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Governo do Estado reafirma apoio à
implantação do Parque Tecnológico
O prefeito Hermes Pimentel recebeu em seu gabinete, o superinten-
dente geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo 
Nelson Bona, e o secretário-executivo do Sistema Estadual de Parques 
Tecnológicos, José Maurino de Oliveira Martins, para discutir o pro-

cesso de criação do Parque Tecnológico de Umuarama. O planejamento 
está sendo seguido e os próximos passos são a criação de um modelo 
de governança, a definição sobre quem será o gestor e a escolha da 
área para a instalação. l 8

l 6

DIVULGAÇÃO

A instalação da última 
aduela para conectar as 
duas margens da Ponte 
da Integração entre Brasil 
e Paraguai foi realizada 
ontem, conectando 
de maneira definitiva 
os lados da estrutura. 
A Ponte Internacional 
da Integração vai ligar 
Foz do Iguaçu à cidade 
paraguaia de Presidente 
Franco, e pretende desa-
fogar o tráfego da Ponte 
da Amizade. l4 

Ponta de Estoque

CCJ autoriza
o governo a
emprestar
R$ 1,4 bi

l 3

Militares vão
inspecionar

as urnas
eletrônicas

l 4

Irmãos atletas
representam

Umuarama em
nível nacional

l 7

Receptador 
preso

Mais de 40 mil pessoas são esperadas para a 45ª edição da Feira Ponta de Estoque, um dos maiores eventos de 
vendas do interior do Estado, organizado pelo Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu. A abertura ao 
público acontece hoje, às 18h30, no Pavilhão da Indústria e Comércio do Parque de Exposições Dario Pimenta da 
Nóbrega. As vendas prosseguem até sábado. l 5

Ligação

Licitação da
concessão de

boxes da
Rodoviária

l 11

AEN

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



expediente Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Quinta-feira, 18 de agosto de 2022

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

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,67 -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$
Petrobrás PN +2,34% 32,76 
Vale ON -2,46% 68,23 
ItauUnibanco PN +0,40% 27,35 
Bradesco PN +0,15% 19,74 
Magazine Luiza ON -3,13% 4,02 
Americanas ON -6,13% 14,24

IBOVESPA: +0,17% 113.707 pontos

Iene 135,43
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 135,57

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,1670 5,1680 -0,1%

PTAX  (BC) +0,9% 5,1779 5,1784 -0,2%

PARALELO +0,6% 5,0500 5,4800 0,0%

TURISMO +0,6% 5,0500 5,4600 0,0%

EURO +0,8% 5,2613 5,2638 -0,6%

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 17/08

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 6,23
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.326,79 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/08 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 1.475,25 21,00 8,5%
FARELO set/22 440,60 4,70 9,0%
MILHO set/22 615,00 4,00 1,8%
TRIGO set/22 763,25 -22,75 -1,7%

SOJA 166,61 -0,3% -4,5% 164,00
MILHO 76,86 -0,9% 2,1% 76,00
TRIGO 112,12 0,4% 1,7% 114,00
BOI GORDO 298,98 0,0% -1,2% 300,00
SUINO 6,78 0,3% 10,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/08 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 17/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

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

Chuva

APÓS a complementação da inscrição, é necessária a validação das informações. O prazo é de até cinco dias úteis após a complementação 
realizada no portal Acesso Único

Programa
O Fies é um programa do Ministério da Educação que tem como 

objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superio-
res não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não 
gratuitas aderentes ao programa.

Os candidatos pré-se-
lecionados ao Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) deverão apresentar, 
entre hoje (18) até amanhã 
(sexta-feira, 19) a comple-
mentação das informações 
das inscrições pelo ende-
reço eletrônico.

Em 2022 foram ofertadas 
110.925 vagas para o Fies. 
Pelas regras do programa, 
todos os não pré-seleciona-
dos na chamada única serão, 
automaticamente, incluídos 
na lista de espera. “Cabe ao 
candidato acompanhar, na 
página do Fies, sua eventual 
pré-seleção durante as con-
vocações por meio da lista de 

espera, que serão realizadas 
no período de 22 de agosto 
a 22 de setembro”, alertou o 
Ministério da Educação.

Após a etapa de comple-
mentação da inscrição, é 
necessária a validação das 
informações declaradas no ato 
da inscrição. O prazo é de até 
cinco dias úteis após a data da 
complementação da inscrição, 
realizada na página do Fies, no 

portal Acesso Único.
O procedimento de validar 

as informações deve ser reali-
zado diretamente na institui-
ção de ensino superior para a 
qual o candidato tenha sido 
pré-selecionado. Cabe à insti-
tuição informar ao estudante 
sobre o meio a ser utilizado 
para o recebimento da docu-
mentação exigida, que pode 
ser em formato físico ou digital.

Chuva Céu claro Céu claro
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CCJ da Alep autoriza 
o governo a contratar  
empréstimo de R$ 1,4 bi

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovou parecer favorável ao 
projeto de lei 396/2022, de 
autoria do Poder Executivo, 
que autoriza o Governo a con-
tratar operação de crédito 
com instituições financeiras 
públicas e/ou privadas, com 
garantia da União, até o valor 
de R$ 1,4 bilhão. Os recursos 
serão utilizados para financia-
mento parcial de programas 
de Governo na área de infraes-
trutura. A proposta tramita em 
regime de urgência.

De acordo com a justifi-
cativa do projeto, a proposi-
ção visa atender a demanda 
de novos  p ro j eto s  que 

acompanhem o desenvol-
vimento e fomentem a eco-
nomia estadual. Com isso, 
o Governo pretende bus-
car recursos para ampliar a 
capacidade de investimento 
em infraestrutura logística e 
mobilidade por meio da exe-
cução de obras e serviços. A 
proposta prevê destinação 
de recursos para a Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), para o 
desenvolvimento do Programa 
Estradas da Integração; 
para o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
no Programa Inova Paraná; e 
para a Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba 
(Comec), para desenvolver 

o Programa de Integração 
Metropolitana.

Com a contratação de cré-
dito, o Governo afirma que os 
investimentos previstos têm 
como objetivo ampliar os tre-
chos rodoviários pavimen-
tados, incrementar a capaci-
dade de tráfego das rodovias e 
melhorar as condições do pavi-
mento e de segurança das vias. 
“A realização de tais programas 
buscará promover a integração 
regional e estadual, possibili-
tando a redução do número 
de acidentes e duração das 
viagens, a diminuição dos cus-
tos com transportes de carga, 
além de fomentar a geração de 
emprego e renda”, diz a justifi-
cativa da matéria.

O  e x - p r e f e i t o  d e 
Guarapuava Cesar Silvestri 
Filho (PSDB) anunciou em 
suas redes sociais, que não 
vai recorrer da decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PR), que na última segun-
da-feira (15) manteve a aliança 
ao Senado Federal entre a 

Cesar Silvestri desiste de 
recorrer contra o PSDB

Federação PSDB/Cidadania e 
o Podemos de Alvaro Dias.

Em nota, ele afirmou: 
“Determinei aos meus advo-
gados que não recorram da 
decisão do TRE que, por 3×2, 
houve por bem não analisar 
o meu pedido de anulação 
da coligação para o Senado 

imposta à Federação PSDB 
Cidadania do Paraná pela 
Executiva nacional”.

Silvestri Filho tinha perdido 
o cargo, após o senador Alvaro 
Dias negociar a vaga com o 
presidente nacional da sigla e 
também da Federação PSDB/
Cidadania, Bruno Araújo.

TRE barrou a divulgação de pesquisa 
contratada pelo partido de Alvaro Dias

PESQUISA encomendada pelo Podemos, 
partido do senador e candidato à reeleição 
Alvaro Dias, foi suspensa por decisão 
liminar

A divulgação de uma pes-
quisa eleitoral do instituto 
Ipesp, que estava prevista 
para ontem (quarta-feira, 17) e 
encomendada pelo Podemos, 
partido do senador e candi-
dato à reeleição Alvaro Dias, foi 
suspensa por decisão liminar 
do Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR).

A juíza auxiliar do TRE 
Melissa de Azevedo Olivas aca-
tou o argumento da ausência 
de assinatura/certificação 
digital de profissional estatís-
tico devidamente registrado 
no Conselho Regional de 
Estatística. A liminar foi soli-
citada pela deputada fede-
ral Aline Sleutjies (Pros), que 

também concorre ao Senado 
Federal pelo Paraná.

“A Resolução do TSE é 
expressa ao exigir que o 
registro da pesquisa conte-
nha o nome do estatístico 
responsável pela pesquisa, 
acompanhado de sua assi-
natura com certificação digi-
tal e o número de seu regis-
tro no Conselho Regional de 
Estatística competente”, diz 
um trecho da decisão.

“Portanto, havendo plausi-
bilidade do direito no que se 
refere à ausência de requisito 
essencial e diante da possibi-
lidade de irreversibilidade dos 
efeitos causados pela divul-
gação de pesquisa que não 

corresponde à real intenção do 
eleitorado (perigo da demora), 
de rigor o deferimento da limi-
nar pleiteada”, cita a magis-
trada na decisão.

Trator solidário
O programa Trator Solidário, do Governo Estadual, 
também conta com a parceria do Banco do Brasil, que já 
gerou 10.560 contratos com produtores do nosso Estado, 
sendo 10.322 para tratores, 109 para colhedoras e 129 
para pulverizadores. “Agradeço o convite da Assembleia 
para que possamos mostrar um pouco do trabalho que 
realizamos aqui no Paraná. Sabemos da preocupação 
com o aumento de áreas de plantio, e por isso buscamos 
sempre levar mais conhecimento e tecnologia ao 
homem do campo para que eles possam aumentar sua 
produtividade com qualidade”, finalizou.

Comércio de armas
Quatro anos após confirmar, a adesão do Brasil ao 
Tratado Internacional sobre o Comércio de Armas, ONU, 
o governo federal promulgou decreto que institui normas 
internacionais que regulamentam o comércio de armas.A 
adesão brasileira ao pacto foi assinada em junho de 2013, 
na gestão da então presidente Dilma Rousseff, e ratificada 
em junho de 2018, no governo de Michel Temer. Com 
o depósito do instrumento de ratificação junto à ONU, 
em agosto de 2018, o país tornou-se, em novembro do 
mesmo ano, estado-parte do tratado.

Cooperativismo
Fausto do cooperativismo 
que, segundo ele, é 
referência para o Brasil. 
“Tive a oportunidade 
de conhecer diversas 
cooperativas aqui no 
Estado e me impressiona 
a organização e a força de 
cada uma. É um exemplo 
para nosso País que precisa 
ser seguido e copiado”, 
reforçou. O BB também é 
responsável pelo Banco do 
Agricultor Paranaense, e 
já gerou 1.053 contratos, 
em mais de R$ 158 milhões 
em empréstimos (78% para 
energia renovável).

Valor bruto
Com relação ao VBP 
(Valor Bruto da Produção 
Agropecuária) o Paraná 
ocupa a terceira colocação, 
com R$ 147,06 bilhões 
de reais gerados para 
a economia do Estado. 
Destaque para a soja que 
gerou R$ 37,27 bilhões, 
seguida pelo frango 
com R$ 36,03 bilhões e 
o milho que gerou R$ 
26,84 bilhões. A primeira 
colocação no Brasil é 
ocupada pelo Mato Grosso 
com R$ 226,42 bilhões, 
seguido de São Paulo, com 
R$ 157,66 bilhões.

Acompanhado por toda a diretoria do Banco do 
Brasil, o presidente, Fausto de Andrade Ribeiro, 

esteve na Assembleia Legislativa do Paraná para fazer 
uma apresentação sobre os trabalhos realizados, 
principalmente na área da agricultura no Estado. 

Atualmente o Banco do Brasil é a principal fonte para 
financiamentos do agronegócio em todo País. O Paraná 
representa 14% da área de plantio no Brasil, perdendo 

apenas para o Mato Grosso, que representa 26% da área 
plantada no País. A produção também está em segundo 
lugar, com 35,6 milhões de toneladas na safra 21/22, o 

que representa 13% da safra brasileira.

Prestação de contas
ORLANDO KISSNER/ALEP
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Encontro dos dois lados 
da Ponte Integração 
liga Brasil ao Paraguai

TSE autoriza a inspeção das
urnas eletrônicas por militares

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) autorizou a 
inclusão de nove militares no 
grupo de técnicos das Forças 
Armadas que inspeciona o 
código-fonte da urna eletrô-
nica. O prazo para os traba-
lhos, que terminaria na última 
sexta-feira (12), foi prorrogado 
para o dia 19 deste mês.

Assinado na terça (16), o 
ofício com a autorização foi 

um dos últimos atos do minis-
tro Edson Fachin como presi-
dente do TSE.

F a c h i n  e x p r e s s o u  o 
reconhecimento do TSE à 
contribuição das Forças 
A r m a d a s  n o  â m b i t o  d a 
Comissão da Transparência 
Eleitoral (CTE), “sobretudo 
pelo valioso suporte ope-
racional e logístico pres-
tado por elas em todas as 

últimas eleições”.
A inclusão dos nove mili-

tares havia sido solicitada 
pelo ministro da Defesa, 
Paulo Sergio Nogueira, na 
semana passada. De acordo 
com o ministro, os indicados 
são técnicos com conheci-
mento nas linguagens de 
programação C++ e Java, 
necessários para a inspeção 
aos códigos-fonte.

A CONCLUSÃO deve ocorrer em dezembro. Estão previstas, ainda, a instalação de 
guarda corpo nas laterais, iluminação e pavimentação de todo o tabuleiro

Estrutura da Ponte
A Ponte da Integração Jaime Lerner é do tipo estaiada, com 760 
metros de comprimento. Na parte central, tem duas torres de 

sustentação, com 120 metros de altura cada. A pista será simples, 
com 3,7 metros de largura de cada lado, acostamento de 3 metros 
e calçada de 1,70 metro. Os dois pilares principais da ponte estão 
nas margens do rio, facilitando a navegação no Rio Paraná. A obra 
tem um vão-livre de 470 metros, o maior da América Latina. Ela 
é maior que a Ponte Internacional da Amizade e está localizada 

cerca de 10 quilômetros abaixo dela, no Marco das Três Fronteiras.

A instalação da última 
aduela para conectar as 
duas margens da Ponte da 
Integração entre Brasil e 
Paraguai foi realizada nesta 
quarta-feira (17), conec-
tando de maneira defini-
tiva os lados da estrutura. 
A Ponte Internacional da 
Integração vai ligar Foz do 
Iguaçu à cidade paraguaia 
de Presidente Franco, e pre-
tende desafogar o tráfego da 
Ponte da Amizade. A obra é 
resultado de parceria entre o 
Governo do Estado, Governo 
Federal e a Itaipu Binacional, 
com o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER/
PR) encarregado da execu-
ção, com recursos da Itaipu. A 
aduela complementa os 5,75 
metros finais que faltavam da 
conexão. Essa última aduela 
(uma peça metálica da estru-
tura da ponte) levou 51 dias 
até ser concluída e ter todos 
os ensaios aprovados no can-
teiro brasileiro. O trabalho 
teve início no dia 9 de junho e 
terminou no dia 29 de julho. A 
partir de agora será realizado 
o processo de concretagem. 
As demais aduelas instaladas 
no tabuleiro da ponte pesam, 
em média, 62 toneladas. Elas 
se conectam aos estais, o que 
mantém a estabilidade da 
obra. Com essa nova etapa, 
a execução atingiu 91% de 
conclusão neste mês de 

agosto. A conclusão de todos 
os serviços deve ocorrer em 
dezembro. Estão previstas, 
ainda, a instalação de guarda 
corpo nas laterais, ilumina-
ção e pavimentação de todo 
o tabuleiro. As obras começa-
ram em 2019. Brasil e Paraguai 
já são ligados pela Ponte da 
Amizade, entre Foz do Iguaçu 
e Ciudad del Este, inaugurada 
em 1965. Ela segue sendo o 
principal corredor logístico 
entre Brasil e Paraguai, mas 
há anos está sobrecarregada. 

Além da circulação de pes-
soas entre Foz e Cidade del 
Este, a ponte concentra o 
trânsito de caminhões. Com 
a nova ponte, a expectativa 
é desviar esse tráfego. A nova 
estrutura estará conectada 
com a perimetral leste, que 
vai levar os caminhões dire-
tamente à BR-277. Essa nova 
via, que conta com viadutos, 
ainda está em obras. No lado 
paraguaio também há uma 
nova conexão com a ponte, 
também em obras.

Foz mapeada
O prefeito Chico Brasileiro 
(PSD) e o secretário estadual 
de Desenvolvimento Urbanos 
e Obras Públicas, Augustinho 
Zucchi, assinaram convênio 
para Foz do Iguaçu receber 
o geoprocessamento feito 
pelo Paranacidade. O 
mapeamento contempla 
todo o perímetro urbano 
e vai permitir um melhor 
planejamento urbano e para 
as empresas interessadas em 
se instalar em Foz.

Maioria
A maioria do eleitorado 
paranaense tem ensino 
médio completo. Das 
8.475.632 eleitoras e 
eleitores, 2.365.378, o 
equivalente a 27,91%, 
declaram ter finalizado a 
educação básica. Em 2018, 
nas últimas eleições gerais, 
eram 2.051.957 (25,74%) 
eleitores com ensino médio 
completo no estado.

Voos internacionais
O Aeroporto Sílvio Name 
Júnior de Maringá está 
autorizado a operar voos 
cargueiros do Brasil e de fora 
do país. A liberação consta 
na portaria de 12 de agosto, 
publicada no Diário Oficial da 
União pela Superintendência 
de Infraestrutura 
Aeroportuária da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), subordinada ao 
Ministério da Infraestrutura.

5G no Paraná
O governador Ratinho Junior 
participou do lançamento 
comercial da implantação 
da tecnologia 5G no Paraná, 
em torno de 100 vezes mais 
veloz que o sinal de internet 
atual (4G). A nova frequência 
começou a funcionar a 
partir desta terça-feira (16), 
inicialmente em Curitiba, 
em todos os aparelhos 
habilitados.

Bombardeio de pesquisas
Começou o bombardeio de pesquisas de intenções 
de votos. Segundo o jornalista Pedro Ribeiro, “esse 
é um bom mercado para institutos de pesquisas”. 
De acordo com Ribeiro, muitos desses institutos 
são criados em épocas de eleições com objetivos 
financeiros,”como é percebido no Paraná, onde 

erros e contradições são gritantes”. Algumas dessas 
empresas ou institutos, não importam de serem 

chamadas de Big-Fake, Data-Fake, ou outros.

FrutFest
Em duas semanas tem início 
umas das maiores feiras 
temáticas do Paraná: a 
FrutFest será realizada em 
Carlópolis entre os dias 1º e 
4 de setembro e com uma 
programação repleta de 
atrações nacionais. A feira 
na Ilha do Ponciano terá 
rodeio, parque de diversões, 
exposições e praça de 
alimentação, entre uma série 
de atrações e grande estrutura 
que prometem fazer da 11ª 
edição a maior FrutFest já 
realizada. A entrada é gratuita.

Apoio
A candidata ao Senado 
e deputada federal Aline 
Sleutjes (Pros) anunciou o 
apoio do prefeito de Castro, 
Álvaro Telles (União Brasil), à 
sua candidatura. “A deputada 
Aline tem o meu apoio e 
tenho certeza que ela será a 
nossa senadora em Brasília”, 
declarou Telles após encontro 
com a deputada na Prefeitura 
de Castro.

Chapa de Sarmento
José Eduardo Sarmento 
vive renhida luta pela 
presidência da ACP, com 
chapa já inscrita, e que nos 
próximos dias alimentará as 
redes sociais com material de 
campanha. Sarmento e seu 
pessoal pretendem “cercar” 
o comércio curitibano com 
visitas e contatos com os 
comerciantes.

Candidatos
A Justiça Eleitoral do Paraná 
recebeu nove pedidos de 
registro de candidatura para 
governador e vice-governador, 
30 para o Senado e suplências,  
626 para a Câmara dos 
Deputados e 872 para a 
Assembleia Legislativa. Ao 
todo, foram enviadas 1.546 
solicitações.
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Começa hoje a 45ª
edição da Feira
Ponta de Estoque

OS MAIS de cem estandes estão todos ocupados e nesta edição houve uma combinação de 
diversidade, qualidade e o atrativo maior, que são descontos de até 70%

Alimentação
A Praça de Alimentação da Feira Ponta de Estoque será uma 

atração à parte. Além de excelentes compras, os visitantes terão 
a oportunidade de degustar um cardápio eclético, composto por 

buffet completo (almoço e jantar), churrasco, chope, hambúr-
guer artesanal, pão com linguiça, shawarma, cachorro quente, 

pastel, cocada e sorvete. A Ponta de Estoque também terá play-
ground para a diversão da garotada e estacionamento gratuito.

Mais de 40 mil pessoas são 
esperadas para a 45ª edição 
da Feira Ponta de Estoque, 
um dos maiores eventos de 
vendas do interior do Estado, 
organizado pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu. A abertura ao público 
acontece hoje (quinta-feira, 
18) no início da na noite, 
às 18h30, no Pavilhão da 
Indústria e Comércio do 
Parque de Exposições Dario 
Pimenta da Nóbrega.  As 
vendas prosseguem até o 
próximo sábado (20).

Carina Previato, presidente 
do Conselho, destaca a impor-
tância da retomada. “A Ponta 
de Estoque tem muita tradi-
ção e foi com muita motivação 
que voltamos a organizar o 
evento após dois anos, devido 
às restrições sanitárias por 
causa da Pandemia da Covid-
19. Os mais de cem estan-
des estão todos ocupados 
por dezenas de empresas. 
Nesta feira, especialmente, 
houve uma combinação de 
diversidade, qualidade e o 
atrativo maior, que são os 
descontos que podem supe-
rar 70%”, comemora Carina.

A feira disponibiliza con-
fecções, calçados, malhas, 
lãs, presentes, trajes mas-
culinos, jaquetas, jeans, lin-
geries, enxovais, trajes de 
festa, moda gestante e infan-
til, além de colchões, flores, 
materiais elétricos, de cons-
trução, energia solar, artigos 

importados e artesanatos.
Hoje (quinta-feira, 18), o 

atendimento acontece entre 
as 18h30 e as 22h. Amanhã 
(sexta-feira, 19), os estandes 
abrem logo pela manhã, às 9h 
e seguem também até às 22. 
No sábado (20), o atendimento 
vai entre as 9h e às 18h.

Boletim Covid informa 19 novos 
casos e nenhuma morte pela doença

NESTE ANO, em 229 dias – de 1° de janeiro até 17 de agosto de 2022 – 18.573 pessoas 
receberam diagnósticos positivos da doença

O Boletim Covid divulgado 
ontem (quarta-feira, 17) infor-
mou que 19 novos casos foram 
confirmados, sendo 11 mulhe-
res, sete homens e uma criança 
de 11 anos, que tomou uma 
dose da vacina. O relatório não 
traz o registro oficial de mortes 

nesta data e o total de óbitos, 
desde o início da pandemia, é 
de 355.

Neste período de 28 meses, 
38.998 pessoas foram diagnos-
ticadas com covid-19 na cidade 
e deste total 38.542 se recupe-
raram. Ainda de acordo com o 

boletim, a cidade tem hoje 117 
casos ativos e 38 casos suspei-
tos, indicando que 155 pessoas 
estão em isolamento domici-
liar. Duas pessoas, com idades 
de 75 e 76 anos, estão hospita-
lizadas – uma em enfermaria 
e outra em unidade de terapia 
intensiva (UTI). Ambas já rece-
beram três doses de vacinas 
contra o coronavírus.

Neste ano, em 229 dias 
– de 1° de janeiro até 17 de 
agosto de 2022 – 18.573 pes-
soas receberam diagnósticos 
positivos da doença (foram 
9.516 mulheres, 6.947 homens 
e 2.110 crianças). Neste mês de 
agosto, a média de casos diá-
rios está em 12. A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) faz o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de inter-
namentos e classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.
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Famílias do Esmeralda 
terão auxílio moradia
até conclusão das casas
Cascavel – As 14 famílias que 
perderam tudo durante um 
incêndio em 22 de novembro 
de 2021, no Bairro Esmeralda, 
em Cascavel, terão mais alguns 
meses de ajuda de custo por 
meio do pagamento do auxí-
lio moradia. Inicialmente, o 
auxílio estava previsto até 
este mês de agosto, porém, 
com um novo projeto de lei 
aprovado pelos vereadores 
esta semana, a ajuda de R$ 600 
mensais foi estendida até que 
as casas populares que estão 
sendo construídas pela Coha-
vel (Companhia de Habitação 
de Cascavel) estejam prontas. 

O projeto de lei 87/2022 foi 
aprovado em duas votações 
pela totalidade dos vereado-
res e, com isso, o Município 
poderá manter o repasse men-
sal às famílias. Os recursos são 
do Fundo Municipal de Habi-
tação e devem ser repassa-
dos até abril do próximo ano, 
prazo que a empresa que ven-
ceu a licitação para execução 
da obra tem para terminar a 
conclusão das casas. 

OBRA EM 25%
De acordo com o presidente 

da Cohavel, Vinícius Boza, a 
obra está com 25% de anda-
mento, por isso, foi necessá-
rio o pedido de prorrogação do 
auxílio, até que as casas este-
jam concluídas, sendo que o 
prazo é abril do próximo ano. 
As obras foram iniciadas em 
abril deste ano, com praz de 
12 meses para construção das 
moradias. 

A empresa LXA Arquite-
tura e Engenharia Ltda ven-
ceu a licitação com o valor 
de R$ 91.788,71 por unidade, 
incluindo padrão de energia e 
calçadas externas, totalizando 

VAGAS DE EMPREGO

Almoxarife;
Analista de e-commerce;
Auxiliar administrativo;
Auxiliar contábil;
Auxiliar de manutenção elétrica 
e hidráulica;
Churrasqueiro;
Montador de móveis de madeira;

Montador Soldador;
Motorista de caminhão;
Motorista de
 caminhão-guincho pesado com 
munk;
Motorista entregador;
Nutricionista;
Operadora de caixa;

VAGAS DISPONÍVEIS NA 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 

Promotor de 
vendas especializada;
Polidor de automóveis;
Porteiro;
Projetista de móveis;
Projetista elétrico;
Recepcionista secretária;
Repositor em supermercados.

Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400

 C
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o valor de R$ 1.285.041,96 para 
o conjunto da obra. As casas 
estão sendo construídas no 
Bairro Santa Cruz e terão em 
torno de 40 metros quadra-
dos, edificadas em uma área 
de 7 mil metros quadrados 
localizada na Rua Coralina, 
próximo a Univel. 

Cada terreno terá em média 
180 metros quadrados e cada 
casa terá dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de 
serviço. Logo após o incên-
dio que destruiu as moradias, 
uma grande mobilização feita 
pela comunidade arrecadou 
eletrodomésticos, móveis e 
roupas para as famílias que 
foram abrigadas no Ginásio do 
Creas, até que fosse viabilizado 
o recurso subsidiar o aluguel 
das moradias provisórias. 

MAIS OBRAS 
Também estão sendo 

construídas mais 27 casas 
populares em cinco terrenos 
diferentes na cidade. A licita-
ção foi vencida pela mesma 
empresa LXA Arquitetura e 
Engenharia Ltda pelo valor de 
R$ 2.115.003,32 nas residên-
cias, sendo que cada casa vai 
custar R$ 78.333,45, incluindo 
já o padrão de energia e calça-
das externas. Cada uma terá 
40 metros quadrados e será 

entregue com laje, pintura, 
cerâmica, azulejo, além de 
janelas e portas de alumínio.

Segundo Vinícius Boza, 
estas unidades estão um 
pouco mais adiantadas, com 
cerca de 35% e a previsão é que 
em janeiro do próximo ano, ini-
cie o processo de inscrição das 
famílias. Poderão se inscrever 
as famílias com renda salarial 
de um a seis salários mínimos 
que não possuem casa própria.

A construção faz parte do 
Programa “Para Morar Cas-
cavel” que recebeu recursos 
do Fundo Municipal de Habi-
tação. A maioria das casas, 
ou seja, 18 delas, serão cons-
truídas no loteamento Gralha 
Azul, no bairro Interlagos. A 
área tem um total de 3,6 mil 
metros quadrados e fica loca-
lizada no cruzamento das ruas 
Sócrates com Lusíadas. Cada 
terreno terá em média 180 
metros quadrados.

As outras serão edificadas 
no loteamento Santa Mariana 
(2 unidades), Jardim União (4 
unidades) e no Tarumã (3 uni-
dades), com obras simultâneas. 

As casas terão dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro e área 
de serviço externa, em lotes 
e com modelos arquitetôni-
cos que permitem ampliações 
futuras pelos proprietários. 

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

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

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

Perigo online
O vício da nova geração da exibição das conquistas e agruras da 
vida – até em tempo real – na Era das redes sociais também tem 
seus benefícios. O departamento de inteligência e segurança do 
TikTok no Brasil foi alertado por internautas e agiu rápido junto 

à Polícia Civil do Rio de Janeiro, e impediu que uma adolescente 
tirasse a própria vida, ingerindo comprimidos, enquanto transmi-
tia um vídeo ao vivo na terça-feira, sozinha em casa. A segurança 
online do TikTok acionou de imediato a Agência Central de Inteli-
gência da Polícia Civil. Agentes da 5ª DP localizou o endereço da 
menina na periferia da capital a tempo de familiares e vizinhos 

chamarem o SAMU para internação. Até o fechamento da Coluna 
não havia notícias do estado de saúde, mas evitou-se a morte. 

A Polícia lamenta não ter a mesma interface com outros sites de 
redes sociais que operam no Brasil.

Tudo combinado

 

Após travar por meses a 
tramitação do projeto de lei 
que libera bingos e cassi-
nos, depois de aprovação na 
Câmara dos Deputados, o 
senador Davi Alcolumbre (UB-
AP) vai liberar a proposta na 
pauta após a eleição. O plano 
do lobby dos jogos é aprovar 
no Senado até dezembro, 
antes do recesso parlamen-
tar. O presidente Bolsonaro 
veta – não quer encrenca com 
evangélicos – mas o Con-
gresso derruba em seguida. E 
segue o jogo. 

Telmário revoltado
A eleição mal começou e já 
tem gente abandonando a 
chapa. O senador Telmário 
Mota (PROS-RR), que tenta 
a reeleição, foi surpreendido 
ontem por uma carta de Mar-
cus Holanda renunciando à 
primeira suplência na chapa. 
O curioso é que Holanda 
assina como presidente 
nacional do PROS, e não o é 
– por decisão do STF. Telmá-
rio o chamou de tudo, menos 
pelo nome, em áudio que a 
reportagem recebeu. 

Pescado podre
A Vigilância Agropecuária Inter-
nacional de Foz do Iguaçu (PR) 
evitou a entrada no brasil de 
905 toneladas de alimentos de 
origem animal, impróprios para 
o consumo humano, no 1º 
semestre deste ano. São pro-
dutos da Argentina (765,5 T) 
e do Paraguai (140 T) e foram 

devolvidos por problemas 
documentais e contaminação 
por parasitas. Do total, 676,6 
T eram de pescado congelado. 

‘Venezueleiros’
Recenseadores do IBGE 
entrevistaram quase todas 
as 2 mil famílias que esta-
vam nos abrigos da Opera-
ção Acolhida, em Boa Vista, 
Roraima. Nos primeiros dias 
de aplicação Censo 2022, 
que passará por todos os 
domicílios brasileiros, a 
equipe contemplou cerca de 
1.800 residências temporá-
rias de pessoas refugiadas e 
migrantes abrigadas.

Índice Boteco Rio
A economia volta a resprirar no 
Rio de Janeiro – pelo menos 
no índice boteco. Pela pri-
meira vez em 2022, os donos 
de bares e restaurantes da 
cidade registraram mais lucro 
do que prejuízo, no mês de 
julho. Segundo a pesquisa 
da Abrasel, 32% dos estabe-
lecimentos tiveram lucro no 
período, contra 30% do mês 
anterior. O índice de casas que 
fecharam o mês no vermelho 
caiu de 35%, em junho, para 
24%, em julho. 

ESPLANADEIRA
#  Jornalista Isabel Almeida 
comemora no sábado ani-
versário e novo projeto com 
colunista Marlene Galeazzi, 
no San Marco Hotel em 
Brasília. # Jornalista João 
Caminoto lança site Curto 
News. # Empreendedores de 
Paquetá criam projeto ‘Sex-
tou, Paquetá!” com eventos 
para impulsionar o turismo 
na ilha da Baía da Guana-
bara. # Tathiane Deândhela 
promove “PPG Experience 
2022” e lança livro “Faça 
Sua Comunicação Enriquecer 
Você”. # AX-80s lança “Eu Só 
Quero Você” nas plataformas 
e youtube.
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Receptador de Hilux roubada bate
em muro durante fuga pela PR-323

Beach
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Saiba mais

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

VEÍCULO invadiu muro de uma residência na Vila Cedro. Condutor preso disse que pegou 
a caminhonete em Cruzeiro do Oeste

Uma situação de fuga da 
polícia pela PR-323 terminou 
com um homem preso e uma 
caminhonete recuperada na 
tarde de ontem (quarta-feira, 
17). A princípio a Toyota Hilux 
havia sido tomada de assalto.

As equipes da Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) de 
Operações com Cães e de Iporã 
atuaram na ocorrência e, de 
acordo com os patrulheiros, 
as equipes de Iporã realiza-
vam fiscalização na rodovia 
PR-323 quando foi avistada a 

aproximação da caminhonete, 
que recebeu ordem para parar. 
O motorista, que trafegava 
no sentido de Umuarama a 
Guaíra, desobedeceu a ordem 
e seguiu em fuga em alta 
velocidade.

Uma Equipe do Canil da 3ª 
CIA/BPRv estava logo a frente 
e tentou fazer uma segunda 
abordagem. Todavia, o moto-
rista da Hilux continuou 
fugindo. Os policiais iniciaram 
o acompanhamento tático 
juntamente com a equipe do 

posto da PRE de Iporã, até 
que o condutor do veículo em 
fuga entrou na vila Cedro (dis-
trito de Perobal) em alta velo-
cidade. Ele atravessou várias 
vias preferenciais e acabou 
seguindo por uma rua sem 
saída, até que bateu contra o 
muro de uma residência.

O homem foi detido e 
informou aos patrulheiros 
que pegou a caminhonete em 
Cruzeiro do Oeste e levaria 
para o Paraguai. (Colaboração 
– Obemdito)

Com a ajuda do Whatsapp, 
policiais militares de Umuarama 
recuperaram um veículo rou-
bado e resgataram quatro víti-
mas que estavam sob a mura 
de armas de fogo de uma dupla 
assalte. O caso aconteceu no 
início da noite da terça (16), em 
Umuarama. Segundo os poli-
ciais, o resgate foi possível após 
a troca de informações rápidas 
por grupos de WhatsApp dos 

PM prende dupla, recupera S-10 e liberta quatro vítimas reféns
policiais e de um morador que 
fez o acompanhamento visual 
do roubo em andamento.

De acordo com a Aspirante 
Leme, a denúncia chegou à cen-
tral via 190. Um homem contribuiu 
para mobilizar as equipes policiais 
de toda a área de cobertura do 25º 
BPM que agiu rápido para recupe-
rar o veículo e resgatar as reféns.

“O denunciante visuali-
zou o suspeito entrando na 

caminhonete e apontando 
uma arma. Ele acompanhou 
o suspeito e foi repassando 
informações aos policiais pela 
rede 190”, disse a aspirante.

A informação sobre o roubo 
em andamento foi então divul-
gada em todas as redes poli-
ciais do 25° Batalhão, especial-
mente em grupos de WhatsApp 
oficiais da companhia. 

Ainda de acordo com a 

policial, o crime aconteceu por 
volta das 19h da terça e os poli-
ciais recuperaram a caminho-
nete Chevrolet S-10 roubada em 
Umuarama, além de prender 
dois suspeitos. Um deles com 
apenas 19 anos e outro de 24 
anos. Os policiais também liber-
taram quatro mulheres de 31, 14, 
9 e 7 e anos. Todas eram manti-
das reféns no Jardim Império do 
Sol, saída para Xambrê.

Com as características do 
veículo roubado, policiais o 
abordaram o condutor (19 
anos) na saída para Xambrê. 
Ele então confessou o crime e 
entregou o paradeiro do cúm-
plice, dizendo que ele manti-
nha as quatro vítimas em cár-
cere dentro da casa invadida.

Uma equipe foi até lá e 
deteve o comparsa, libertando 
as mulheres, que saíram ilesas.

Um veículo furtado em Londrina foi recuperado em Cafezal do Sul no início 
da madrugada de ontem (17) depois que o condutor se envolveu em 
um acidente. A recuperação foi feita pelas equipes da Polícia Rodoviária 

Estadual (PRE) de Assis Chateaubriand e Ubiratã. Quando os patrulheiros 
chegaram ao local se depararam apenas com o veículo em questão (um Ford 
Fusion de cor prata). O condutor não se encontrava. Os policiais então 

realizaram a consulta aos dados de identificação do automóvel e constataram 
que ele estava com placas adulterados. O carro, que havia sido em Londrina 

no dia 5 de julho, foi encaminhado à Delegacia Civil de Iporã.

Polícia Civil apreende arma de
fogo e drogas em Umuarama

ALÉM do revólver de calibre 38, também foi apreendida uma determinada quantidade de 
maconha, cocaína, haxixe, uma balaclava, balanças de precisão e dinheiro

Investigadores do Grupo 
de Diligências Especiais (GDE) 
da Polícia Civil de Umuarama 
apreenderam na manhã de 
ontem (quarta-feira, 17) dro-
gas e uma arma de fogo. A ação 
aconteceu durante o cumpri-
mento de um mandado judi-
cial no município.

De acordo com a Polícia 
Civil, os policiais recebe-
ram informações de que um 
homem suspeito de ter pra-
ticado homicídios na região 
estaria morando em uma 
residência localizada na Zona 

VII, próximo ao antigo centro 
poliesportivo.

De posse do mandado de 

busca e apreensão, os agen-
tes foram até o enderenço. 
No local, os policiais encon-
traram um revólver de calibre 
38, maconha, cocaína, haxixe, 
balaclava, balanças de preci-
são e dinheiro.

Diante do flagrante, o 
homem foi preso e encami-
nhado para a 7ª Subdivisão 
Policial (SDP). A esposa do 
detido também foi enca-
m i n h a d a  à  d e l e g a c i a , 
porém, apenas para prestar 
esclarecimentos.
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Atletas cheios de vitórias representam 
Umuarama em competições nacionais

DUPLA mostra apenas uma pequena parte das conquistas no atletismo em quatro décadas de competições

Reinaldo Ferreira Santos, aos 59 
anos de idade, agora acompanhado 
pela irmã Maria José Ferreira Santos, 
de 62 anos, segue disputando campeo-
natos de nível nacional no atletismo. 
Maria José, que nasceu em Sergipe, e 

veio para o Paraná aos 7 anos, agora 
representa Umuarama nas categorias 
Master, ao lado do irmão, que também 
é atleta há décadas.

Ela disputa campeonatos como 
profissional há mais de 4 décadas e, 

quando treinava no interior de São 
Paulo, foi campeã brasileira, sul-a-
mericana, além de ter sido recordista 
mundial nos 400 metros com barreira 
na Austrália em 2001 e ter vencido tam-
bém no mundial de Porto Rico em 2003.

Agora, Maria José retorna para 
Umuarama e compete represen-
tando a cidade.

Ao lado do irmão Reinaldo, ela busca 
patrocínio para seguir a carreira de vitórias.

A dupla participou no Campeonato 
brasileiro de Atletismo que aconteceu 

em Cascavel e, na prova dos 100 
metros rasos e dos 200 metros rasos, 
Maria José foi campeã nas duas. 
Reinaldo correu os 5 mil km e ficou 
com a prata. Na prova de 1500 metros, 
também ficou em segundo lugar, além 
de ter faturado ainda a medalha de 
bronze nos 800 metros. O campeonato 
foi em outubro do ano passado.

Os irmãos tentam agora parti-
cipar nos dias 9 e 10 de setembro, 
em Florianópolis/SC,  do troféu 
Brasil Master de Atletismo.

Seleção encara Colômbia nas 
quartas do Sub-20 Feminino

A SELEÇÃO precisava apenas de um empate para 
avançar na competição, mas acabou sobrando em 
campo

A seleção brasileira Sub-20 vai 
duelar contra a Colômbia no pró-
ximo sábado (20), às 23h (horário de 
Brasília), por uma vaga nas semifi-
nais da Copa do Mundo Feminina, na 
Costa Rica. A equipe canarinho asse-
gurou vaga nas quartas de final ao 
golear a anfitriã Costa Rica, por 5 a 
0, na capital San José, na noite de ter-
ça-feira (16). Foi o último jogo da fase 
de grupos. As brasileiras terminaram 
em segundo lugar na chave A, por ter 
um gol a menos que a líder Espanha.

Sob comando do técnico Jonas Urias, 
a seleção precisava apenas de um empate 
para avançar na competição, mas aca-
bou sobrando em campo. Destaque 
para a meia-atacante Rafa Levis que 
balançou a rede duas vezes: a primeira 
com um chute certeiro de fora da área 
e a segunda em cobrança de pênalti. 
Também teve gol de Pati – o primeiro 
dela no Mundial -, Aline e Mileninha.

As equipe entrou em campo com 
Amanda; Ravena, Pati, Lauren (Sassá), 

Ana Clara (Bruninha), Kaylaine, 
Yaya (Cris), Rafa Levis, Aline, Priscila 
(Mileninha) e Luany (Dudinha)

As brasileiras estrearam no Mundial 
Scom empate sem gols diante da 
Espanha. No jogo seguinte derrotaram 
a Austrália por 2 a 0.

CR7 diz que em breve será revelada   
a verdade sobre seu futuro no United

O atacante do Manchester United 
Cristiano Ronaldo disse que em 
algumas semanas será revelada a 
verdade, após constantes especu-
lações sobre seu futuro no clube.

O português estaria buscando 
deixar Old Trafford, apesar de o 
novo técnico Erik ten Hag insistir 
que ele "não está à venda".

“Saberão a verdade quando der 
entrevistas em algumas semanas”, disse 
o jogador de 37 anos no Instagram.

Ronaldo também curtiu uma pos-
tagem de um torcedor dizendo que 
o técnico do Atlético de Madri, Diego 
Simeone, queria contratá-lo.

Respondendo ao post, Ronaldo 
disse: "A mídia só fala mentira. Tenho 
um livro de notas e nos últimos meses 

das 100 notícias que fizeram, só acer-
taram 5. Imaginem como são as coisas. 
Fique aí com essa dica."

Cristiano Ronaldo, que voltou ao 
United há um ano vindo da Juventus, 
tem mais um ano de contrato.

Ele foi o artilheiro da temporada 
passada com 24 gols em todas as 
competições, mas foi criticado por 
Ten Hag após deixar uma partida 
de pré-temporada contra o Rayo 
Vallecano mais cedo, depois de ser 
substituído no intervalo.

O Manchester United terminou em 
sexto na Premier League e teve um 
começo ruim na nova temporada, per-
dendo os dois primeiros jogos e ficando 
na parte inferior da tabela. Na segun-
da-feira (22), o time recebe o Liverpool.
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Governo do Estado reafirma apoio à 
implantação do Parque Tecnológico
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br Capacitação dos municípios sobre 
o programa Nossa Gente Paraná

Umuarama recebeu ontem 
(17), durante todo o dia, uma 
capacitação sobre o programa 
Nossa Gente Paraná voltada a 
gestores e técnicos das áreas 
de assistência social, saúde, 
educação, habitação e gera-
ção de renda dos 21 municí-
pios pertencentes ao escritó-
rio regional da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 
e  Tra ba l h o  ( S e j u f )  co m 
sede na cidade. As pales-
tras foram ministradas no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
no Paço da Amizade.

O Nossa Gente é uma ação 
do governo do Estado que visa 
a superação da pobreza a par-
tir do acompanhamento inter-
setorial de famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social. 
Coordenado pela Sejuf, reúne 
diversas secretarias e órgãos 
do Estado, em parceria com 
os municípios e a comunidade.

“Esta é uma estratégia do 
Estado para a superação de 
vulnerabilidades das famílias. 
Estamos retomando as capaci-
tações presenciais para afinar 
a execução do programa na 
ponta (nos municípios), repas-
sar as novidades e fortalecer os 

comitês locais para o acompa-
nhamento às famílias”, disse a 
assessora técnica da Sejuf de 
Curitiba, Michele Ribeiro, que 
representou o secretário de 
Estado Rogério Helias Carboni.

De acordo com a assessora, 
1.818 famílias são acompanha-
das atualmente pelo programa 
nos municípios da região, 241 
delas em Umuarama. Elas são 
definidas a partir da análise 
de dados do Cadastro Único, 
que determinam o índice de 
vulnerabilidade. “O programa 
alerta os municípios sobre 
estas famílias e formula em 
conjunto uma proposta de 
acompanhamento interseto-
rial, que passa a ser seguida 
pelo comitê local”, explicou.

O atendimento depende 
das necessidades de cada 
família. Inclui suporte ali-
mentar e ações nas áreas de 
saúde, educação (direciona-
mento para vagas em creches 
e escolas), qualificação pro-
fissional e encaminhamento 
para emprego, serviços de 
convivência e fortalecimento 
de vínculos, inclusão em tari-
fas e benefícios sociais, entre 
outras garantias de direitos.

“O objetivo final é o fortaleci-
mento da família, criar e desen-
volver a autonomia e promover 
a reinserção na sociedade. Por 
isso o acompanhamento é tem-
porário – pelo prazo máximo de 
dois anos –, com visitas domi-
ciliares e o propósito de trans-
formar a perspectiva de vida”, 
acrescentou a técnica do escri-
tório regional da Sejuf, Sílvia 
Helena da Cunha Pickler.

A Secretaria de Assistência 
Social de Umuarama foi repre-
sentada pela chefe da Divisão de 
Proteção Social Básica, Dayanne 
de Oliveira Demozzi, que destacou 
a importância do trabalho em con-
junto para atender aos objetivos 
do plano de ação do programa. “A 
finalidade é dar uma vida melhor 
às famílias que mais dependem do 
poder público para superar suas 
dificuldades”, destacou.

O encontro, aberto pelo 
chefe do escritório regional 
da Sejuf, Francisco Bochi, teve 
ainda a participação da consul-
tora técnica da secretaria esta-
dual, Alzenir Sizanoski. Foi a 18ª 
capacitação realizada pela Sejuf 
no interior do Estado, voltada ao 
Programa Nossa Gente Paraná, 
de um total de 22 programadas.

PARA os envolvidos no projeto, o planejamento está sendo seguido e é evidente a firme 
decisão do prefeito e de sua equipe em fazer o parque tecnológico acontecer

O prefeito Hermes Pimentel 
recebeu ontem (17) em seu 
gabinete, o superintendente 
geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior do Paraná, 
Aldo Nelson Bona, e o secre-
tário-executivo do Separtec 
(Sistema Estadual de Parques 
Tecnológicos), José Maurino de 
Oliveira Martins, para discutir o 
processo de criação do Parque 
Tecnológico de Umuarama. A 
reunião teve ainda a presença 
do secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, e do 
diretor da secretaria, Paulo 
Leon Baraniuk.

A visita atende, segundo 
Bona, orientação direta do 
governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior. “O governador 
quer acompanhar de forma 
detalhada as condições para 
implantação do parque em 
Umuarama e,  ao mesmo 
tempo, colocar o Estado à 
disposição do município 
para acelerar o processo 
e tornar esse sonho uma 

realidade”, afirmou.
Antes da visita ao Gabinete, 

o superintendente e o secretá-
rio-executivo do Separtec tive-
ram reuniões na Universidade 
Paranaense (Unipar) e na 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), também com 
a presença de representan-
tes da UniAlfa Faculdade, 
para avaliar os ativos tec-
nológicos que poderão ser 
agregados ao parque.

“Viemos colher as impres-
sões dos agentes envolvidos 
e discutir o que é urgente 
e necessário ser feito para 
avançarmos no processo”, 
disse Bona. Ele afirmou ter 
f icado animado após os 
encontros, especialmente 
por dois aspectos: a riqueza 
de ativos tecnológicos que 
apontam um grande poten-
cial para o parque e o alto 
nível de comprometimento 
do poder público municipal.

Para o superintendente, 
o planejamento está sendo 
seguido e é evidente a firme 

decisão do prefeito e de sua 
equipe em fazer o parque tec-
nológico acontecer. Os próxi-
mos passos são a criação de 
um modelo de governança, a 
definição sobre quem será o 
gestor (obrigatoriamente da 
iniciativa privada) e a escolha 
da área para a instalação.

“O terreno será indicado 
pelo prefeito Pimentel nos pró-
ximos meses e deve atender 
às necessidades do projeto. 
Com os agentes alinhados e 
o apoio do Estado, aumenta a 
expectativa para o avanço do 
processo. O parque tecnoló-
gico promove a pesquisa, o 
desenvolvimento e a inova-
ção, além de criar um novo 
ambiente de negócios com 
um potencial enorme”, disse 
o secretário Marcelo Adriano.

O diretor de Indústria e 
Comércio, Paulo Leon, desta-
cou a geração de empregos 
de alto nível e a disseminação 
de tecnologias, “o que esti-
mulará o desenvolvimento 
econômico de uma forma 
ampla, para além dos limites 

do parque tecnológico”, e o 
prefeito Pimentel disse que o 
município está empenhado 
em concretizar esse projeto. 
“Estamos focados,  cum-
prindo todas as etapas e tra-
tando o parque como priori-
dade. Agradecemos o apoio 
do governo do Estado e 
vamos fazer nossa parte com 
toda a dedicação. Queremos 
u m  pa rq u e  te c n o l ó g i co 

modelo em Umuarama”, 
completou o prefeito.

Participaram da reunião, 
ainda, a secretária muni-
c ipal  de Administração, 
Sara Urbano, o secretário 
chefe de Gabinete e Gestão 
Integrada, André Rodrigues 
dos Santos, e o chefe da 
Divisão de Tecnologia da 
Informação da Prefeitura, 
Rafael Moretto Barros.
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Palavras cruzadas

Com Vênus e Júpiter trocando likes logo cedo, você 
começa o dia mais comunicativo e sociável do que 
nunca, meu cristalzinho. Mas é preciso cautela para 
explorar essas vibes maravigolds, afinal, a Lua segue 
infernizando seu astral e avisa que alguns desafios 
devem surgir. Prepare suas armas para seduzir o mo-
zão e reforçar a intimidade no relacionamento.

Você começa o dia esbanjando confiança e energia, 
principalmente nos estudos ou em contato com pes-
soas de longe. O desejo de cair na estrada e viajar 
também deve animar seu coração. Ligue as antenas 
para driblar qualquer sinal de discussão ou estresse 
no romance. A paquera fica movimentada nas redes 
sociais ou em aplicativos. Se joga!

Sua intuição ganha reforço dos astros logo cedo, por 
isso, anote um sonho que causou uma impressão 
mais duradoura e investigue algo que não parece 
certo. A saúde exige cautela com os excessos de 
qualquer tipo, tá? Aposte na criatividade para animar 
as coisas com o mozão à noite. A paquera também 
traz novidades e promete fortes emoções.

Você sai na frente no trabalho se souber explorar 
seu lado criativo hoje. Também há sinal de ótimas 
ideias e muita facilidade para se entender com 
todo mundo ao redor, meu cristalzinho. O desejo 
de comprar tudo o que vê pela frente pode fazer 
um buraco e tanto na sua conta bancária. Mas, 
pode até pintar um amor à primeira vista. 

Sua habilidade para lidar com as pessoas e conver-
sar ganha um empurrãozinho das estrelas logo cedo. 
No trabalho, porém, é seu bom-senso que vai fazer 
a diferença na hora de lidar com as tarefas do dia a 
dia. Embora o astral melhore à noite, um programa 
caseiro e aconchegante com o mozão será a pedida 
mais segura para driblar dor de cabeça. 

Você começa o dia esbanjando disposição no tra-
balho, o que deve se refletir no seu bolso. Tire 
proveito do raciocínio rápido e das suas boas 
ideias para se destacar e ainda dar uma animada 
nos colegas. À noite, a paquera reserva surpre-
sas interessantes e pode se encantar com alguém 
novo. Há sinal de alto-astral, muito carinho e ani-
mação com o par.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 18 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Leão e Áries.  
Podem parecer egocêntricos, mas acabarão provando o contrário, tendo um comportamento 
desprendido e bondoso, na defesa do bem comum. Seu número principal, do dia do nasci-
mento é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. A lua que destaca a figura materna e o liga 
fortemente ao lar e à família. A soma dá o 5, de Mercúrio, símbolo de simpatia, comunicação 
e popularidade entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 18 de agosto

Logo cedo, sua estrela vai brilhar no trabalho e 
pode receber uma boa nova sobre promoção ou 
uma nova vaga que estava de olho. Você e o mo-
zão vão se entender numa boa hoje, desde que 
controle o ciúme, é claro. A paquera também 
pode surpreender e um contatinho recente pode 
ficar sério num piscar de olhos.

Se precisa comprar algo importante ou anda sonhan-
do com um novo cargo, que pague melhor, aproveite 
a manhã para tratar desses assuntos. As amizades 
seguem em alta, apesar do risco de pintar uma bri-
ga. Sintonia e muita conversa são a base para quem 
deseja fortalecer os laços com o mozão. A paquera 
também pode ficar mais animada. 

Assuntos do passado podem vir à tona e talvez seja 
preciso ouvir sua intuição para descobrir a melhor 
maneira de lidar com isso. No trabalho, vai sobrar 
energia para correr atrás das suas obrigações e deixar 
tudo em ordem. O astral segue descontraído à noi-
te, sinal de que você vai dar um show na conquista! 
Mostre seu lado carinhoso e romântico. 

Você começa o dia contando com uma dose extra 
de sorte ao lidar com assuntos pessoais, Áries, 
graças às boas energias de Vênus e Júpiter. Bom-
-senso é sempre bem-vindo, bebê! Você tem tudo 
para arrasar na conquista e pode chover contati-
nho logo cedo. As finanças do casal ganham des-
taque, mas não deixe o romantismo de lado. 

O dia promete mais altos do que baixos, meu 
bem, mas é melhor adiantar as tarefas pendentes 
só como precaução. No trabalho, sua perspicácia 
tem tudo para indicar a melhor saída para cada 
situação, por isso, ouça seu sexto sentido. Aposte 
no seu poder de sedução para voltar às boas com 
o mozão ou fisgar um novo contatinho.

Se depender das estrelas, o trabalho deve ab-
sorver a maior parte do seu tempo hoje. A boa 
notícia é que será possível dar um gás e tanto nas 
suas obrigações, meu cristalzinho. Foco, fé e café 
serão o segredo para o seu sucesso pela manhã, 
porque não vai faltar serviço. A rotina pode inco-
modar se tem compromisso.
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   Loterias
Megasena

02 05 07 09 10 11 12 14 
15 16 18 22 23 24 25 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 18/8/2022

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: 643
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02 12 15 29 33 40

concurso: 5689
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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

02 14 21 32 53 69 72 
MIRASSOL/SP

14 36 42 47 67

FEVEREIRO

02 06 07 10 14 16 26

concurso: 5925

08 13 25 32 44 57 

Sol

Paranaguá
max 22
min 15

max 19
min 13

Cascavel
max 17
min 8

Foz do Iguaçu
max 19
min 11

max 18
min 13

Curitiba
max 18
min 10

FASES 
DA LUA

Sexta 19/8/2022

Sol
Sábado 20/8/2022

Chuva

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

Lotofácil concurso: 2600

Crescente
03/09 - 15h08

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36
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FDV
CELEBRANTE

RESTITUIR
IPCARATE

CEARENSEÃA
SERVOVAD
CATAVENTO

SOIGAARTUR
LDELIB

TETOSOCAM
TORRADOI

GIMUERVAS
VADIAPIS
ATENCIOSA
SEISMESES

Significa
"Física",
em CPF

Recurso 
para evitar
demissão
em massa 

O padre,
em rela-

ção à
missa

Defen-
sores do

corpo
(Imun.) 

Cerimô-
nias

católicas

Presen-
teei

alguém

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

Ociosa;
sem ocu-

pação

A boa
vendedora,

no trato
ao cliente

Duração
de um

semestre

Membro da Câmara
Municipal

Desnuda Gigante
mitológico

Endinhei-
radas

Consoantes
de "bata"

O relógio da
cabeceira da cama (?)-se:

ousar

Luta
japonesa

Fase
da Lua

Tostado
no forno

Aguardente
de cereais

Siga em
frente

Dança da
debutante

Tecla de
micros

Fruto do
ketchup

Amassam
no pilão 
Prejudi-

ciais

Sucede
ao "C"

Instrumen-
to de sopro

Devolver 

Nascido
no Ceará

Escravo
ou criado

Brinquedo
infantil

que gira
com o
vento

Poema
para ser
cantado

Arruda e
alecrim
Abono
salarial

Juros ex-
cessivos
(?) Victor,
futebolista

Sem-(?):
morador
em situa-
ção de rua

Informe

A vogal
do pingo

Ofereci
resis-
tência

3/gim. 4/titã. 8/vereador. 9/restituir. 10/celebrante.
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T D C
P O S T E R I O R

A R R U A C E I R O
E R MA O L R M

A C E A T E L I E
O A L E E D NA

E N T R E P I A
C A M A R O T E S
E A S E E N E

B I R D S R A R
T E A R AB A T E

S O S S E G O A S
T N UM P Ç

C A L D E I R Ã O
C A R G A N E O N

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.

O isolamento social resul-
tante da pandemia de corona-
vírus aumentou o tempo que 
crianças e adolescentes pas-
sam em frente à tela do celu-
lar, acarretando uma série de 
riscos de problemas para a 
saúde. Para exercitar a mente 
e corpo desses jovens, o Centro 
da Juventude de Umuarama 
(Ceju) está com vagas abertas 
em diversas oficinas.

“As atividades desenvolvi-
das nas oficinas ajudam a tirar 
os jovens do sedentarismo e 
os levam a descobrir habili-
dades e potencial, além da 
oportunidade de socialização, 

Vagas abertas para oficinas no Centro da Juventude
mantendo-os ativos e pensan-
tes”, destaca a chefe da Divisão 
da Juventude, Roselene de 
Souza. As vagas são para crian-
ças a partir de 10 anos, adoles-
centes e jovens até 17 anos.

Os documentos necessários 
para matrícula são RG e CPF 
do responsável e da criança 
ou adolescente, comprovante 
de endereço e folha resumo 
do Cadastro Único (realizado 
e retirado no CRAS de referên-
cia da família). As inscrições 
serão aceitas enquanto hou-
ver vagas, na sede do Ceju das 
8h às 11h e 13h30 às 17h. O 
endereço é avenida Goiânia, 

3536 – Zona VI.
Os usuários contam com 

transporte ofertado pelo muni-
cípio para os bairros mais dis-
tantes, seguindo o calendário 
semanal, e as oficinas são reali-
zadas de segunda a sexta. Para 
mais informações os interessa-
dos devem entrar em contato 
pelos telefones (44) 3906-1178, 
3906-1199 e 98457-1124.

Há vagas disponíveis para 
as oficinas de xadrez e tênis 
de mesa, artesanato, futsal e 
karatê, que contam com tur-
mas nos períodos da manhã e 
tarde – o que possibilita a par-
ticipação em contraturno ao 

período escolar.
O artesanato é uma téc-

nica do trabalho manual que 
pode trazer vários benefícios 
ao aluno, como o desenvolvi-
mento cognitivo, a expressão 
da criatividade, sentimentos e 
emoções, desenvolvimento da 
coordenação motora e reutili-
zação de materiais recicláveis. 
O xadrez é um excelente meio 
de elevar o nível intelectual dos 
alunos, ensinando o manejo 
de numerosos mecanismos 
lógicos. O tênis de mesa ajuda 
na qualidade de vida, convívio 
social, amplia relações de ami-
zade e o trabalho em equipe, 

além dos benefícios físicos.
O  f u t s a l  t r a b a l h a  o 

espírito esportivo,  a dis-
c i p l i n a  e  o  r e s p e i t o  à s 
reg ra s ,  co n t r i b u i  pa ra  a 
formação de valores éti-
co s ,  e s t i m u l a  a  s o c i a l i -
zação e a vida saudável, 
a l é m  d a  f o r m a ç ã o  d e 
equipes para competições 
internas e amistosos. E o 
karatê fortalece a autode-
fesa com técnicas execu-
tadas de “mãos vazias”. A 
atividade traz benefícios 
para o  corpo e  a  mente, 
estimula a cooperação, a 
criatividade e a disciplina.
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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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Você sabe qual é a pressão correta dos pneus?

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

MANTER a pressão correta dos pneus é fundamental para uma viagem segura e sem 
imprevistos

Você já leu que é preciso 
calibrar os pneus a cada 7 
dias? Isso é indicado porque a 
perda de pressão é algo natu-
ral. Estima-se que, em média, 
a cada mês, uma libra seja 
perdida. Mas, antes da calibra-
gem, a aferição (verificação) 
da pressão deve ser feita toda 
semana, a fim de evitar erros, 
porque há fatores que acele-
ram a perda de ar. 

Dentre eles, furos e cortes 
na borracha, falhas de veda-
ção ou problemas na válvula 
de enchimento.  A aferição 
dos pneus semanal não é 
uma regra, você pode adap-
tar o período de acordo com 
o tipo de estrada a qual os 
veículos costumam rodar e o 
peso transportado.  O impor-
tante é realizar o acompanha-
mento de pressão, pois ele 
torna-se essencial. 

Renault Duster ganha versão Intense com câmbio manual

O DUSTER Intense 1.6 manual traz rodas de liga-leve de 16 polegadas, faróis de neblina, 
limitador de velocidade e controle de cruzeiro

Modelos e preços da Duster Intense
Duster Intense 1.6 manual: R$ 109.390,00
Duster Intense 1.6 CVT: R$ 118.590,00
Duster Iconic 1.6 CVT: R$ 126.790,00
Duster Iconic turbo 1.3 TCe CVT: R$ 141.290,00

A Renault do Brasil passa 
a ofertar uma nova opção 
do Duster para seus clientes, 
a Intense com transmissão 
manual de cinco velocidades. 
Ela chega com mais equipa-
mentos de série, mantendo 
todas as características de 
robustez, conectividade, ver-
satilidade com o maior por-
ta-malas da categoria, aten-
dendo ao consumidor que 
busca uma opção de SUV com 
transmissão manual. 

Em comparação com a 
versão Zen descontinuada, 
o Duster Intense 1.6 manual 
traz rodas de liga-leve de 16 
polegadas, faróis de neblina, 
limitador de velocidade e con-
trole de cruzeiro, câmera de 
ré com guias dinâmicas, sen-
sores de estacionamento tra-
seiro e multimídia Display Link 
de 8” com seis alto-falantes e 

conectividade sem fio com 
os sistemas Apple CarPlay e 
Android Auto.

O motor desta versão é o 
1.6 SCe com potência máxima 
de 120 cv e do torque de 16,2 
kgf. O propulsor traz duplo 
comando de válvulas variá-
vel na admissão, injetores 
posicionados no cabeçote 
que garantem alta eficiência 
e bom desempenho desde as 
baixas rotações. 

 MUDANÇAS
Em 2020, o Duster passou 

por sua mudança mais pro-
funda, com a sua nova gera-
ção, para dar continuidade a 

uma história de sucesso. Por 
fora, o SUV trouxe um design 
completamente novo, com 
linhas mais musculosas, que 
transmitem imponência e 
robustez, com um desenho 
mais aerodinâmico, gra-
ças à redução do ângulo do 
para-brisa e aumento da sua 
linha de cintura. O interior, 
por sua vez passou por uma 
verdadeira revolução, com 
mais qualidade percebida e 
melhor ergonomia.

Neste ano, o Duster rece-
beu uma grande novidade: a 
ampliação da gama de versões 
com a adoção do novo motor 

turbo TCe (Turbo Control 
Efficiency) 1.3 flex, combinado 
ao eficiente câmbio automá-
tico CVT XTRONIC® de oito 
marchas na versão Iconic. Com 
isso, o SUV mais vendido da 
marca no país se torna ainda 
mais dinâmico e ágil, graças à 
nova potência de 170 cv e ao 

maior torque do segmento de 
27,5 kgfm. 

Mesmo com todas as 
mudanças, o SUV manteve 
as suas características-chave, 
com robustez, versatilidade e 
espaço interno, com o maior 
porta-malas da categoria com 
475 litros de capacidade.

Além de evitar os diversos 
problemas que podem acon-
tecer pela calibragem ina-
dequada dos pneus, como 
aquaplanagem, derrapagem, 
tombamento de veículo e 
estouro de pneus. 

Fora essas questões mais 
pontuais, também há o des-
gaste excessivo e/ou irregular 
da banda de rodagem, que 
pode ser uma consequência 
de não ter a pressão ideal. 

Então tudo bem, mas, afi-
nal, como saber a pressão cor-
reta dos pneus? Luiz Felipe, 
sócio fundador e CTO no Prolog 
App, esclarece essa dúvida de 
muitos: “Todos os fabricantes 
de pneu já indicam uma pres-
são mais adequada para cada 
modelo. Porém, para saber a 
pressão ideal de calibragem 
dos pneus da frota, você pre-
cisa realizar o monitoramento 

dela: toda semana, use um afe-
ridor, eletrônico ou manual, 
para ver a pressão que está no 
momento. Simultaneamente, 
você precisa analisar o nível de 
desgaste dos pneus através da 
profundidade dos sulcos”. 

Inclusive, muitas empresas 
usam a tabela de controle de 
profundidade dos sulcos para 
fazer o acompanhamento. Nela, 
é identificado qual é o desgaste 
esperado para certa quantidade 
de quilômetros rodados. Assim, 
quando um pneu sai desse 
padrão, os ajustes de pressão 
de rodagem são realizados. 

Observando o tipo de des-
gaste, você consegue saber se 
precisa aumentar ou diminuir. 
Mas, caso não consiga identifi-
car, vale realizar alguns testes 
e ir anotando todos os dados 
para criar a sua base de conhe-
cimento da frota! 



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, COURO 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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Licitação da concessão de boxes 
da nova Rodoviária em setembro

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

OS espaços disponíveis estão individualizados em oito lotes destinados ao comércio em 
geral – a exceção do que deve abrigar a lanchonete do piso inferior

Empresas interessadas na 
locação dos boxes da nova 
Estação Rodoviária terão a 
oportunidade de participar 
de uma concorrência pública 
no dia 20 de setembro, com a 
abertura das propostas pre-
vista para as 9h na Diretoria 
de Licitações e Contratos da 
Prefeitura. Considerando o 
preço mínimo, as locações 
variam entre R$ 450,00 e R$ 
750,00 mensais, por espaços 
de 19,10 m² a até 26,72 m². Os 
contratos serão de 24 meses.

A instalação de um comér-
cio na rodoviária tem boas 
perspectivas de sucesso. O 
fluxo mensal de passagei-
ros supera 50 mil pessoas, 
entre embarques e desem-
barques. “Clientes não vão 
faltar”, afirma o secretário 
municipal de Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

Ele lembra que apenas no 
mês de junho 27.960 pessoas 
embarcaram em ônibus no 
Terminal Rodoviário – que 
fica na rua Romeu Zolin, 3.768 
– Parque Interlagos. “Como os 
desembarques são pelo menos 
60% superiores aos embar-
ques, podemos concluir que 
aproximadamente 340 mil 
pessoas passaram pelo local 
apenas no primeiro semestre 
deste ano”, estimou.

O objeto da concorrência 
pública é a concessão de direito 
real onerosa para exploração 
comercial dos espaços físicos 
disponíveis. O município fará a 
licitação pela maior oferta, par-
tindo do preço mínimo suge-
rido para a locação no edital 

Contratos firmados
Além das agências de venda de passagens, três estabelecimentos 
comerciais já firmaram contrato com o município para a locação 
de boxes na nova rodoviária – um comércio varejista de brinque-
dos e artigos recreativos no box 7, um comércio de produtos ali-
mentícios em geral no box 6 e a lanchonete do piso superior (box 
17), que oferecerá gêneros alimentícios, bebidas, refrigerantes, 

lanches, jogos eletrônicos e conveniência.

010/2022, que está à disposição 
dos interessados na Diretoria 
de Licitações da Prefeitura (av. 
Rio Branco, nº 3.717 – Centro 
Cívico) e também pode ser con-
sultado no site da prefeitura ou 
por solicitação via e-mail.

Os espaços disponíveis 
estão individualizados em oito 
lotes, compostos pelos boxes 
8 a 15, todos destinados ao 
comércio em geral – a exceção 
do box 14, que deve abrigar a 
lanchonete do piso inferior 
da rodoviária. “Os espaços 
têm em média 19m² e lan-
ces mínimos variam de R$ 
450,00 a R$ 750,00 mensais. 
O box 15 tem 26,72 m² de 
área e lance mínimo será de 
R$ 675,00/mês”, acrescenta 
Marcelo Adriano.

Considerando o período de 
24 meses do contrato, os lan-
ces mínimos perfazem valores 
entre R$ 12 mil e R$ 18 mil, 
totalizando R$ 101.400 que é 
o valor total mínimo da licita-
ção. O secretário lembra que 
somente poderão ser exerci-
das no local atividades auto-
rizadas pela legislação, des-
critas na Lei Complementar 
Municipal 494/2022.

“Não serão admitidas ati-
vidades comerciais incon-
venientes, como a venda de 
bebidas alcoólicas, produtos 
combustíveis, tóxicos, corro-
sivos, explosivos ou inflamá-
veis, produtos que provoquem 
poluição ambiental por odor, 
sujeira ou por qualquer outra 
forma”, explicou. Estão proibi-
dos ainda gêneros alimentícios 
perecíveis de consumo não 
imediato, a não ser quando 

necessários ao desempenho 
das atividades, e desde que 
existam instalações e equi-
pamentos adequados à sua 
conservação.

A s  á r e a s  co n ce d i d a s 
não possuem equipamen-
tos  instalados,  a lém de 
ar-condicionado. Os esta-
belecimentos vencedores 
da licitação deverão pro-
v i d e n c i a r  i n s ta l a çõ e s  e 
móveis necessários ao seu 
funcionamento. Mobílias, 
eletrodomésticos e equi-
pamentos para a atividade 
c o m e r c i a l  d e v e r ã o  s e r 
novos ou seminovos.
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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

CONVITE 
O pavilhão de Indústria e Comércio do parque de exposições será cenário da  45ª edição da Feira Ponta de Estoque. O evento, realiza-
do pelo Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu, retorna com tudo, com descontos que podem superar os 70%.Abertura 
hoje  (18), às 18h30 com  expediente até 22h; expediente na sexta (19), das 9h às 22h, e no sábado (20), das 9h às 18h.

"Purifica o teu coração antes de permitires 
que o amor entre nele, pois até o mel mais 

doce azeda num recipiente sujo".

Pitágoras

PASSADO
Vannick Belchior tinha apenas dez 
anos quando, em 2008, seu pai, o 

cantor e compositor Belchior deixou 
para trás a família e seus bens. Poucas 
foram as notícias que teve até a morte 

dele, aos 70 anos, em 2017. Agora 
com 25 anos, Vannick se reconcilia 

com o passado através da música do 
pai. Ela, que é formada em Direito e 
jamais havia subido num palco até o 
ano passado, acaba de lançar um EP 
com releituras de quatro sucessos de 
Belchior, incluindo Como Nossos Pais, 
de onde vem o título Das Coisas que 
Aprendi nos Discos. “O que um dia foi 
ausência, hoje é presença. O que me 
doeu, hoje me alegra e gera sorrisos”, 

diz a cantora. (UOL)

FALSO
E a dona do Instagram também 

decidiu processar duas empresas de 
São Paulo que vendem engajamento 
para perfis. Segundo a companhia, os 
serviços, oferecidos sob nomes como 
“InstaBrasil” e “Seguidoresgram", pro-
metem curtidas, seguidores e visuali-
zações no Instagram, o que configura 
engajamento falso e são práticas que 
violam os termos de uso na rede so-
cial. Essa é a primeira vez que a Meta 
aciona a Justiça no Brasil para barrar 

esse tipo de negócio envolvendo suas 
marcas. (Folha)

DOCE
O ícone da marca ganha vida em 

versão humanizada e busca se aproxi-
mar ainda mais dos consumidores nos 
canais digitais. A Moça, que já faz parte 
da vida dos brasileiros há mais de um 
século estampando as latas de Leite 

Moça , agora vai interagir com o mun-
do real. A Nestlé acaba de lançar a ver-
são humanizada da personagem que 

chega com o propósito de se conectar 
ainda mais com o público em todo 
ecossistema da marca, ajudando os 

consumidores no repertório culinário e 
reforçando a importância da relação da 
marca principalmente com as mulhe-
res, sendo também uma embaixadora 

do empreendedorismo doce. 

Ivanildo Coutinho e a filha Natália 
Coutinho marcam presença no Va-

rejo Experience Brasil, desde ontem  
em Foz do Iguçu, com os empresa-

rios da região Mário Gazin, Valdemir 
Zago -, UVEL, Gazin e Zaeli.

ZOOM 

Nas batatas amassadas 
coloque o creme de lei-
te e tempere com o sal. 
Misture bem para virar 
um purê cremoso e re-
serve. Em uma pane-
la coloque metade do 
azeite de oliva e refogue 
a cebola. Em seguida 
acrescente a calabresa 
moída e refogue por 2-3 minutos. Desligue o fogo e junte a cebolinha pi-
cada e mexa bem. Coloque metade do purê de batata do fundo. Depois o 
refogado de calabresa. Por cima coloque colheradas de requeijão cremoso. 
Depois o restante do purê de batata. Para finalizar coloque os queijos mu-
çarela e parmesão para gratinar. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 
cerca de 20 minutos. E depois uns 5 minutos com o grill para dourar

ESCONDIDINHO DE CALABRESA!
INGREDIENTES: 

500 g de Linguiça calabresa defumada moída

1 unidade de Cebola picada

13 ml de Azeite de oliva (1 colher de sopa)

700 g de Batata cozida e amassada

100 g de Creme de leite (1/2 caixinha)

150 g de Requeijão de bisnaga (5 colheres de sopa)

150 g de Muçarela ralada

20 g de Parmesão ralado (2 colheres de sopa)

Sal a gosto / Cebolinha picada

MODO DE PREPAR: 

ARQUIVO PESSOAL


