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UMUARAMA,17/8/2022

Aeroporto de Umuarama passou por
inspeção para voos por instrumentos
O Grupo Especial de Inspeção em Voo – um grupamento de voo especial da 
Força Aérea Brasileira que conta com aviões-laboratório para certificação 
de procedimentos de voo por instrumento –, esteve em Umuarama vali-
dando as aproximações e decolagens sob regras de voo por instrumento 

do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho. Com a homologação das car-
tas aeronáuticas por instrumento, o processo tramitará internamente no 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo e seguirá para publicação via 
portal da aeronáutica ainda neste segundo semestre de 2022. l 5

l 6

DIVULGAÇÃO

Diretores de 42 escolas 
e CMEIs de Umuarama 
se reuniram com a 
Secretária de Educação 
para o alinhamento de 
ações, planejamento 
dos próximos meses 
e orientações sobre 
prestação de contas 
e cuidados com o pat-
rimônio público na rede 
municipal. l8 

Reconhecimento
profissional da

mulher é debatido
na Assembleia

l 2

TSE recebe 12
registros de
candidaturas
à Presidência

l 3

Promulgada
lei que flexibiliza

trabalho na
calamidade

l 4

Invasão na APA

Técnicos do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná, com apoio da Divisão de Transportes de Passageiros da 
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, estiveram em Umuarama, ontem (16), para aferir os 
taxímetros utilizados por toda frota de táxis que atende o município. Uma base foi montada pela equipe no Parque Bonfim 
com a demarcação com cones de um trajeto de 1 mil metros para a medição da confiabilidade dos aparelhos. l 11
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Chuva

Reconhecimento profissional da
mulher é debatido na Assembleia

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,01%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 4ª parcela
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.

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

16/7 a 16/8 0,6710 0,6710 0,1701
17/7 a 17/8 0,7083 0,7083 0,2073
18/8 a 18/8 0,7358 0,7358 0,2346
19/7 a 19/8 0,7373 0,7373 0,2361
20/7 a 20/8 0,7372 0,7372 0,2360

Ações % R$
Petrobras PN +0,91% 32,01 
Vale ON +2,42% 69,95 
ItauUnibanco PN +1,00% 27,24 
Bradesco PN +1,44% 19,71 
Magazine Luiza ON +2,72% 4,15 
Yduqs ON -11,76% 14,03 

IBOVESPA: +0,43% 113.512 pontos

Iene 134,40
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 135,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,0% 5,1400 5,1410 -0,6%

PTAX  (BC) +0,8% 5,1334 5,1340 -1,0%

PARALELO +0,9% 5,0200 5,4500 -0,5%

TURISMO +0,9% 5,0200 5,4300 -0,5%

EURO +0,7% 5,2222 5,2233 -1,3%

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 16/08

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,21
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.334,04 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/08 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 set/22 1.454,25 -39,75 7,0%
FARELO set/22 435,90 -16,30 7,8%
MILHO set/22 611,00 -15,75 1,1%
TRIGO set/22 786,00 -14,75 1,2%

SOJA 167,12 -1,2% -4,2% 164,00
MILHO 77,53 0,3% 3,0% 77,00
TRIGO 111,72 -0,3% 1,3% 114,00
BOI GORDO 298,91 -0,5% -1,2% 300,00
SUINO 6,76 2,6% 9,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/08 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 16/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -1,7% -5,4%
SOJA Paranaguá 186,50 -2,4% -3,4%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% 1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva Chuva Chuva

Procuradoria da Mulher
Para a concessão do Selo será composta uma comissão com 

membros da Procuradoria da Mulher da Assembleia; do Ministério 
Público Federal do Trabalho; do Tribunal Regional do Trabalho; da 
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho; da OAB/PR; do 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM; e de deputados 
estaduais. A Procuradoria da Mulher da Casa deverá publicar anu-
almente edital de seleção contendo os critérios para concessão do 
Selo, que terá validade de um ano. A cada edição da premiação, diz 
o projeto, deve ser elaborada marca identificadora do Selo, com o 

respectivo ano da edição. O uso da marca do SEAM é permitido ex-
clusivamente para as empresas às quais o Selo tiver sido concedido.

Assédio
O projeto de lei 16/2022, que institui no âmbito do Estado do 

Paraná, o “Dia de Combate ao Assédio Institucional contra Mu-
lheres”, a ser comemorado no dia 24 de junho, foi aprovado em 

segundo turno. O objetivo da proposta é conscientizar, prevenir e 
combater todos os tipos de assédio, sejam eles de natureza moral 
ou sexual, cometidos contra mulheres no ambiente de trabalho de 

Instituições Públicas do Estado. As instituições públicas poderão 
promover campanhas educativas de prevenção de assédio contra 
mulheres, como a realização de palestras, seminários, rodas de 

conversa, confecção de cartilhas, visando conscientizar a popula-
ção sobre a importância do ambiente de trabalho saudável para 

todas as mulheres; e estimular à realização de denúncias por parte 
das vítimas, entre outras ações.

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou a 
proposta que visa reconhecer 
empresas que adotam práticas 
organizacionais de equilíbrio 
entre trabalho, família e valo-
rização da mulher. O projeto 
de lei 816/2019, que institui o 
Selo Empresa Amiga da Mulher 
(SEAM), avançou em segundo 
turno de votação na sessão 
plenária na última segunda-
-feira (16) na forma de um 
substitutivo geral da Comissão 
de Constituição e Justiça.

De acordo com o novo 
texto, a concessão do Selo visa 
incentivar as empresas para-
naenses a adotarem práticas 
comprometidas com cresci-
mento pessoal e profissional 
da mulher. O Selo tem como 
objetivo sensibilizar as empre-
sas 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 competiti-
vidade; a diminuição da quali-
dade de vida dos funcionários 
e de suas famílias; e o impacto 
no desenvolvimento social e 
econômico do país.

PREMIAÇÃO
A matéria pretende premiar 

práticas como a manutenção 
de creches nas empresas; a 
permissão de redução de jor-
nada às lactantes, além da já 

PROPOSTA visa reconhecer empresas que adotam práticas organizacionais de equilíbrio 
entre trabalho, família e valorização da mulher

prevista em lei; o acompanha-
mento psíquico-social ofere-
cido aos funcionários, em 

especial às mulheres; e o auxí-
lio da empresa para resoluções 
de problemas domésticos.
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TSE recebe 12 registros 
de candidaturas à 

São dez os candidatos 
que concorrem ao Senado 
Federal pelo Paraná. Eles dis-
putam uma vaga, a de Alvaro 
Dias (Podemos), que está 
encerrando o seu mandato. 
Os candidatos e respectivos 
suplentes são: Aline Sleutjes 
(Pros); suplentes: Ademar 
Pereira (Pros) e Policial Fabio 
Amaral (Pros). Alvaro Dias 
(Podemos); suplentes: Wilson 
Matos Filho (Podemos) e Rolf 

Paraná tem dez candidatos ao Senado
Koerner (Podemos). Desiree 
(PDT); suplentes: Samantha 
Sitnik (PDT) e Cristiano 
Dionísio (PDT). Dr. Saboia 
(PMN); suplentes: Clovis 
Santos (PMN) e Gisele Durigan 
(PMN). Laerson Matias (Psol); 
suplentes: Sebastião Donizete 
Santarosa (Psol /Rede) e 
Leonardo Martins (Psol). 
Orlando Pessuti (MDB); suplen-
tes: Claudio Quadri (MDB) e 
Nega (MDB). Paulo Martins 

(PL); suplentes: Franciane 
Micheletto (PL) e Juarez Berté 
(PL). Roberto França da Silva 
Junior (PCO); suplentes: Gilson 
Mezarobba (PCO) e Antonio 
Cesar Gariza (PCO). Rosane 
Ferreira (PV/PT/PCdoB); suplen-
tes: Elza Campos (PCdoB/PV/
PT) e Professora Marlei (PT) e 
por vim, Sergio Moro (União 
Brasil); suplentes: Luis Felipe 
Cunha (União Brasil) e Ricardo 
Guerra (União Brasil).

Presidência da República
O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 

Eleitoral (TSE) recebeu 12 pedi-
dos de registro de candidatura 
para a disputa da Presidência 
da República nas eleições de 
outubro. O prazo para registro 
eletrônico terminou às 8 horas 
da segunda-feira (15).

Depois que os candidatos 
foram aprovados nas conven-
ções partidárias, o pedido de 
registro de candidatura na 
Justiça Eleitoral é uma formali-
dade para verificar se os candi-
datos têm alguma restrição legal 
e se podem concorrer ao pleito.

Com o recebimento dos 
pedidos, as solicitações de 
candidaturas serão publica-
das pelo tribunal. Em seguida, 
será aberto prazo de cinco dias 
para que candidatos e parti-
dos adversários e o Ministério 
Público Eleitoral (MPE) possam 
impugnar os pedidos.

O próximo passo será o 
julgamento do registro pelo 
ministro que foi sorteado para 
relatar o processo, que deverá 
ser julgado até 12 de setembro.

CANDIDATURAS
Os dois primeiros registros 

chegaram ao TSE no início 
do mês e foram feitos pelos 

candidatos Pablo Marçal (Pros) 
e Sofia Manzano (PCB). Marçal 
indicou como vice Fátima 
Pérola Neggra (Pros). A chapa 
de Sofia terá Antônio Alves 
(PCB) como vice.

Em seguida, foi registrada a 
candidatura de Felipe D’Avila 
(Novo), com Tiago Mitraud 
(Novo) como vice.

Léo Péricles, do União 
Popular (UP), também solici-
tou registro no TSE. A chapa 
é composta pela candidata 
à vice, Samara Martins, do 
mesmo partido.

Em 6 de agosto foi a vez de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
registrar candidatura na Justiça 
Eleitoral, com Geraldo Alckmin 
(PSB) como candidato a vice.

No dia seguinte (7), o TSE 
recebeu pedido de registro 
de candidatura da senadora 
Simone Tebet (MDB-MS). 
A senadora Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) é a candidata à 
Vice-Presidência.

No mesmo dia, o PSTU 
indicou Vera Lúcia para candi-
data à Presidência, com a indí-
gena e correligionária Raquel 
Tremembé, como vice.

O pedetista Ciro Gomes 
reg i s t ro u ,  n o  d i a  8  d e 

agosto, sua candidatura à 
Presidência da República. A 
chapa terá como candidata 
a Vice, Ana Paula Matos, que 
também é do PDT.

Na quarta-feira (10) da 
semana passada, o presidente 
Jair Bolsonaro pediu o registro 
de sua candidatura à reeleição. 
O vice da chapa é o ex-ministro 
da Defesa Walter Braga Netto.

Na sexta-feira (12), a chapa 
formada pela senadora Soraya 
Thronicke (União-MS) e o eco-
nomista e ex-secretário da 
Receita Federal Marcos Cintra 
solicitou registro para concor-
rer aos cargos de presidente e 
vice, respectivamente.

No mesmo dia, o TSE rece-
beu o registro de candida-
tura do ex-deputado Roberto 
Jefferson (PTB). A chapa terá 
Padre Kelmon, do mesmo 
partido, como candidato à 
vice-presidente.

A última solicitação de 
registro de candidatura à pre-
sidência foi feita no sábado 
(13) pelo candidato José Maria 
Eymael. A chapa terá o candi-
dato Professor Bravo na dis-
puta pelo cargo de vice-presi-
dente. Ambos são do partido 
Democracia Cristã (DC).

Empate técnico
O senador Alvaro Dias (Podemos) e o ex-juiz Sergio 
Moro (União), que disputam o Senado Federal pelo 
Paraná, estão tecnicamente empatados na pesquisa 
estimulada RealTime Big Data, divulgada na manhã de 
ontem (terça-feira, 16). Moro tem 30% das intenções de 
votos e Alvaro, 27%. Na sondagem anterior do mesmo 
instituto, divulgada em julho, Sergio Moro tinha 31% das 
intenções, enquanto Alvaro Dias 26%. Já Paulo Martins 
(PL) soma 8%. Aline Sleutjes (Pros) e Rosane Pereira 
(PV) têm 2% cada, enquanto Orlando Pessuti (MDB), 
Laerson Matias (PSOL), Desiree Salgado (PDT) e Carlos 
Saboia (PMN) aparecem com 1%. Roberto França (PCO) 
não chegou a 1% das intenções. A pesquisa ouviu 1.500 
eleitores do Paraná por telefone entre de 13 a 15 de 
agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais 
para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. 
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sob o número PR-06612/202.

IPM
Os deputados paranaenses 
aprovaram em segundo 
turno, o projeto de lei 
complementar que fixa 
indicadores para apuração 
do Índice de Participação 
dos Municípios (IPM) 
na cota-parte do ICMS. 
Segundo o Executivo, 
a proposição pretende 
reduzir o peso do critério 
do Valor Adicionado (VA) 
de 75% para 65% a fim 
de permitir a inserção do 
critério “Educação”, com 
peso mínimo de 10%. O 
texto avançou com uma 
subemenda prevendo, 
entre outros pontos, que 
áreas de reservas indígenas 
sejam classificadas como 
unidade de conservação 
e determinando que os 
percentuais relativos a 
cada município serão 
anualmente calculados 
pela entidade responsável 
pelo gerenciamento dos 
recursos hídricos e meio 
ambiente.

Alterações
Passou pela Alep também, 
em redação final, projeto 
que altera dispositivo legal 
sobre a prioridade do 
atendimento a doadores de 
sangue raro e fenotipados 
convocados pelos bancos 
de sangue do Paraná. 
O objetivo é corrigir 
imprecisão técnica na atual 
legislação e possibilitar 
aos doadores habituais 
de sangue fenotipados e 
raros a preferência na fila 
de doação. Outra alteração 
que passou pela Alep trata 
da violência obstétrica e 
dos direitos da gestante e 
da parturiente. A alteração 
é necessária “em face aos 
diversos questionamentos 
sobre o período que a 
gestante ou parturiente, 
possui direito a ter um 
acompanhante no parto”. 
As duas matérias agora 
seguem para sanção, 
ou veto, do Governo do 
Estado.

Novo desembargador
O promotor de Justiça 
Eduardo Augusto 
Salomão Cambi 
foi escolhido pelo 
governador Ratinho 
Junior (PSD) para 
ocupar uma vaga de 
desembargador do 
Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR), em 
observância ao quinto constitucional. O decreto de 
nomeação deverá ser publicado nesta quarta-feira (17) 
no Diário Oficial do Estado (DOE).
A vaga estava aberta com a aposentadoria do 
desembargador Paulo Edison de Macedo Pacheco. Cambi 
integrou uma lista tríplice levada ao governador. Da lista 
também faziam parte a promotora de Justiça Karina 
Anastacio Faria de Moura Cordeiro e o promotor de 
Justiça José Américo Penteado de Carvalho.

Conhecido como “Faraó dos Bitcoins” e preso desde o ano passado, Glaidson 
Acácio dos Santos declarou mais de R$ 60 milhões em bens à Justiça Eleitoral, ao 
apresentar na segunda (15) o pedido de registro de candidatura à Câmara dos De-
putados pelo Rio de Janeiro. Filiado ao partido Democracia Cristã, Glaidson disse 
ser empresário e ter ensino superior completo. A lista de bens do ex-pastor inclui um 
apartamento avaliado em R$ 450 mil e “quotas ou quinhões de capital” da ordem de 
R$ 60 milhões. Glaidson foi preso por montar uma pirâmide financeira estruturada a 
partir da empresa GAS Consultoria Bitcoin. É acusado de lavagem de dinheiro, orga-
nização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Glaidson tem R$ 4,4 
bilhões em dívidas com antigos clientes. Ele nega ter cometido as irregularidades.

DIVULGAÇÃO
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Justiça Eleitoral mantém 
o apoio do PSDB à 
candidatura de Alvaro Dias

Foi publicada ontem (ter-
ça-feira, 16) no Diário Oficial 
da União, a lei que institui 
regras trabalhistas alternati-
vas em períodos de calami-
dade pública. A Lei é derivada 
da MP ratificada pela Câmara e 

Promulgada lei que flexibiliza
regras trabalhistas na calamidade

pelo Senado sem mudanças e 
encaminhada à promulgação.

As regras valem para estado 
de calamidade decretado em 
âmbito nacional ou estadual 
e municipal com reconheci-
mento pelo governo federal. A 

lei estabelece possibilidade de 
teletrabalho, antecipação de 
férias individuais e concessão de 
férias coletivas, aproveitamento 
e antecipação de feriados, banco 
de horas e suspensão da exigibili-
dade dos recolhimentos do FGTS.

A comissão externa do 
Senado que acompanhou 
as investigações sobre o 
assassinato do indigenista 
brasileiro Bruno Pereira e 
do jornalista inglês Dom 
Phil l ips,  aprovou ontem 
(16) relatório que reforça 
o pedido de afastamento 
do presidente da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
Marcelo Xavier da Silva.

A solicitação já havia sido 
feita pela comissão no início 
de julho, sob a justificativa de 

Comissão no Senador aprova o pedido 
de afastamento do presidente da Funai

que há “cabal desrespeito aos 
direitos dos povos indígenas” 
por parte da Funai. O parecer 
aprovado ontem foi elaborado 
pelo senador Nelsinho Trad 
(PSD-MS) e diz que, durante 
os trabalhos dos parlamenta-
res, foram registradas diver-
sas reclamações sobre a atual 
gestão da Funai, que teria 
passado a ser uma “organiza-
ção anti-indígena” e estaria 
“patrocinando interesses de 
invasores em vez de defender 
os povos originários”.

“O assassinato de Bruno e de 
Dom chamou a atenção de todo 
o mundo para a elevada violên-
cia contra os povos indígenas e 
contra agentes públicos e par-
ticulares que trabalham pela 
proteção dos povos originários, 
de suas terras e do meio-am-
biente”, afirmou o relator.

O relatório será encaminhado 
para a Presidência do Senado, 
para Comissão de Direitos 
Humanos, para o Ministério 
Público e também para Tribunal 
de Contas da União (TCU).

ADVOGADO de Silvestri ressalta que “se prevalecesse a decisão da comissão nacional, a 
convenção estadual perderia o sentido”.

O  Tr i b u n a l  R e g i o n a l 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) 
rejeitou na tarde da segunda-
-feira (15) a ação impetrada 
pelo ex-prefeito de Guarapuava 
César Silvestri Filho (PSDB) 
contra decisão da federação 
nacional PSDB/Cidadania 
que anulou o lançamento da 
sua candidatura ao Senado 
Federal para apoiar a do sena-
dor Alvaro Dias (Podemos). Os 
magistrados acataram o argu-
mento da federação nacional 
de que Silvestri Filho não seria 
parte legítima no processo.

Silvestri foi lançado pela 
convenção estadual do PSDB 
como candidato ao Senado, 
mas a comissão nacional da 
federação anulou a decisão, 
optando pelo apoio a Alvaro 
Dias, que concorre à reeleição.

A relatora do processo, 
a desembargadora Cláudia 
Cristina Cristofani, concluiu em 
seu voto que Silvestri Filho não 
é parte legítima no processo. E 
apontou ainda que não houve 
um pedido de anulação da 
ata da federação estadual 
que confirmava a decisão da 
nacional. “Prevalece a vontade 
da coligação em escolher um 

candidato”, disse a magistrada.
Já o defensor de Silvestri 

F i l h o,  o  a d v o ga d o  Lu i z 
Fernando Pereira,  disse 
que, se prevalecesse a deci-
são da comissão nacional, a 
convenção estadual perde-
ria o sentido. “Não tem sen-
tido mais fazer convenções. 
As convenções vão se tornar 
em nada”, disse.

Por sua vez, o advogado 
da Federação nacional, Paulo 
Ferraz, rebateu a tese. “A con-
venção não foi anulada. Tanto 
que os candidatos a deputado 

federal e estadual foram regis-
trados. É uma questão de não 
homologação do candidato ao 
Senado pela Nacional”, disse. 
“Silvestri não é parte legítima, 
porque não faz parte da comis-
são da federação”, afirmou ele. 
“Houve a convenção onde se 
colocou Silvestri como pretenso 
candidato ao Senado. Houve 
assinatura de uma ata con-
junta firmando a coligação com 
o Podemos. Não há nessa ata 
qualquer ressalva”, disse, afir-
mando que se tratava de uma 
decisão interna da federação. 

Gestão aprovada
O Instituto RealTime Big Data divulgou seu mais recente 

levantamento sobre a disputa ao Governo do Paraná. Esta 
é a primeira pesquisa realizada após o registro oficial das 
candidaturas. A RealTime aponta para a vitória do atual 

governador Ratinho Junior (PSD) no 1ᵒ turno, com 52% das 
intenções de voto, contra 22% de todos os seus adversários 

somados. Na sequência, estão o ex-governador Roberto 
Requião (PT), que marcou 18%.

Copas Libertadores e 
Sul-Americana
A Conmebol definiu as 
datas e horários das 
semifinais das Copas 
Libertadores e Sul-
Americana. Os primeiros a 
entrarem em campo serão 
Atlético-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).

Agroleite 2022
Começou oficialmente 
nesta terça-feira (16) o 
Agroleite 2022, maior 
evento da pecuária da 
região e um dos mais 
aclamados da cadeia 
leiteira em âmbito 
nacional e internacional. 
A organização do evento 
projeta arrecadar cerca 
de R$ 78 milhões em 
negócios e espera a visita 
de 75 mil pessoas de todo 
Brasil e outros países. O 
presidente da Cooperativa 
Castrolanda, Willem 
Berend Bouwman, reforça 
que o Agroleite representa 
a inovação no setor, 
fortalece elos da cadeia 
leiteira para torná-la mais 
profissionalizada”.

Elite Parlamentar 2022
O senador Alvaro Dias 
novamente foi selecionado 
entre a Elite Parlamentar 
pela Arko Advice, que 
escolhe os congressistas 
mais influentes do 
parlamento brasileiro. 
Assim como nos anos 
anteriores, Alvaro Dias foi 
escolhido como membro 
da Elite Parlamentar 2022. 
“Os deputados federais e 
senadores que integram, 
a nosso juízo, a elite 
parlamentar brasileira 
são aqueles que atuam 
decisivamente sobre o 
andamento dos trabalhos, 
sobre a elaboração da 
agenda legislativa e/ou que 
representam interesses 
organizados da sociedade 
brasileira ou grupos 
políticos relevantes”, 
afirma a empresa de 
análise política.

Pesquisa presidencial
Lula tem doze pontos 
de vantagem sobre Jair 
Bolsonaro, segundo 
a nova pesquisa Ipec, 
instituto criado por ex-
diretores do Ibope. No 
levantamento, o petista 
aparece com 44% das 
intenções de voto, contra 
32% do presidente. Em 
um eventual segundo 
turno, Lula teria 51% 
e Bolsonaro, 35%. A 
pesquisa foi feita por 
meio de entrevistas 
presenciais com 2.000 
entrevistados de todos 
os estados e do Distrito 
Federal entre os dias 
12 e 14 de agosto e foi 
registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
sob o nº BR-03980/2022.
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Ação policial ‘desarticula’ rede de 
tráfico entre Xambrê e Umuarama

P o l i c i a i s  c i v i s  d e 
Umuarama e Xambrê, estive-
ram ontem (terça-feira, 16) 
acompanhados de agentes 
do Denarc, cumprindo ordens 
judiciais de prisão e de busca 
e apreensão, no combate ao 
tráfico de entorpecentes. A 
intenção é desmembrar uma 
rede de traficantes que agia 
entre os dois municípios.

No total, foram 50 poli-
ciais civis que saíram às 
ruas das duas cidades para 
o cumprimento de 11 medi-
das cautelares, sendo que 

3 delas eram de prisão pre-
ventiva e 8 de busca.

A ação que foi batizada 
como “Operação Segurita”, é 
fruto de um trabalho desen-
volvido durante 6 meses de 
investigações, que foram rea-
lizadas em conjunto entre a 
Denarc (Divisão Estadual de 
Narcóticos) de Maringá e agen-
tes que atuam na Delegacia de 
Polícia Civil em Xambrê.

De acordo com o comando 
da operação, foi possível iden-
tificar uma associação cri-
minosa que atuava nas duas 

cidades, com a distribuição 
de vários tipos de drogas, em 
sua maioria maconha. A asso-
ciação possuía ainda, diversos 
integrantes, sendo que três 
foram identificados e tiveram 
as prisões preventivas decre-
tadas pela justiça.

Os cumprimentos das 
medidas cautelares foram 
realizados por policiais do 
Denarc, Núcleo de Operações 
com Cães, 7ª Subdivisão 
Policial (SDP) e Delegacia de 
Xambrê, além do Grupamento 
Aéreo da Polícia Civil.

Aeroporto recebe 
voo de inspeção para 
certificação da Anac

Um avião Hawker 800 do 
Grupo Especial de Inspeção 
em Voo (GEIV) fez diver-
s a s  m a n o b ra s  s o b r e  o 
Aeroporto Regional Orlando 
de Carvalho, em Umuarama, 
na tarde da última segunda-
-feira (15), com o objetivo de 
inspecionar os equipamentos 
de auxílio à navegação aérea 
no local, assegurando a ope-
racionalidade da pista.

A expectativa é que ainda 
esta semana seja publicado no 
Diário Oficial da União a certifi-
cação do Orlando de Carvalho 
pela Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil). Com isso, 
o aeroporto estará apto para 
receber os voos do ATR-72 da 
Azul. O modelo tem capaci-
dade para até 72 passageiros.

Pa ra  g e r i r  o  e s p a ço 
aéreo brasileiro com segu-
rança e eficácia, o Decea 
(Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo) precisa 

APÓS a inspeção, aeroporto estará apto para receber os voos do ATR-72 da Azul. O modelo 
tem capacidade para até 72 passageiros

manter aferidos e operando 
seus equipamentos de auxí-
lios a navegação aérea, apro-
ximação e pouso, bem como 
procedimentos de navegação 
aérea de grande precisão.

O GEIV tem por missão afe-
rir a eficácia desses sistemas, 

equipamentos e procedi-
mentos de modo a garantir 
uma operação segura a todas 
aeronaves em circulação 
no espaço aéreo brasileiro 
durante todas as fases de 
voo, sobretudo em condições 
meteorológicas adversas.

Preço do litro da gasolina cai
pela terceira vez em um mês

A Petrobras voltou a reduzir 
o preço da gasolina para as dis-
tribuidoras. É o terceiro corte 
em menos de um mês. Desta 
vez, a redução – que começou 
a valer desde ontem (terça-
-feira, 16), será de R$ 0,18 por 
litro ou 4,85%. Hoje, o preço 
do petróleo cai com força após 

divulgação de dados fracos da 
economia chinesa.

O preço da gasolina vai 
cair de R$ 3,71 para R$ 3,53 
por litro nas refinarias. Para 
o consumidor, a queda não 
será na mesma magnitude, 
pois o preço final na bomba 
é  c o m p o s t o  d e  o u t r o s 

fatores, como impostos e 
lucro das distribuidoras.

A queda reforça o resultado 
negativo que analistas preveem 
para o IPCA - que mede a infla-
ção oficial do país - de agosto. 
No mês passado, a gasolina foi 
um dos principais fatores que 
puxaram o índice para baixo.
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Quem é o pai?
Passada a comemoração 
no domingo, chama a aten-
ção o número de crianças 
registradas sem o nome 
paterno. Números dos 
Cartórios de Registro Civil 
do Paraná, para citar um 
Estado apenas, mostram 
que nos sete primeiros 
meses deste ano, 4.088 
crianças foram registradas 
sem o nome do pai. Os 
dados ganham relevância 
quando se observa que 
2022 registrou o menor 
número de nascimentos 
para o período desde 
2016.

Show de mistério
A pequena cidade de Con-
selheiro Pena (MG) está 
animada com sua expo-
sição agropecuária após 
dois anos sem festa. Mas 
a prefeita Nádia Filomena, 
pelo visto no Diário Oficial, 
quer nem saber quem 
contrata para cantar. O con-
trato 72/2022 cita R$ 190 
mil para a DVH Produções 
– sem detalhar o show. 
Já o contrato 67/2022 
pagará R$ 125 mil para 
show da dupla João Neto & 
Frederico.
 
Recuperação 
na praça
O mercado ganha fôlego 
nas contas. As empresas 
inadimplentes no Brasil 
pagaram, em abril, 46,3% 
das dívidas, segundo o 
Indicador de Recuperação 
de Crédito das Empresas 
da Serasa Experian. Do 
total de débitos em atraso 
no setor de Utilities, 58,5% 
foram recuperados, seguido 

Mão amiga
A Marinha do Brasil 
vai vender dois 
navios sucateados 
para reforçar o 
caixa, e anunciou 
em jornais nesta 
semana o edital 
de leilão. Mas o 
que ninguém sabe 
é a mão amiga da 
Força, há anos, 
para nações da 
África, em especial. 
Quando não vende, 
doa materiais e equipamentos. E recentemente, tem trei-
nado oficiais da recém-criada Marinha da Namíbia.  

por Financeiras, com 54,8% 
de quitação no segmento

Homem da rachada
O ex-assessor do clã 
Bolsonaro Fabrício Queiroz 
espalha para contatos de 
whatsapp um banner online 
com sua foto sorridente, 
nas ruas do Rio, como can-
didato a deputado estadual 
e o slogan: o cidadão de 
bem terá voz na ALERJ. 
Será que algo mais?

Abate pantaneiro
O Comando da Aeronáu-
tica e a Agência Nacional 
de Aviação Civil fecharam 
o heliponto do SESC no 
Posto de Proteção Ambien-
tal Santa Maria, na cidade 
de Barão de Melgaço (MT). 
E daí? Era importante 
base operacional para fis-
calização ambiental, usado 
pelo Corpo de Bombeiros 
e os militares quando 
necessário, no mais pan-
taneiro dos municípios do 
Estado...

ESPLANADEIRA
# Appian Capital Brazil 
revitaliza mais de 96 hec-
tares de Mata Atlântica na 
Bahia. # 1ª Edição do Con-
gresso Náutico da Bahia 
acontece nos dias 30 e 
31, no Terminal Marítimo 
de Salvador. # Inverno 
#tônoRio agita até dia 21 
Copacabana com execução 
da Núcleo da Ideia. # IREL-
GOV lança 2ª temporada 
do podcast TransformaGov 
com tema “Eleições”, em 
parceria com ESPM. # 
Icatu é eleita novo membro 
do Comitê Executivo da 
Insurope.
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Acusado de matar empresário é
ouvido pela PC e depois liberado

O homem de 27 anos, 
acusado de matar o empre-
sário Diego Mazoni Kotrichi, 
na cidade de Iporã (55 qui-
lômetros de Umuarama), se 
apresentou à polícia no final 
da tarde da última segunda-
-feira (15). Ele prestou depoi-
mento e, como não havia 
mais a possibilidade de pri-
são em flagrante, foi liberado 

para aguardar a conclusão do 
inquérito em liberdade.

Segundo o delegado Tiago 
Junqueira de Almeida, res-
ponsável pelo andamento 
das investigações, o acusado 
afirmou que não conhecia a 
vítima e que uma briga entre 
os dois é que terminou na 
morte. “Segundo o acusado, 
tudo começou com uma 

brincadeira, que Diego não 
gostou”. O delegado ressal-
tou ainda que aconteceram 
em seguida, várias trocas de 
palavrões até que ambos par-
tiram para agressões físicas. 
O autor empurrou o comer-
ciante que, do chão, apontou 
uma arma de fogo em sua 
direção. O acusado então con-
seguiu tomar o revólver e, em 

sua versão, acertou Diego aci-
dentalmente. O tiro atingiu a 
cabeça do empresário.

Acompanhado de seu 
advogado, o autor também 
confessou que levou a arma 
e a jogou em uma proprie-
dade rural. A equipe policial 
fez buscas no local indicado e 
localizou o revólver. O comer-
ciante tinha autorização legal 

para possuir a arma.
O crime aconteceu na 

noite do último domingo 
(14), em frente à empresa 
d e  D i e g o ,  a  E m p ó r i o 
Distribuidora de Bebidas. 
O empresário, que tinha 36 
anos, era bastante conhe-
cido na cidade. O corpo dele 
foi velado e sepultado na 
tarde da segunda-feira (15).

saíram de Umuarama com 
destino a Curitiba

Mais de 6 toneladas de maconha

VEÍCULO foi interceptado nas imediações de Tibagi, região dos Campos Gerais, após uma 
denúncia anônima

Na noite da última segunda-
-feira (15) a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu uma 
carreta na BR-376, em Tibagi, na 
região dos Campos Gerais, que 
estava carregando 6.140 quilos 
de maconha. De acordo com o 
relato do motorista, a droga 
foi adquirida em Umuarama e 
teria como destino Curitiba.

A apreensão aconteceu 
depois que os patrulheiros 
receberam a informação de que 
o caminhoneiro estaria condu-
zindo o veículo pela contramão 
na rodovia. Foi então que os 
policiais foram de encontro ao 
suspeito, que foi localizado em 
um posto de combustíveis às 
margens da rodovia.

Durante a abordagem, o 

homem, de 45 anos, parecia 
estar bastante nervoso, o que 
levantou ainda mais a sus-
peita dos policiais, que deci-
diram fiscalizar o veículo.

Foi então que os policiais 
encontraram 6.140 quilos de 
maconha dividida em diver-
sos pacotes de variados tama-
nhos no compartimento de 
carga da carreta. Além disto, 
foi verificado que o suspeito 
estava com a carteira nacional 
de habilitação (CHN) cassada.

O caminhoneiro recebeu 
voz de prisão no local e foi 
encaminhado junto com o 
veículo e a apreensão até a 
sede da Polícia Federal em 
Ponta Grossa, onde prestará 
mais esclarecimentos.

Polícia flagra pastoreio 
em área de preservação

A PRESENÇA dos animais na área de proteção ambiental causa danos a regeneração da 
vegetação nativa

A Polícia Ambiental de 
Umuarama flagrou uma situa-
ção de pastoreio de bovinos e 
equinos dentro de área de pre-
servação ambiental. Conforme 
os policiais, uma denúncia 
anônima que chegou dentro 
do âmbito da Operação Horus/
MJSP, levou os policiais atpe a 
propriedade rural.

Os policiais ambientais 
foram até lá e constata-
ram a utilização da Área de 
Preservação Permanente 
(APP) de um corpo hídrico 
pertencente a Bacia do Rio 
Xambrê para pastoreio. A pre-
sença dos animais no local 
causa danos a regeneração 
da vegetação nativa.

N a  e s f e r a  c r i m i n a l 
f o i  l a v ra d o  u m  Te r m o 

Circunstanciado de Infração 
Penal (TCIP) ao proprietário 
dos animais, conforme Lei de 
Crimes Ambientais.

Além disso, foi lavrado 
outro TCIP pela utilização de 
área pública para fins par-
ticulares, pois após análise 
documental e diligências, os 
policiais descobriram que a 
área afetada é pertencente ao 
Município de Umuarama.

Os autos de infração 
ambiental resultaram em duas 
multas de R$ 10 mil cada.

Matheus Silva Santos, de 23 anos, morreu em 
uma batida de moto por volta das 22h40 do 
sábado (13), em Umuarama, na antiga estrada 
da noite, fundos do residencial Mário Quintana. 
O motociclista pilotava a Honda 150 azul com 
placa de Alto Piquiri, quando bateu contra um 
veículo GM Corsa Sedan que estava estacio-
nado. Segundo a PM, a perícia feita no local 
pela polícia científica encontrou um copo que 
aparentemente tinha bebida alcoólica e que pro-
vavelmente estaria sendo levado pelo motociclis-
ta. Não houve testemunhas. O corpo do rapaz 
foi encaminhado ao IML de Umuarama.

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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CBF confirma cancelamento da partida 
Brasil x Argentina pelas Eliminatórias

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

SELEÇÃO aproveitará a data para realizar amistoso antes da Copa do Mundo do Catar

Agora é oficial: não haverá mais 
reposição da partida Brasil x Argentina, 
válida pelas Eliminatórias da Copa do 
Catar, que há 11 meses foi interrompida 
por questões sanitárias relacionadas à 
covid-19. Segundo a nota oficial da CBF 
publica ontem (16), o jogo seria repe-
tido no próximo dia 22 de setembro, 
data que será aproveitada para a rea-
lização de um amistoso preparatório 

da seleção brasileira antes da Copa do 
Mundo do Catar.

De acordo com a entidade, o can-
celamento da partida pela Fifa foi pos-
sível após a resolução do processo 
disciplinar perante à Corte Arbitral do 
Esporte (CAS). Tanto a CBF, quanto a 
Associação de Futebol Argentino (AFA) 
“assumiram suas respectivas responsa-
bilidades pelos eventos que levaram ao 

Representando Umuarama 
na 1ª Meia Maratona 

Estrada do Potreirito, em 
Dourados (MS), o atleta 

Anderson Cristiano de 
Souza faturou o primeiro 
lugar na categoria 40 a 

49 anos. A competição, 
que reuniu cerca de 600 
atletas de vários Estados, 

foi disputada no último 
domingo, 14. Os competidores completaram percursos de 7 e 21 quilômetros correndo 

por estradas de terra e trechos pavimentados. “Foi uma corrida difícil, mas o esforço valeu a 
pena. Além do primeiro lugar em minha categoria, terminei em 8º na classificação geral dos 
21 km. Agradeço ao prefeito Hermes Pimentel pelo apoio e também aos meus patrocina-
dores”, disse o atleta, em visita ao gabinete do Executivo na manhã desta terça-feira, 16.

abandono da partida”.
A CBF foi condenada a pagar multa 

de 300 mil francos suíços (o equiva-
lente a R$ 1,6 milhão), sendo que 25% 
do valor deve ser doado pela entidade 
à Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em apoio a medidas de combate à 
Covid-19. Já a AFA recebeu multa de 
150 mil francos (R$ 812 mil).

Na última quinta (11), a CBF já 
solicitara o cancelamento do clássico 

sul-americano, após acordo proposto 
pela Fifa e AFA, e motivada por pedido 
da comissão técnica da seleção, 
incluindo Tite.

Tanto Brasil quanto Argentina se clas-
sificaram à Copa do Catar. A seleção bra-
sileira contra a Servia no dia 24 de novem-
bro, pela chave G (que inclui ainda Suiça 
e Camarões). Já os hermanos entram em 
campo dois dias antes, contra a Arábia 
Saudita, pelo Grupo C (México e Polônia).
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Secretaria de Educação reúne diretores 
de todas as unidades para alinhar ações

FORAM apresentadas ações desenvolvidas no primeiro semestre e o planejamento para os 
próximos meses, além da prestação de contas e cuidados com o patrimônio

Diretores e diretoras das 42 
escolas e centros municipais 
de educação infantil (CMEIs) 
de Umuarama estiveram reu-
nidos na manhã de ontem 
(terça-feira, 16), no Centro 
Municipal de Desenvolvimento 
e Pesquisa em Educação 
(CMDPE), para uma reunião 
de alinhamento sobre as ações 
realizadas no primeiro semes-
tre, planejamento dos próxi-
mos meses e orientações sobre 
prestação de contas e cuida-
dos com o patrimônio público.

A reunião, comandada 
pela secretária municipal de 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso, teve também a 
presença do prefeito Hermes 
Pimentel, que aproveitou o 
encontro com todos os direto-
res e parabenizou a Secretaria 
de Educação pelo ótimo traba-
lho que vem sendo realizado. 

“Eu vejo o empenho da secre-
tária e de toda sua equipe 
para que as coisas avancem 
nesse importante setor, seja 
em obras, investimentos e na 
qualificação constante dos 
profissionais”, destacou.

Pimentel também falou 
sobre uma mudança de crité-
rios para a definição dos futu-
ros diretores, já que o processo 
de escolha passou a ser uma 
das condicionalidades para 
o recebimento de recursos 
do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb), e comentou ainda 
sobre o reajuste do piso sala-
rial dos professores.

“Não tenham dúvida 
de que, se houvesse condi-
ções financeiras e segurança 
jurídica, já teríamos feito a 

correção do piso, mas financei-
ramente isso não é possível no 
momento. Mesmo assim, esta-
mos em conversações com o 
sindicato, buscando condições 
para chegarmos a um acordo e 
repassar o reajuste assim que 
possível, dentro das possibili-
dades orçamentárias do muni-
cípio”, afirmou o prefeito.

A secretária Mauriza Lima 
agradeceu a presença de 
Pimentel e sua disponibili-
dade para falar com os direto-
res e destacou o apoio que a 
administração municipal tem 
concedido para as deman-
das da Educação, tanto na 
parte de manutenção, refor-
mas e ampliações de novas 
unidades, quanto nos inves-
timentos em equipamentos 
e tecnologias para aprimorar 
a qualidade do ensino ofere-
cido aos alunos da educação 

infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental.

“Estamos fechando a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) da 
Educação e o prefeito já nos 
garantiu recursos para a conti-
nuidade dos projetos, obras, troca 

de mobília nas escolas e demais 
investimentos, apesar das res-
trições financeiras. Com o apoio 
do Pimentel, a infraestrutura da 
educação está muito bem servida 
e estamos avançando nas outras 
demandas”, completou Mauriza.

ENTRE os 17 novos casos confirmados, 10 foram infecções que atingiram mulheres. Duas 
crianças também foram diagnosticadas com a doença

Umuarama registrou 17 
novos casos de infecção pelo 
coronavírus de acordo com 
boletim emitido na manhã de 
ontem (terça-feira, 16), pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
A cidade continua sob bandeira 
verde (que representa baixo 
risco de propagação do vírus) e 
acumula, desde o início da pan-
demia, 38.979 casos positivos.

Os casos novos são dez 
mulheres, cinco homens 
e duas crianças (de três 
meses e 10 anos, ambas sem 
nenhuma dose das vacinas). 

Dos contaminados, 38.498 se 
recuperaram e 355 morreram – 
não houve novos óbitos nesta 
data. Há ainda 48 casos suspei-
tos, aguardando resultados de 
exames.

Ainda de acordo com o 
boletim, a cidade tem hoje 
142 casos ativos de covid-19 e 
duas pessoas com idades de 75 
e 76 anos estão hospitalizadas 
– uma em enfermaria e outra 
em unidade de terapia inten-
siva (UTI). Ambas já receberam 
três doses de vacinas contra o 
coronavírus.

Parque dos Ipês vai receber
mais 220 mudas de árvores

SERÁ feita a revitalização do Parque dos Ipês, com o plantio das mais de duas centenas 
de mudas

Umuarama foi uma das 95 
cidades brasileiras escolhidas 
para sediar o Dia Nacional do 
Campo Limpo, evento organi-
zado pela Adita (Associação 
dos Distribuidores de Insumos 
e Tecnologia Agropecuária) 
que acontece em 18 estados 
onde a associação possui 
centrais de recebimento 
de embalagens vazias de 
defensivos agrícolas.

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
Rubens Sampaio, será feita a 
revitalização do Parque dos 
Ipês, com o plantio de 220 
mudas de árvores nativas. 

“Trata-se de uma parceria 
entre a Adita e a Prefeitura de 
Umuarama em uma iniciativa 
que vai reunir autoridades, 
estudantes e a comunidade 
do entorno”, explica.

O diretor executivo da 
Adita,  Waldir  Baccarin, 
comenta que ações assim, 
como o plantio de mudas de 
árvores, são formas de cele-
brar e multiplicar as práticas 
sustentáveis que garantem o 
desenvolvimento do municí-
pio – e o agronegócio. “A cele-
bração da data é realizada 
pelas unidades de recebi-
mento de embalagens vazias, 

em parceria com o Instituto 
Nacional de Processamento 
d e  E m b a l a g e n s  V a z i a s 
(inpEV) e apoio de todos os 
outros elos da cadeia produ-
tiva”, comentou.

Ele acrescenta que o Dia 
Nacional do Campo Limpo 
é comemorado desde 2008. 
De lá pra cá já acumula a 
participação de mais de um 
milhão de pessoas, de todo o 
país. “Em 2021 as comemora-
ções reuniram 96 centrais de 
recebimento de 19 estados, 
quais arrecadaram mais de 
230 toneladas de alimentos, 
atendendo mais de 13 mil 
famílias em situação de vul-
nerabilidade”, detalha.

Sampaio conta que o 
Sistema Campo Limpo (SCL) é o 
programa brasileiro de logística 
reversa de embalagens vazias e 
sobras pós-consumo de defen-
sivos agrícolas, que tem como 
base o princípio das responsa-
bilidades compartilhadas entre 
todos os elos da cadeia produ-
tiva (agricultores, fabricantes 
e canais de distribuição), com 
apoio do poder público. “Em 
Umuarama, a Adita tem sua 
sede no Aterro Sanitário, onde 
ficam devidamente armazena-
das as embalagens usadas de 
defensivos”, observa.
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Mulheres são a maioiria 
dos infectados pela
Covid-19 em Umuarama
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Conheça em duas etapas, o DO IN, a automassagem da cura

MARLI C. TOLEDO

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA

Palavras cruzadas

Você pode começar esta quarta com a energia 
meio baixa, Gêmeos, mas, por outro lado, sua in-
tuição deve fazer hora extra. Talvez seja uma boa 
ideia priorizar os serviços que podem ser feitos 
a sós, ou que exigem atenção aos detalhes, por 
exemplo. No romance, deixe as fofocas de lado 
e não fique procurando problema onde eles não 
existem. 

A vida profissional deve ocupar boa parte da sua 
atenção nesta quarta, mas nem tudo vai sair de 
acordo com os seus planos. Concentre-se mais 
na parte da manhã, mantenha o foco e adiante o 
que puder, meu cristalzinho. Se topar com alguém 
chato, ou se tiver que administrar uma briga, ins-
pire, respire e não pire! 

Otimismo e boa vontade para lidar com as pessoas 
são qualidades que você pode explorar pela manhã, 
Virgem. E essa vibe também vai se estender para os 
serviços que podem ser realizados em equipe. Nos 
assuntos do coração, seu charme segue em alta e vai 
encantar o mozão. Bom astral para conhecer gente 
nova, mas talvez a distância se torne um problema.

Você conta com ótimas ideias para colocar os 
seus planos em movimento em vários setores 
hoje. Mas é melhor adiantar as coisas e cuidar do 
que for possível logo cedo, porque há sinal de im-
previstos depois do almoço. E não fique caçando 
problemas nem transforme algo pequeno em uma 
briga, tá? Tudo indica que segue fazendo muito 
sucesso na paquera! 

Nesta quarta, assuntos domésticos e familiares 
ganham espaço e devem ocupar sua atenção. Cui-
de do que for possível, mas não entre em disputas 
com pessoas próximas se der pra resolver o pro-
blema numa boa, tá? Talvez o mozão fique meio de 
lado hoje, mas ficar em casa pode ser divertido se 
inventar um programa mais romântico. 

Tudo que envolve contato com o público, comuni-
cação ou pequenos deslocamentos conta com vibes 
maravilhosas logo cedo. Além de favorecer a troca 
de ideias, os astros te ajudam a ouvir pontos de vista 
diferentes e a usar a sensibilidade pra convencer os 
outros. Tem compromisso? Um astral leve e gostoso 
garante ótimos momentos a dois.

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 17 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. Possuem 
ligações profundas com a sua terra Natal e as suas origens, a sua família e são saudosistas. 
Apreciam contar histórias e reviver fatos da infância ou do passado. Seu número principal, do 
dia do nascimento é o 22, formado de 2 em dobro, o número símbolo da Lua, que repete sua 
ligação com as raízes e à mãe, de forma muito intensa. Confere boa memória e capacidade de 
divagar, criar, fantasiar e dispersar ideias e objetivos.

Horóscopo nascido em 17 de agosto

Priorize as tarefas que envolvem a colaboração 
de outras pessoas logo pela manhã, sejam da sua 
equipe ou não. Melhor adiantar o que for possí-
vel porque, depois do almoço, nem tudo será tão 
perfeito assim nas parcerias e há sinal de alguns 
atritos. Apontar os erros do outro nem sempre é a 
melhor política. 

Logo cedo, procure se concentrar no que precisa 
fazer para acabar o mais rápido possível. Pode 
contar com a colaboração de colegas ou de ter-
ceiros pela manhã, mas talvez o astral mude de-
pois do almoço. Misturar dinheiro e amizade não 
é algo que os astros recomendem nesta quarta, 
meu cristalzinho. Tem um contatinho no seu ra-
dar? Bora lá investir. 

Com a Lua em seu signo, você vai contar com ener-
gia e disposição logo cedo. E é bom aproveitar para 
botar em dia os seus interesses, adiantar algumas 
coisas no serviço ou mesmo resolver assuntos que 
estavam pendentes e dependem da sua iniciativa, tá? 
Se está a fim de alguém, pode ser interessante tomar 
a iniciativa e ver no que dá essa história. 

Procure concentrar a atenção nas tarefas e aproveitar 
cada chance de melhorar as finanças. Depois do al-
moço, o astral muda e vai ser preciso muito cuidado 
ao lidar com dinheiro. No romance, pegue leve no ci-
úme e procure o equilíbrio com o mozão. As finanças 
do casal também podem virar uma fonte de estresse. 

As mudanças estão na ordem do dia, Libra, e você 
vai ter que mostrar muito jogo de cintura para lidar 
com os imprevistos conforme forem surgindo pela 
frente. Mas as negociações ganham mais entu-
siasmo agora e você pode avançar em um acordo 
profissional ou na área pessoal. Se está só, pode 
se interessar por alguém sedutor.

Boa parte da sua atenção vai se concentrar em as-
suntos ligados a saúde e trabalho hoje. Como há ris-
co de se distrair facilmente, redobre o esforço depois 
do almoço para não perder o foco. Se está em busca 
de um novo amor, preste atenção para não falar só 
sobre trabalho e espantar o crush. Esse jeito sério 
também pode deixar o romance meio morno.
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   Loterias
Megasena

01 02 03 04 06 08 09 10 
11 13 17 18 19 22 23 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 17/8/2022

concurso: 2510Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 

concurso: 642

02 08 12 18 39 50

concurso: 2404

concurso: 1821

03 09 10 11 38 41
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Quina
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

09 06 00 06 08 02 00

Super Sete concurso: 283C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2352Lotomania

03.179
48.336
80.888
84.615
61.293

06 08 29 33 49 63 68 
ITUANO/SP

25 46 49 73 77

JULHO

08 10 11 13 14 24 29

concurso: 5924

08 13 25 32 44 57 

Chuva

Paranaguá
max 21
min 18

max 22
min 17

Cascavel
max 19
min 16

Foz do Iguaçu
max 22
min 19

max 21
min 16

Curitiba
max 18
min 14

FASES 
DA LUA

Quinta 18/8/2022

Sol
Sexta 19/8/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

08 09 18 24 30 31 41 43 44 48
55 72 73 83 84 88 89 95 97 00

Lotofácil concurso: 2599

Crescente
03/09 - 15h08

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 6

TDC
POSTERIOR

ARRUACEIRO
ERMAOLRM

ACEATELIE
OALEEDNA

ENTREPIA
CAMAROTES
EASEENE

BIRDSRAR
TEARABATE

SOSSEGOAS
TNUMPÇ

CALDEIRÃO
CARGANEON

O racial é
punido
por lei,

no Brasil

Aquele
que faz

desordem
em ruas

Convite
à visita

que está
à porta

(?) vivos:
são estu-
dados pe-
la Biologia

(?) de
cavalo,
tipo de

penteado

Panela da
cozinha
da bruxa
(Folc.)

(?) natura:
não indus-
trializado

(?)-line:
conec-
tado à

internet

Gás 
usado em
letreiros

Forma
de cruz

Que vem
depois

Parte alta 
de castelos

Em (?): 
em resumo

Consoante
de "cão"

Nascida na
Romênia

Duas provas do triatlo
Dispositivo
de sistema

elétrico

2, em al-
garismos
romanos

Desabi-
tada 

Jogada 
do vôlei

Estúdio
do pintor
Tipo de
cerveja 

Forças
(?): con-
junto dos
militares

Sufixo de
"lipase"
Ficar;
sobrar

(?) Velho,
atriz 

Louça do
banheiro

Nome da
letra "N"
É puro,

no campo
Redução

(do preço)
Lado afia-
do da faca

Exímio
(fig.)

O cheque 
do crediário

Máquina
de tecer
Feitio de
ganchos

Conteúdo
do cami-

nhão

Calma;
tranqui-
lidade
Cálcio

(símbolo)

Em + um 
(Gram.)

Locais
VIP, no 
Sambó-
dromo
(RJ)

Pássaro,
em inglês

Rente
(o corte 

de cabelo)

Enfeite de
calcinhas
e sutiãs

Caminhos
ladeados

por
árvores

Alimento
básico do

bebê

Abertura
no alto do
vestuário
feminino

2/on. 3/ace. 4/bird — edna — néon. 5/áleas — carga. 10/arruaceiro.
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BANCO30

Temer,
em

relação a
Bolsonaro

Substân-
cia como

a serotoni-
na (Bioq.)

Thomas
Seebeck,

físico
alemão

Poeta
alcunhado
de Boca

do Inferno

Diz-se da 
pessoa que
"aguenta
o tranco"

Substân-
cia

anticáries
(símbolo)

Protegido
(de

doença)

O do Brasi-
leirão

de 2021
foi Hulk

Estado
do porto
do Itaqui
(sigla)

Animal
como Sig,
de Jaguar

(HQ)

Indica o
Leste na
rosa dos
ventos

Saudação
usual

entre os
jovens

Caminho
percorrido

entre
lugares

Medida de
pressão
do gás
(Fís.)

A (?): 
sem fun-
damento

Rita (?),
cantora
nascida

no Kosovo
A mutante

azul de
"X-Men"

(Cin.)

Implante
Coclear
(sigla)

Cobra dos 
encanta-

dores
indianos

Dívidas 
de entes
públicos

(jur.)

Vida (?), fator de
risco para doenças
cardiovasculares Cloro (símbolo)

Conceito marxista que implica a
coisificação das
relações sociais

Tipo de
pneu de

bicicletas

Projeto de 
preserva-

ção de 
tartarugas-
marinhas

Seicho-no-(?),
religião japonesa 

Dificuldade do
portador de dislexia

Instrumen-
to da músi-

ca folk

Língua de-
fendida por
Policarpo
Quaresma

(Lit.)

Ser, em
inglês

Cavalo de
minizoos

Árvore or-
namental
Infecção
no ouvido 

Cortam com navalha
(o cabelo)

Designa a unidade
em um grupo

Ordem
judicial

Fenômeno
sonoro

2/be. 7/mística. 10/reificação. 11/precatórios.

Hoje apresentamos aqui 
na coluna, a primeira parte do 
que é o Do-in. Trata-se de uma 
técnica chinesa de automas-
sagem baseada na Medicina 
Tradicional Chinesa (MTC) e 
utiliza os mesmos pontos da 
Acupuntura, de acordo com os 
meridianos corporais. A prática 
busca, através da pressão com 
a ponta dos dedos nos pon-
tos dos meridianos, tratar as 
dores que surgem no dia-a-dia, 
sedando ou estimulando tais 
pontos, para normalizar o fluxo 
de energia onde ela esteja 
estagnada ou desequilibrada.

O congestionamento do 
fluxo energético em determi-
nado ponto do corpo gera um 
excesso ou uma deficiência de 
energia (Qi), que pode acarre-
tar em diversos problemas de 
saúde. Ao dispersar essa ener-
gia estagnada, o órgão afetado 
se acalma, ocorrendo o que 
chamamos de sedação. A auto-
massagem também ajuda no 
processo chamado de “toni-
ficação”, cujo objetivo é levar 
energia para o local afetado, 
ativando o ponto deficiente e 
permitindo que este se reanime.

O Do-in pode ser feito todos 

os dias ou sempre que necessá-
rio, a qualquer sinal de descon-
forto em determinado ponto.

Primeiramente, sente em 
uma posição confortável e 
respire profunda e lenta-
mente por alguns minutos. 
Em seguida, com a mão em 
forma de concha, dê leves 
batidinhas pelos braços e per-
nas em todas as suas exten-
sões – para ajudar a ativar os 
meridianos. Massageie suave-
mente os dedos das mãos e 
dos pés, girando-os e dando 
leves puxões em cada um, 
para ativar as energias das 

extremidades.
Depois dessa preparação, 

seu corpo estará pronto para 
receber a massagem em pon-
tos específicos, para tratar os 
problemas correspondentes. 
Não desista caso sinta dor, isso 
quer dizer que há realmente 
um problema no local e ele 
precisa ser tratado.

A prática do Do-in não pos-
sui nenhuma contraindicação e 
pode ser feita por qualquer pes-
soa, em qualquer local. Através 
dessa técnica, podemos tra-
tar desde males como dores 
de cabeça, dores de garganta, 

dores de barriga e sinusite, até 
enjoos, prisão de ventre, cólicas 
menstruais e outros incômodos.
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Ford testa robô de recarga de carros
elétricos para os motoristas PCDs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANO DAS PICAPES
Impulsionadas pelo agro-

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

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

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

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

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

CAMINHO DA 
ELETRIFICAÇÃO

O projeto faz parte dos 

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

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

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

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

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

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO

esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/OPARANÁ

Invista em imóveis com
quem entende do assunto

(44) 2031-0282

Consulte os nossos corretores

TRANSFORMANDO ATENDIMENTO EM RELACIONAMENTO

2023: Renegade estreia Jeep Healthy Cabin 
 Confira os preços sugeridos:

A linha 2023 do Jeep Renegade:
Brasil (exceto estados de SP e PB): 

Renegade Sport T270 4X2 Flex - R$ 128.971
Renegade Longitude T270 4X2 Flex - R$ 144.435 
Renegade Série S T270 4X4 Flex - R$ 167.768
Renegade Série S T270 4X4 TETO Flex - R$ 176.012
Renegade Trailhawk T270 4X4 Flex - R$ 167.771

Crise dos semicondutores já provoca desabastecimento de carros novos
Com a estima de serem o 

quarto produto mais comercia-
lizado no mundo, os semicon-
dutores enfrentam uma crise 
global que afetou diretamente 
os mais diferentes setores da 
indústria, fenômeno que segue 
provocando um problema geral, 
pois diversas empresas precisa-
ram alterar suas programações 
ou até paralisar as linhas de pro-
dução por conta da escassez da 
oferta dos componentes.

De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee), 12% dos 

fabricantes de diversos seto-
res tiveram que parar parte 
da produção em julho de 2021 
por falta de componentes ele-
trônicos. No setor automotivo, 
órgãos veem cada vez mais 
próximo o desabastecimento, 
ou seja, a falta de veículos para 
serem entregues.

Olavo Ehmke, sócio-di-
retor do grupo empresarial 
Autobunkers Defense, refe-
rência nacional em blindagem 
automotiva, já detecta tal rea-
lidade. Ele lembra que semi-
condutores são componentes 

fundamentais para a fabrica-
ção de veículos, por isso, a 
crise segue afetando o setor 
com força a área automotiva. 
“Foi afetada por desabaste-
cimento de toda a cadeia de 
fornecedores”, explica. “E uma 
das razões para o momento 
ruim está na paralisação de 
diversas fábricas em 2020”, 
complementa.

Olavo diz que, diante disso, 
o tempo médio de espera 
entre a compra de um carro 
zero quilômetro no Brasil e a 
entrega do modelo ao cliente 

está em três meses. “Mas há 
casos do comprador  aguarda 
por dois anos”, afirma.

Não é por acaso que o 
especialista vê a falta de car-
ros novos como uma realidade 
presente. “Já estamos enfren-
tando neste momento”. Tanto 
que, segundo Olavo, não há 
nenhuma marca que esteja 
entregando veículos nor-
malmente. “O que ocorre é a 
entrega lenta ou a de mode-
los com menos recursos e 
equipamentos”.

O u t r a  c o n s e q u ê n c i a 

apontada por Olavo é a migra-
ção de clientes para os veícu-
los seminovos, pois este seg-
mento independe da oferta 
de componentes e atende ao 
público que não tem disponil-
bilidade para aguardar. “Está 
ocorrendo este fato e um con-
sequente envelhecimento da 
frota nacional”.

Olavo acredita que a estabi-
lidade do setor deve acontecer 
em cerca de um ano. “Porém 
depende, para tanto, de uma 
estabilidade em todos os fato-
res externos/internacionais”.

Performance, capacidade 
off-road e conforto já são 
características marcantes do 
Jeep Renegade. O que já era 
bom, ficou ainda melhor na 
linha 2023 do modelo, isso 
porque ele ganha uma dose 
extra de proteção, com a Jeep 
Healthy Cabin, tecnologia que 
remove partículas com impu-
rezas do ar e elimina impure-
zas em até 83%. Ele é o pri-
meiro Jeep a ser equipado com 
filtro na cabine em N95+ bio.

O filtro de ar N95+Bio na 
cabine remove mais partí-
culas com impurezas do ar e 
mantém a performance HVAC 
(Heating, Ventilating and Air 
Conditioning), ou seja, as fun-
ções primordiais do sistema 
de climatização. Desenvolvido 
pelo time de engenharia da 
Stellantis, o Jeep Healthy 

O RENEGADE é o primeiro Jeep a ganhar cabine com N95+bio de série, tecnologia que garante 83% da remoção de partículas com 
impurezas do ar

Cabin é uma tecnologia glo-
bal com o foco de desinfecção 
da cabine, já que atua com 
um filtro de ar construído em 
N95, o já conhecido material 
utilizado em máscaras de pro-
teção e que ficou mais popular 
durante a pandemia.

A linha 2023 seguirá sendo 
oferecida em quatro ver-
sões, cada uma com uma 
ampla lista de equipamen-
tos de segurança e conforto. 
De série, todos os mode-
los recebem o Jeep Healthy 
Cabin e seguem com o motor 
mais potente da categoria, 
o T270 de até 185 cv. Além 
disso, mantêm o assistente 
de partida em rampa, sis-
tema multimídia com inte-
gração Android Auto e Apple 
CarPlay sem fio, faróis em 
LED, frenagem autônoma de 

emergência, alerta de manu-
tenção de faixa, detector de 
fadiga e seis airbags. E ao 
longo das versões, o quadro 
de instrumentos de 7”, carre-
gador wireless, ar-condicio-
nado de duas zonas, rodas de 
até 19”, entre outros itens de 
tecnologia e segurança.

A s  v e r s õ e s  S p o r t  e 
L o n g i t u d e  t ê m  c â m b i o 
automático de seis mar-
chas e transmissão 4x2 com 
Traction Control+. A versão 
S oferece tração 4x4 e câm-
bio automático de nove 
marchas e seletor de ter-
reno com quatro modos de 

condução. Por fim, a icônica 
Trailhawk completa o catá-
logo com a melhor capa-
cidade fora-de-estrada do 
segmento, assegurada pelo 
selo Trail Rated, com tração 
4x4, câmbio de nove mar-
chas e seletor de terreno 
com cinco configurações.



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

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 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 74.900,00

RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

RENEGADE LIMITED 18/18 CINZA COMPLETO, AUT R$ 94.900,00

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

T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00

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
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Metrologistas do Ipem-PR aferem
todos os taxímetros em Umuarama

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

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

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

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOOPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

R$ 2.300.000,00R$ 2.300.000,00

Fale conosco

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Código:285 

Sobrado para VendaSobrado para Venda

DC LIGA DOS SUPER PETS
17:00 2D | DUBLADO

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

A FERA
19:15 2D | DUBLADO

PAPAI É POP
21:00 2D | DUBLADO

MAIS INFORMAÇÕES

Técnicos do Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado do 
Paraná (Ipem-PR), com apoio 
da Divisão de Transportes 
de Passageiros da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram), estiveram em 
Umuarama para aferir os taxí-
metros utilizados por toda a 
frota de táxis que atendem o 
município, na manhã de ontem 
(terça-feira, 16).

Uma base foi montada 
pela equipe na avenida Padre 
Orlando Busato, no Parque 
Bonfim, onde foi demarcada 
com cones um trajeto de 1 
mil metros sem redutores de 
velocidade para a medição da 
confiabilidade dos aparelhos. 
O trabalho começou às 13h30, 
seguiu até as 17h e continuará 
nesta quinta-feira, 17, das 
8h30 às 12h. O procedimento 
foi determinado pela portaria 
025/2022, do Ipem-PR.

“Após a verificação, e 
estando tudo de acordo, o 
taxista recebe o selo de cer-
tificação do órgão com vali-
dade até o final de 2023. A 

conferência permite apurar se 
o instrumento marca correta-
mente a distância percorrida 
no transporte de passagei-
ros para que a cobrança seja 
feita devidamente, conforme 
a tabela fixada pelo decreto 
153/2022, que estabelece os 
valores de tarifas dos serviços 
de transporte individual de 
passageiros no município de 
Umuarama”, disse o chefe da 
Divisão de Transportes, Juracy 
Antonio Narcizo.

Além dos técnicos metrolo-
gistas Luiz Flávio Bueno Santos 
e Vilson José Alves Júnior, do 
Ipem-PR, responsáveis pela 
aferição e certificação dos 
taxímetros, um técnico autori-
zado pelo órgão também ficou 
à disposição dos taxistas para 
instalação do equipamento na 
avenida Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca – no local onde é rea-
lizada a feira do produtor, ao 
lado do Estádio Lúcio Pipino.

Umuarama tem 35 taxis-
tas regularizados e a Sestram 
tem acompanhado a ativi-
dade do setor, atuando na 
orientação e fiscalização ao 

lado do Ipem-PR.

RECOMENDAÇÃO
Foi feita a recomendação 

para que os usuários solici-
tem a cobrança de acordo 
com a indicação do taxímetro e 
denunciem – pelo telefone 153 
ou diretamente à autoridade 
policial – caso o equipamento 
não esteja sendo utilizado 
pelos taxistas ou desconfie de 
cobranças abusivas.

Caso alguma irregularidade 
seja apontada na vistoria dos 

instrumentos, o taxista deve 
regularizar a situação e ser sub-
metido a uma nova aferição, 
desta vez na sede do Ipem-PR 
em Maringá. Dependendo do 
que for apurado, o profissional 
pode inclusive ser autuado e 
receber multa.

O decreto 153/2022, esta-
belece os seguintes valores de 
tarifas para os serviços de táxi 
no município: bandeirada – R$ 
7,56; por quilômetro rodado, 
bandeira 1 – R$ 5,46; bandeira 
2 – R$ 6,04; por hora parada 

– R$ 37,74; por fração de hora 
parada – R$ 6,34 a cada dez 
minutos ou fração acima de 
cinco minutos.
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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

BARATÃO
O pavilhão de Indústria e Co-

mércio do parque de exposições 
já está  preparado para a 45ª 

edição da Feira Ponta de Esto-
que. O evento, realizado pelo 
Conselho da Mulher Empresá-
ria e Executiva da Aciu, retorna 
com tudo, com descontos que 
podem superar os 70%. Anote: 

abertura amanhã (18), às 18h30 - 
expediente até 22h; expediente 

na sexta (19), das 9h às 22h, e no 
sábado (20), das 9h às 18h.

Entre a avareza e a prodigalidade en-
contra-se a economia, e esta é a virtude 

que o homem honesto deve praticar.                                                      
Paolo Mantegazza

GOLPE
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 com-
partilhar nos grupos que tem com parentes e amigos.

JANTAR DIA DOS PAIS ACEU / 2022

Parabéns aos Pais Cooperação

Prefeito Pimentel, convidados e diretoria Sukiyaki no menu

Um mimo aos papais Brinde para todos 


