa das vítimas 
da violência doméstica e 
familiar. Pela negligência 
do Estado brasileiro em rela-
ção à violência sofrida por 
Maria da Penha, a Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos da Organização 
dos Estados Americanos 
puniu o Brasil,  recomen-
dando a criação de uma lei 
de defesa para as mulheres 
em situação de violência 
doméstica e familiar.

Avanços
Por fim, foram incorporados avanços legislativos internacionais e 
a lei se tornou o principal instrumento legal de enfrentamento a 
esta violência. “A Lei Maria da Penha reconhece em seu texto a 
obrigação do Estado em garantir a segurança das mulheres nos 
espaços públicos e privados, ao definir as linhas de uma política 

de prevenção e atenção no enfrentamento da violência doméstica 
e familiar contra a mulher”, acrescenta a presidente do CMDM. 

Além disso, delimita o atendimento às mulheres que sofrem 
violência doméstica e familiar e inverte a lógica da hierarquia de 

poder na sociedade, no âmbito familiar e social, na busca por 
assegurar emancipação e autonomia da mulher, completa.

Ações descentralizadas 
promovidas pelo município 
têm ampliado a eficácia da 
intermediação de mão de obra 
em Umuarama. Um exemplo 
desta modalidade foi o ‘feirão 
do emprego’ realizado nesta 
sexta-feira, 12, no Shopping 
Palladium: das 8h até as 11h 
foram feitos 82 atendimentos, 
entrevistas e encaminhamen-
tos para as mais de 40 vagas 
captadas ao longo da semana, 
em lojas e no próprio condomí-
nio administrativo.

Para o ‘feirão’, a Agência 
do Trabalhador da Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio montou uma agên-
cia itinerante na praça de 
alimentação do shopping. 
Gerentes e responsáveis pelo 
setor de recursos humanos de 
algumas lojas, bem como do 
próprio condomínio, realizara 
entrevistas no local. Outras 
lojas receberam currículos dos 
candidatos, de acordo com o 
perfil das vagas ofertadas, e 
devem agendar entrevistas 
para as próximas semanas.

“O objetivo da ação con-
junta entre o município, 
por meio da Agência do 
Trabalhador, e a administra-
ção do shopping foi atender 
à grande disponibilidade de 
vagas abertas em diversas 

Meditação em movimento traz
benefícios à saúde dos idosos

Feirão do emprego no 
shopping atraiu 82 
candidatos às vagas

lojas e nos setores de segu-
rança, manutenção e lim-
peza”, explicou o gerente da 
agência, Reginaldo Barros. As 
vagas eram para as funções 
de pedreiro, controlador de 
acesso, ajudante de eletricista, 
auxiliar de limpeza e fiscal de 
piso, atendentes, cozinheiras 
e auxiliares de cozinha, vende-
doras e ainda esteticista, bio-
médica e aplicadora de laser.

Os candidatos que se 
enquadrarem nos perfis das 
vagas foram encaminhados 
para entrevistas, que serão 
realizadas pelas lojas, e as 
chances de contratação são 
muito boas, na opinião do 
secretário da Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

“Tivemos recentemente 
um feirão de empregos para 
as indústrias, agora foi a vez 
do shopping e em breve tere-
mos de supermercado. Desta 
forma atraímos os candida-
tos realmente interessa-
dos nas vagas ofertadas em 
cada segmento”, afirmou. A 
Agência do Trabalhador rea-
liza no próximo dia 17 uma 
rodada de entrevistas exclu-
sivamente para vagas ofe-
recidas pela Rede Planalto 
e em breve, novas ações do 
gênero serão promovidas.

A ATIVIDADE completa o planejamento organizado para este mês, pensando na saúde e 
no bem-estar dos idosos

Idosos de grupos do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
para a Pessoa Idosa (SCFVI) 
tiveram uma experiência dife-
rente nesta semana. Eles par-
ticiparam de uma meditação 
em movimento que ajuda 
a proporcionar o equilíbrio 
físico, mental e espiritual – a 
dança circular, realizada na 
última quinta-feira, no salão 
da Paróquia São Lucas, no 
Jardim São Cristóvão.

A atividade completa o 
planejamento que a cui-
dadora de idosos Niuslene 
Aparecida Tasca organizou 
para este mês, pensando na 
saúde e no bem-estar dos 
idosos, e a aprovação foi 
geral. “Convidamos a profes-
sora Bruna Rabelo, do espaço 
holístico Amale, conhecedora 
desta prática que traz vários 
benefícios e não tem contrain-
dicações. São coreografias 
revisadas por fisioterapeu-
tas e os idosos simplesmente 

amaram”, disse a coordena-
dora do SCFVI, a psicóloga 
Débora Cristina da Mata.

A professora Bruna Rabelo 
disse que a dança circular 
desenvolve a consciência 
corporal, proporciona flexi-
bilidade e melhora a coorde-
nação motora, especialmente 

na terceira idade. “Além disso, 
fortalece o sendo de laterali-
dade e espaço, amplia a aten-
ção, a percepção, a concentra-
ção e a memória, beneficiando 
também a autoestima, a 
confiança e o autoconheci-
mento, aliviando o estresse 
e a ansiedade”, afirmou.
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A Sestram, que também tem 
a atribuição de regular e ins-
pecionar a atividade do trans-
porte de passageiros por táxi 
em Umuarama, realiza mais um 
importante trabalho junto aos 
taxistas, quando o Ipem vem 

Aferição de taxímetros
à cidade para inspecionar e fis-
calizar os taxímetros instalados 
nos veículos já cadastrados na 
Prefeitura. Será na avenida Frei 
Orlando Busato – antiga ave-
nida Malta, entre o Patrimônio 
Umuarama e a Estrada Bonfim 

–, dias 16 e 17. Os taxistas pro-
videnciaram as adaptações 
necessárias estabelecidas em 
decreto municipal, estabe-
lecendo tabela de valores de 
tarifas que devem ser pratica-
dos em toda a cidade.
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Bem-estar e Qualidade de Vida – Vida em equilíbrio
Quando se fala em saúde, 

temos de ir além dos pro-
blemas físicos já existentes. 

Precisamos pensar em pre-
venção e qualidade de vida. 
Isso significa investir também 

em momentos de prazer, seja 
lendo um bom livro, viajando 
com a família, encontrando 
amigos ou dedicando-se a um 
esporte ou hobby. Essas boas 
sensações refletem, e muito, 
no bom funcionamento do 
corpo. Por isso encaminho 
aqui algumas dicas para equi-
librar a rotina.

Entre elas, estão atitu-
des simples podem melho-
rar – e muito – a qualidade 
de vida. Basta, para isso, 
manter um compromisso 

MARLI C. TOLEDO

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA

de mudar a rotina.
Confira  as  sugestões. 

Seja flexível; Reserve algum 
momento da semana para 
fazer o que gosta;  Saiba 
comunicar seus sentimen-
tos e opiniões; Pense sem-
pre em seu bem-estar; Leve 
a vida mais tranquilamente; 
C o n s t r u a  u m a  r e d e  d e 
relacionamentos; Priorize 
s e u s  o b j et i vo s  e  m eta s ; 
Pratique algum esporte, 
pelo menos por 30 minutos 
ao dia; Faça seu horário de 

almoço com calma e coma 
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Palavras cruzadas

Solução anterior

As amizades podem te ajudar na paquera, mas você pre-
cisa sinalizar o seu interesse ninguém consegue adi-
vinhar o que você está pensando, meu cristalzinho. O 
romance conta com a proteção das estrelas, então pode 
ser divertido planejar uma viagem romântica logo cedo. 
Aproveite os momentos a dois.

A paquera pode te surpreender neste final de semana e 
os amigos podem dar uma boa força na hora de animar 
sua vida amorosa. No romance, tente diminuir as críticas 
e as expectativas, e concentre as suas energias em curtir 
o momento com o amorzão da sua vida. Relaxa, bebê, 
vai dar tudo certo!

Você e o mozão podem se divertir juntos, seja saindo de 
casa com os amigos ou fazendo uma viagem romântica 
juntos. Na pista, pode se preparar para muita agitação 
e surpresas boas - vão chover contatinhos na sua horta! 
Pode até começar um lance com alguém de outra cidade, 
que conheceu numa viagem. 

Na pista, invista na produção para fazer sucesso. Ainda 
pode ser divertido manter contato com alguém que 
conheceu nas redes sociais. Há sinal de muita paixão no 
romance - você e o mozão podem ter muitos momentos 
de prazer, é só dar asas à imaginação entre os lençóis! 
Credo, que delícia!

Na pista, podem pintar contatinhos novos e interessantes. 
Se tem um rolo, há boas chances de transformar esse lance 
casual em algo que seja mais duradouro. Na relação com o 
mozão, as coisas ficam mais leves se vocês dois deixarem 
o ego em segundo plano. Deixe a paixão incendiar!

Talvez a paquera fique meio empacada no começo do 
fds, mas depois ela promete várias surpresas pra você, 
meu cristalzinho! Quem tem um mozão pra chamar de 
seu precisa controlar o ciúme, o que pode ser um desa-
fio. Mas para recuperar o tempo perdido, é só investir 
na diversão com o amoreco!

Horóscopo semanal do dia 8 ao dia 14 de agosto

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

Sinal verde para partir pra conquista, então aproveita esse 
momento de sucesso: já vai se preparando para brilhar 
com os contatinhos! E um lance recente pode ficar sério 
rapidinho. A dois, momentos românticos e uma decla-
ração de amor animam o relacionamento com o mozão. 

A paquera com alguém próximo, que você costuma 
encontrar sempre, pode evoluir para algo mais. Além 
disso, há chances de emplacar algum envolvimento 
com alguém do passado. É um bom astral para resolver 
questões práticas do romance, já que a vida a dois está 
protegida pelas estrelas. 

A conquista pede mais cautela da sua parte, para não 
acabar colocando pressão demais no crush. Vai com 
calma, que os astros podem reservar uma ótima surpresa 
pra você! No romance, o astral fica mega descontraído, 
mas vai precisar de dez xícaras de paciência para não 
deixar o ciúme tomar conta.

Na solteirice, seu charme irresistível faz os admirado-
res ficarem aos seus pés. E nessas, um novo contatinho 
pode virar um amor à primeira vista! O romance também 
sai ganhando, com um astral mais leve e animado. Mas 
caprica, já vou avisando para não exagerar nos ciúmes 
para evitar conflitos desnecessários.

Um clima de mistério agita o seu coração e deixam 
as paqueras mais interessantes, mas não coma bola 
deixando chances de diamante passarem! Com o seu 
amoreco, as coisas podem ficar meio paradas, por isso, 
mostre o seu lado animado para contagiar o par neste 
fim de semana, meu cristalzinho. 

Horóscopo nascido em 13 de agosto

Horóscopo nascido em 14 de agosto

Horóscopo nascido em 15 de agosto

Os nascidos a 14 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio. São positi-
vos e otimistas, confiam em si mesmos e acreditam também na sorte. Por isso acabam vencendo e 
alcançando o triunfo naquilo que se propõem. Seu número principal é o 19, formado de 1, Sol e de 9, 
Marte, números de liderança, otimismo, poder e mando, autoridade e egocentrismo. Juntos formam 
o 10 e o 1, do Sol, que repete todas as características do número, que dá liderança, poder e solidão.

Os nascidos em 13 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São francos, decididos, 
corajosos e sinceros. Dizem sempre o que estão pensando e não escondem seus sentimentos, quer sejam 
positivos ou negativos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 18, formado de 1, do Sol e de 8, de 
Saturno. A soma dá o 9, de Marte, que confere otimismo, liderança, espírito de aventura e grande determinação.

Os nascidos a 15 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Touro. São de sentimentos profundos 
e apaixonados. Quando amam, amam de fato e de modo contundente. Costumam viver grandes paixões e é 
difícil manterem controle de seus sentimentos. Seu número principal é o 20, formado de 2, número da Lua e 
de zero. A Lua que representa a mulher e a mãe em nossa vida. Que simboliza os sentimentos e as emoções, a 
memória e as lembranças. A lua que confere instabilidade emocional e também, humor variável e inesperado.

Na pista, aproveite para conhecer pessoas novas e con-
quistar muitos seguidores nas redes sociais - quanto 
mais gente se aproximar de você, melhor! Já a relação, 
conta com a proteção das estrelas, e você e o mozão 
podem dar muita risada e se divertir. Quem sabe apro-
veitar um cineminha a dois?

   Loterias
Megasena

02 05 06 09 11 12 13 14 
15 16 17 19 20 24 25 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 13/8/2022

concurso: 2509Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 00 00 06 06 00 03

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

concurso: 2350Lotomania

66.036
99.507
60.976
43.299
93.219

06 12 39 42 49 50 65 
FORTALEZA/CE

07 30 34 42 69

JUNHO

03 07 09 12 15 25 30

concurso: 5921

08 37 39 50 59 60 

Sol

Paranaguá
max 21
min 16

max 25
min 12

Cascavel
max 22
min 12

Foz do Iguaçu
max 24
min 14

max 24
min 10

Curitiba
max 20
min 10

FASES 
DA LUA

Domingo 14/8/2022

Sol
Segunda 15/8/2022

Muitas nuvens

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

Lotofácil concurso: 2596

Crescente
03/09 - 15h08

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Filme de
Ingmar

Bergman

"(?) de Fi-
delidade",
poema de
Vinicius

Abrevia-
tura de

"Noruega" 
no COI 

Significa
"Letras",
na sigla

ABL
O efeito

do cigarro
para a
saúde

Fauzi (?),
ator e
diretor
teatral

O cartu-
nista Er-

nani Diniz
Lucas

Ocasião; 
oportuni-

dade

Impulso
mórbido
para o 

furto (Med.)

Medida
náutica
de velo-
cidade

Urânio 
(símbolo)

Atividade 
fiscaliza-
da pelo
Conar 

Fonte de
prazer 

do maso-
quista

Sigla das
rodovias
estaduais 
potiguares

Rainha portuguesa
que teria inventado 

a caipirinha
Falta de lealdade

Conjunto de
características

observáveis de um
organismo (Biol.)

Perple-
xos; abis-

mados

Estudo
das signi-
ficações

das
palavras

Ajuste,
em inglês
1.001, em
romanos

Praia ca-
rioca de

origem do
frescobol

Título
religioso
de Joana
Angélica

Maior serpente
venenosa da América

do Sul
Sobre, em francês

"Militar", em PM
Oceano cujo ponto

mais fundo é a fossa 
de Java, na Indonésia

Sulcam (a terra)

"(?)" ou "da": a
preposição "de", 

em italiano

Amy Johnson,
pioneira da aviação
Ave que "pega, mata

e come" (MPB) 
Gesto

Zona (?):
os trópi- 

cos (Geog.)

Quintal (abrev.)
Green (?): visto 
permanente de

residência nos EUA

Fruto a-
mazônico
Sair (?):
salvar-se

3/fit — sur. 4/arap — card. 7/insídia. 11/o sétimo selo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Filme de
Ingmar

Bergman

"(?) de Fi-
delidade",
poema de
Vinicius

Abrevia-
tura de

"Noruega" 
no COI 

Significa
"Letras",
na sigla

ABL
O efeito

do cigarro
para a
saúde

Fauzi (?),
ator e
diretor
teatral

O cartu-
nista Er-

nani Diniz
Lucas

Ocasião; 
oportuni-

dade

Impulso
mórbido
para o 

furto (Med.)

Medida
náutica
de velo-
cidade

Urânio 
(símbolo)

Atividade 
fiscaliza-
da pelo
Conar 

Fonte de
prazer 

do maso-
quista

Sigla das
rodovias
estaduais 
potiguares

Rainha portuguesa
que teria inventado 

a caipirinha
Falta de lealdade

Conjunto de
características

observáveis de um
organismo (Biol.)

Perple-
xos; abis-

mados

Estudo
das signi-
ficações

das
palavras

Ajuste,
em inglês
1.001, em
romanos

Praia ca-
rioca de

origem do
frescobol

Título
religioso
de Joana
Angélica

Maior serpente
venenosa da América

do Sul
Sobre, em francês

"Militar", em PM
Oceano cujo ponto

mais fundo é a fossa 
de Java, na Indonésia

Sulcam (a terra)

"(?)" ou "da": a
preposição "de", 

em italiano

Amy Johnson,
pioneira da aviação
Ave que "pega, mata

e come" (MPB) 
Gesto

Zona (?):
os trópi- 

cos (Geog.)

Quintal (abrev.)
Green (?): visto 
permanente de

residência nos EUA

Fruto a-
mazônico
Sair (?):
salvar-se

3/fit — sur. 4/arap — card. 7/insídia. 11/o sétimo selo.
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J I V T
V U L G A R I D A D E
H I P O CR A T E S R

Z L E S A S I R
O D R E S LI B A N O

A I C CI L R
E S T R I T O A L I

G O M S E R E S
P A Z O S I M

R E S O R L A N DO

C A R I S M A D I E
A N O E I L O V E

T E N T R A E S
P I S I I C E L TA

A C O C A R A D
S O R R A T E I R O

Marca as
atitudes da
pessoa es-
candalosa

Significa
"Recibo",
na sigla

RPA
Título in-

glês conce-
dido a es-
trangeiros 

Rigoroso;
preciso 

(o sentido)

Letra do
logotipo

do Twitter

(?) Havre, 
cidade por-
tuária da 

Normandia

Um dos
painéis de
Portinari
na ONU 

O refrige-
rante

menos
calórico

Cheio de
(?): pre-
sunçoso

Igualar o
terreno
(com

entulho)

A mais
lacônica

das
respostas

Vágner (?),
atacante

do FC Mid-
dtjylland

Informação
temporal
na ficha 
de filmes

(?) bem:
fica em má
situação
(pop.)

Estado da
praia de
Meaípe
(sigla)

Cromo
(símbolo)

A origem
da cultura
irlandesa

Benefício
social

pago pela
CEF (sigla)

Presente
de caci-

ques a au-
toridades

Anno
Domini
(abrev.)

O andar 
da leoa

enquanto
caça

Posição de Alisson 
na seleção de TiteAumento

O responsável pelo controle da
legalidade da investigação 

criminal

Caracterizou o caso
Riocentro na Ditadura

Militar (1981)
Perpétuos

O trabalha-
dor mais atingido pela inflação

O Pai da
Medicina 
Sacos pa-
ra líquidos

Viola
(direito)
A última

consoante
Traje de
indianas

Gado pa-
ra abate
O dom do

guru

Criaturas

Pedra de
amolar

Sovina; avarenta

Deus egípcio cultua-
do em Heliópolis

Cidade da
Flórida

Opõe-se a
júnior

Morrer,
em inglês
Fecho de
malotes

Sua capital
foi atingida
por uma 
megaex-

plosão em
2020

(?) Khame-
nei, líder
iraniano

Italo Calvi-
no, escritor

italiano
nascido
em Cuba

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

Volvo apresenta no Brasil ônibus 100% elétrico
A Volvo traz seu primeiro 

chassi de ônibus totalmente 
elétrico para exibição no Bra-
sil. Com zero emissões, o Volvo 
BZL é um veículo para as cida-
des que planejam avançar em 
descarbonização e melhorar 
a qualidade do ar por meio 
de um transporte público efi-
ciente. Pode ser equipado 
com 3 a 5 baterias de lítio 
níquel cobalto óxido de alu-
mínio (NCA) de 94kWh cada, 
dependendo da aplicação a 
que for destinado. O veículo foi 
exposto no estande da Volvo 
na LatBus, o maior evento de 
ônibus da América Latina, rea-
lizada de terça a quinta-feira 
em São Paulo.

“O BZL traz toda a nossa 
experiência em ônibus elétri-
cos, que há anos circulam na 
Europa. Com esse novo chassi, 
poderemos contribuir para o 
transporte público sustentável 
também em outros mercados”, 
afirma Fabiano Todeschini, 
presidente da Volvo Buses 
América Latina. Lançado glo-
balmente em setembro pas-
sado, o BZL já tem unidades 
comercializadas no Reino 
Unido e Austrália.

ALTA EFICIÊNCIA
Com autonomia de até 

300km, ideal para o ciclo 

urbano, as baterias do veí-
culo podem ser recarregadas 
na garagem do operador no 
período noturno. Além disso, 
é possível fazer recargas rápi-
das, de 6 minutos, nos pontos 
finais de linha, através de um 
carregador de teto.

“O modelo é movido por 
um ou dois motores elétricos 
de 200kW cada, instalados na 
parte traseira, com um torque 
total de 800Nm para os dois 
propulsores”, explica Gilcarlo 
Prosdócimo, gerente de enge-
nharia de vendas da Volvo. Por 
conta do torque linear forne-
cido pelos propulsores elétri-
cos, a transmissão possui ape-
nas duas velocidades.

O BZL oferece múltiplas 
opções de encarroçamento. 
Está projetado para carro-
cerias de 9 a 13,2 metros de 
comprimento, com capacidade 
para até 90 passageiros, com 
ar-condicionado. O veículo 
pode ser dotado de ar-condi-
cionado totalmente elétrico 
e também calefação elétrica 
para os passageiros.

ENERGIA
Globalmente o modelo 

de oferta comercial do BZL é 
baseado num contrato de ener-
gia para a operação durante 
um determinado período de 

tempo, dependendo da qui-
lometragem percorrida, da 
energia usada, do potencial 
de carregamento e da veloci-
dade do veículo. “É a energia 
como um serviço”, diz Paulo 
Arabian, diretor comercial de 
ônibus Volvo no Brasil.

O Grupo Volvo tem como 
meta zerar as emissões de seus 
veículos até 2040. A oferta de 
chassis de ônibus elétricos é 
uma das iniciativas nessa dire-
ção. Além de ganhos ambien-
tais, a eletrificação traz bene-
fícios também em redução de 
ruído, um fator cada vez mais 
importante para a melhoria da 
qualidade de vida nas cidades.

Outro destaque do chassi 
BZL é sua elevada reciclabili-
dade. Ao final da vida útil do 
veículo, 90% dos componentes 
podem ser reindustrializados ou 
reintroduzidos em outros ciclos 
de vida, incluindo as baterias.

Experiência e confiabilidade
Produzido na unidade fabril 

da Volvo na cidade sueca de 
Borås, o novo chassi é baseado 
na larga e bem-sucedida expe-
riência da marca com produtos 
de menor impacto ambiental já 
consolidados na Europa. Todos 
os principais componentes do 
chassi e do trem-de-força são 
fabricados pela Volvo.

SEGURANÇA
Como os demais produtos 

da marca, o Volvo BZL é alta-
mente seguro e também conec-
tado. Ele pode, por exemplo, 
ser equipado com o sistema de 
Zonas de Segurança, via GPS. 
O sistema funciona por meio 

Nova Montana terá motor turbo e vai
surpreender em aceleração e consumo

O campo de provas da GM 
em Indaiatuba (SP) é o maior 
do hemisfério sul do planeta. É 
lá que está sendo executada a 
fase final de desenvolvimento 
da Nova Montana, picape da 
Chevrolet que chega em 2023.

A Nova Montana vai estrear 
um conceito inédito de picape 
para o segmento, com inova-
ções que a tornam mais espa-
çosa, confortável e eficiente no 
dia a dia. Um dos trabalhos do 
time de engenharia é garantir a 
melhor integração entre os sis-
temas mecânicos e eletrônicos 
do veículo.

“Muitos têm curiosidade 
em saber o que mais impacta 
na performance e na dinâmica 
de uma picape: torque, peso 
ou aerodinâmica? O segredo 
está na harmonização das 
tecnologias, e o resultado 
final é o que importa para o 

consumidor”, explica Silvio 
Mariano, engenheiro de desen-
volvimento veicular da GM.

No caso da Nova Montana, 
uma central eletrônica avan-
çada permite até 3 vezes mais 
variáveis de calibração que 
picapes de geração anterior. 
Significa que o conjunto fun-
ciona de forma muito mais 
inteligente.

Por isso, a Nova Montana 
vai ter uma relação entre ace-
leração e consumo superior 
à média do segmento, vazia 
ou carregada, de acordo com 
projeções da GM. Isto porque 
o modelo virá equipado com 
motor turbo de alto rendi-
mento, de série.

Neste contexto, a futura 
representante da Chevrolet 
será, entre as picapes automá-
ticas, a campeã em economia 
de combustível - característica 

que ganha cada vez mais rele-
vância para quem busca como-
didade extra também.

Já quem optar pela versão 
com transmissão manual, irá 
encontrar na Nova Montana os 
melhores resultados da cate-
goria na medição de 0 a 100 
km/h. E sempre com muito 
silêncio a bordo.

A Nova Montana será o pró-
ximo integrante da família de 
veículos globais da Chevro-
let, já composta pelas atuais 
gerações de Onix, Onix Plus e 

será capaz de receber atualiza-
ções remotas de software ine-
rentes à arquitetura eletrônica 
da picape e de aplicativos nati-
vos à central multimídia.

do mapeamento de áreas mais 
propensas a acidentes, como 
regiões perto de terminais, esco-
las e hospitais, por exemplo. 
Mesmo quando o motorista ace-
lera, o veículo nunca ultrapassa 
a velocidade máxima progra-
mada para o trajeto.

Tracker – todos referência em 
suas respectivas categorias.

A futura picape da Chevro-
let contará ainda com inovador 
sistema de conectividade, que 

Dados técnicos
Comprimento do chassi: 11,815mm.
Trem-de-força: Motor elétrico, potência máxima um/dois 
motores 200/400kW
Caixa de câmbio: Transmissão automatizada Volvo de duas 
velocidades
Recarga: OppCharge, potência máxima de 300 kW / CCS2, 
potência máxima 150kW
Capacidade de armazenagem de energia: até 470kWh.

Com autonomia de até 300km, ideal para o ciclo urbano, as 
baterias do Volvo BZL podem ser recarregadas na garagem do 
operador no período noturno
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A Nova Montana chega no próximo ano e vai estrear um 
conceito inédito de picape para o segmento

DIVULGAÇÃO



CARROS ANO COR OPCIONAIS                                                VALOR 

 

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 LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

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

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

ONIX 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 1.0T PREMIER 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 135.900,00

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

11Sábado 13 e domingo 14 de agosto de 2022  LOCAL@tribunahojenewsumuarama

Alunos visitam confinamento 
de gado do Programa Agrinho

R$ 590.000R$ 590.000

oportunidade DE INVESTIMENTOoportunidade DE INVESTIMENTO

r$ 180.000r$ 180.000Fale 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

Cód

igo: 88

Apartamentos para Venda

Sendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem.

Área Total de 63,26 m², Área
Privativa de 55,93 m².

Código: 223

Contendo: 1 suíte com sacada, 2
quartos com sacada, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, bwc social,
área de serviço, 1 vaga de garagem. 

Área total: 189,11 m² 
Área privativa: 130,78 m². 

Agende sua visita:

A PARTICIPAÇÃO no projeto será concluída com a produção de contos, elaborados por 
todos os estudantes

Alunos do 5°ano da Escola 
Municipal Carlos Gomes, do 
distrito de Santa Eliza, sob 
a condução da professora 
Fabiana Félix de Araújo Oliveira 
e do diretor Délcio José de 
Oliveira, visitaram um con-
finamento de gado em uma 
fazenda às margens da rodo-
via PR-580 (entre Umuarama 
e Ivaté) para conhecer como 
funciona a criação de bovi-
nos neste sistema.

A atividade é parte da exe-
cução do Programa Agrinho, 
desenvolvido em escolas esta-
duais e municipais de todo o 
Estado, que neste ano tem 
como tema “Sustentabilidade 
Ambiental”. A participação no 
projeto será concluída com a 
produção de contos, elabora-
dos por todos os estudantes. 
Todas as 22 escolas municipais 
de Umuarama estão partici-
pando do projeto.

“Na visita os nossos alu-
nos descobriram as diferen-
ças básicas entre os sistemas 
de manejo, como é preparado 
e servido o alimento para o 
gado confinado, nos cochos, 
consumo consciente da água, 
uso da tecnologia para evitar 
desperdício de alimentos e a 
utilização nas próprias pasta-
gens da fazenda no processo”, 
explicou a professora Fabiana.

Para o diretor Délcio, o 
que mais chamou atenção 
de todos foi o reaproveita-
mento de resíduos alimentí-
cios no preparo do alimento 
a ser ofertado para o gado. 

Atividades extraclasse desper-
tam grande interesse dos alu-
nos, e das crianças em geral. 
“Neste caso, o contato próximo 
com animais e o passeio, em 
si, também trarão inspiração 
para a produção de contos e 
redações. Nossos alunos têm 
conseguido bons resultados 
no Agrinho e esperamos repe-
tir o desempenho neste ano”, 
acrescentou a secretária muni-
cipal de Educação, Mauriza 
Gonçalves de Lima Menegasso.

O Programa Agrinho é 
desenvolvido pelo Sistema 
Faep/Senar-PR, em parceria 
com a Secretaria Estadual da 
Educação e do Esporte (Seed) 
e as secretarias municipais. 
Neste ano estão previstas duas 
premiações inéditas e a pro-
posta é incentivar e valorizar o 
ensino da tecnologia na gera-
ção de soluções inovadoras. 
Os concursos terão diferentes 
características e cronogramas. 
Haverá premiações de progra-
mação e robótica, o concurso 
Redação Paraná Nota 10 (em 
três categorias) e o tradicional 
Concurso Agrinho, promovido 
há 27 anos.

Serão distribuídos 1.344 
celulares smartphones aos 
autores dos trabalhos classi-
ficados em 1º, 2º e 3º lugares 
conforme os anos escolares 
de cada NRE, bem como seus 
respectivos professores. O 
resultado do concurso será 
divulgado na segunda quin-
zena de outubro.

As categorias são Desenho 

Educação Especial, Desenho 
1º ano, Redação 2º ao 9º ano, 
Escola Agrinho, Município 
Agrinho e Núcleo Regional 
de Educação, cuja premiação 
inclui smartphones, tablets, 
notebooks e projetores mul-
timídia. Há ainda a categoria 
Experiência Pedagógica, 
que vai dar três automóveis 
aos professores vencedores 
da etapa estadual. O encer-
ramento do programa está 
previsto para 7 de novem-
bro, em Curitiba.
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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

SOCORRO
A Xiaomi apresentou na quinta-feira (11) o primeiro protótipo do robô humanoide CyberOne. Pesando 55 quilos e com 1,77 de al-
tura, o protótipo é capaz de segurar objetos com as mãos e se deslocar em até 3,6 km/h. Além disso, consegue “enxergar”, além de 
identificar 85 sons e 45 emoções humanas, detectando se uma pessoa está feliz ou triste. 

Filho, nunca deixe que ninguém impeça você de 
sonhar, nem se essa pessoa for o seu pai.

( do filme, À Procura da Felicidade)

CANCELADO
O consórcio de veículos de 

comunicação que realizaria, 
em sistema de pool, um debate 

entre os candidatos à presi-
dência no dia 14 de setembro 
cancelou o evento. Pela regra 
estabelecida, era necessária a 
confirmação até o último dia 
10 da presença de ao menos 

três dos quatro candidatos mais 
bem colocados nas pesquisas: 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes 
(PDT) e Simone Tebet (MDB). 

Porém, somente os dois últimos 
garantiram a participação. (g1)

No Shopping Palladium!
O Kit Vino Uomo, da Empório Essenza,  vai surpreen-
der o seu pai nesta data tão especial. O kit contém• 
Creme Hidratante e Calmante Pós Barba Vino Uomo 
75g • Creme Hidratante para Mãos e Pés Vino Uomo 
60g e •Sacola Presente Empório Essenza. De R$90,00 

por R$71,90. Neste sábado e domingo o Empório  
Essenza espera por você. 

ZOOM
Em noite (fria!) de abertura 

da nova presidência da Con-
fraria  Parceiros do Vinho -, o 
presidente João Barreto e os 

confrades Jorge Cardoso, Sér-
gio Vercezi e Rodrigo Ziliotto.


