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Cerca de 80 mulheres que foram vítimas
de violência procuraram ajuda em 2022
Ações de prevenção da violência contra a mulher acontecem em diver-
sas campanhas ao longo do ano. Este é um dos serviços desenvolvidos 
pelas equipes do Creas e do Cram, órgão ligado à Secretaria de Assis-
tência Social que oferece atendimento, escuta e acompanhamento de 

mulheres vítimas de violência doméstica. No ano passado foram aten-
didas 120 mulheres e neste ano, até o mês de julho, outras 80 vítimas 
de violência doméstica já haviam procurado o órgão, por iniciativa 
própria ou através de encaminhamento. l 7

l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

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

PF e Receita
unidas contra

os cigarros
eletrônicos

l 2

TRE define hoje
plano de mídia

do horário
eleitoral gratuito

l 3

Anvisa aprova
fim das máscaras

em aviões e
aeroportos

l 4

Censo simbólico

Uma forte rajada de 
ventos na madrugada de 
ontem causou estragos 
em vários imóveis da 
cidade. A nova rodoviária 
também foi atingida pelo 
vendaval que arrancou 
parte do forro, derrubou 
chapas metálicas da 
cobertura e até uma placa 
de vidro da claraboia se 
quebrou, atingida por 
estilhaços. Os danos, 
porém, não comprome-
teram embarque e desem-
barque de passageiros. 
A Defesa Civil recebeu 
vários pedidos de lonas 
para residências atingidas 
no Jardim Cruzeiro e Par-
que Metropolitano. Cho-
veu cerca de 50mm em 
24h. As rajadas de vento 
chegaram a 40km/h. 
l 5

Aberta para compras

l Pág. 3

Rastro de destruição
JOSÉ A. SABINO/SECOM

ALEX MIRANDA
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Polícia e Receita Federal se unem contra 
a comercialização de cigarros eletrônicos
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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$
Petrobras PN +2,01% 33,42 
Vale ON -0,75% 67,72 
ItauUnibanco PN -0,29% 27,27 
Bradesco PN +0,61% 19,86 
Natura ON +5,31% 15,07 
Yduqs ON -5,28% 12,55

IBOVESPA: +0,09% 113.812 pontos

Iene 135,31
Libra est. 0,84
Euro 0,99
Peso arg. 135,76

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,1710 5,1720 0,0%

PTAX  (BC) 0,0% 5,1767 5,1773 -0,2%

PARALELO 0,0% 5,0500 5,4800 0,0%

TURISMO 0,0% 5,0500 5,4600 0,0%

EURO -0,5% 5,2342 5,2368 -1,1%

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

DÓLAR 18/08

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 6,20
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.328,02 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/08 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 1.495,50 20,25 7,1%
FARELO set/22 449,40 8,80 10,0%
MILHO set/22 619,75 4,75 1,2%
TRIGO set/22 731,50 -31,75 -10,0%

SOJA 165,96 -0,4% -4,4% 163,00
MILHO 75,78 -1,4% 1,6% 75,00
TRIGO 111,04 -1,0% 0,8% 114,00
BOI GORDO 297,72 -0,4% -1,7% 300,00
SUINO 6,84 0,9% 10,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/08 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 18/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -2,2% -5,4%
SOJA Paranaguá 190,00 0,0% -1,0%
MILHO Cascavel 84,00 -2,3% 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

Céu claro Céu claroCéu claro Céu claro

PROPOSTA que tramita no Paraná pune quem comercializar, importar, produzir ou 
realizar propaganda para uso com interdição e multa pesada

Desde ontem (quinta-feira, 
18), mandados de busca e 
apreensão e medidas cautela-
res passaram a ser cumpridos 
pela Polícia Federal (PF) e pela 
Receita Federal, simultanea-
mente, em endereços comer-
ciais e residenciais localizados 
no Recife (PE). Participaram da 
ação 25 servidores da Polícia 
Federal e da Receita Federal.  
As investigações começaram 
em abril de 2022, quando foi 
instaurado um inquérito poli-
cial para apurar os respon-
sáveis pela comercialização 
ostensiva de cigarros eletrô-
nicos e acessórios, tanto pela 
internet, quanto presencial-
mente, em bares e restauran-
tes da capital pernambucana.

“A investigação busca iden-
tificar outros envolvidos e con-
firmar o modus operandi dos 
grupos investigados, os quais 
adquirem os produtos proi-
bidos no exterior (Paraguai, 
China etc), e comercializam 
por meio de vendedores 
ambulantes e em aplicativos 
de compra e venda pela inter-
net”, detalhou a PF.

Os investigados vão res-
ponder, de acordo com sua 
participação e envolvimento, 
pelo crime de contrabando, 
cuja pena pode chegar a 
cinco anos de reclusão.

NO PARANÁ
Enquanto isso no Paraná, 

t ra m i ta  n a  A s s e m b l e i a 
Legislativa, uma proposta 
que proíbe o uso, a comer-
cialização, a importação ou a 
produção de dispositivos ele-
trônicos para fumar, conheci-
dos como cigarro eletrônico. O 
projeto de lei 201/2022, tam-
bém proíbe a utilização de 
qualquer acessório ou refil 
destinado ao uso de disposi-
tivos eletrônicos para fumar.

A justificativa do projeto 
aponta que, embora aparen-
tem não oferecer riscos, os 
cigarros eletrônicos emitem 
diversas substâncias tóxicas e 

cancerígenas que podem cau-
sar danos ao usuário.

O projeto de lei afirma 
que quem comercializar, 
importar, produzir ou reali-
zar propaganda para uso de 
cigarros eletrônicos ou simi-
lares ficará sujeito a uma 
série de sanções. Entre elas 
estão a multa; a interdição 
do estabelecimento por 30 
dias, no caso de segunda 
reincidência; e a interdição 
total do estabelecimento, 
por dois anos, no caso de 
novas reincidências. O valor 
da multa a ser aplicada pode 
variar de R$ 1 mil a R$ 10 mil, 
em caso de reincidência.
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Umuarama

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

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,67 - 5,49 11,89
IGP-M (FGV) 0,59 0,21 8,39 10,08
IGP-DI (FGV) 0,62 -0,38 7,44 9,13

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,25%  | TJLP: 7,01%

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

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

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

Ações % R$
Petrobras PN +1,93% 34,87 
Vale ON +1,30% 68,00 
ItauUnibanco PN +1,88% 24,93 
Magazine Luiza ON -5,39% 3,16 
Alpartagas PN -13,54% 19,35 
Americanas ON -7,82% 13,90

IBOVESPA: +0,55% 106.471 pontos

Iene 135,32
Libra est. 0,83
Euro 0,98
Peso arg. 132,89

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,0% 5,1660 5,1670 -0,1%

PTAX  (BC) -0,5% 5,2159 5,2165 +0,5%

PARALELO -1,1% 5,0400 5,4700 -0,2%

TURISMO -1,1% 5,0400 5,4500 -0,2%

EURO -1,0% 5,3030 5,3057 +0,2%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
Norte 2.035,05 - -0,78 4,99 7,47
Oeste 2.227,55 - 5,41 9,15 18,39

DÓLAR 05/08

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,29
Peso arg. R$ 0,039
R$1: 1.316,83 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA ago/22 1.614,75 -0,25 12,2%
FARELO ago/22 499,10 -14,60 21,6%
MILHO set/22 610,25 8,00 2,5%
TRIGO set/22 775,75 -6,75 -3,9%

SOJA 170,19 1,2% -3,0% 168,00
MILHO 77,36 1,2% -0,8% 77,00
TRIGO 112,24 0,0% 1,3% 112,00
BOI GORDO 301,84 0,1% -0,3% 300,00
SUINO 6,03 0,0% 0,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/08 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 05/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 -2,7% -2,7%
SOJA Paranaguá 191,00 -2,1% -1,0%
MILHO Cascavel 84,00 5,0% 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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Pode glorificar em pé, deitada e de ladinho, porque agosto 
começa cheio de notícias boas e a semana será muito gene-
rosa para você, tourinha! Seu poder de iniciativa e suas 
habilidades ficam no modo turbo na vida profissional e os 
contatinhos vão triplicar com a sua popularidade em alta. 
A união faz a força e você vai convencer quem quiser com 
sua boa lábia e simpatia.

Taí uma semaninha feita de encomenda pelos astros para 
você tirar a barriga da miséria, geminiangel! Vênus joga 
um bolaço na sua Casa da Fortuna e se fica em harmonia 
com Marte e Urano, apontando ganhos inesperados nos 
assuntos financeiros. Papos e interesses e com parentes 
e pessoas queridas ficam mais estimulados e o trabalho 
deve render bastante.

Bora realizar seus sonhos, lacrar e lucrar, meu cristalzinho? 
Se fosse você não pensaria duas vezes para topar o con-
vite, pois o seu astral tá mais do que protegido e tudo deve 
caminhar do jeitinho que espera. Pode alcançar conquistas 
e colocar ideias em prática sem a menor dificuldade nessa 
semana e ainda vai contar com apoio de amigos, parentes 
e colegas.

Vênus age num setor chatinho do seu Horóscopo, só que 
troca vibes maravilindas com os astros e deixa a sua intuição 
tinindo para farejar boas oportunidades e dar tacadas certei-
ras, principalmente na profissão. Tá livre na pista? Crush que 
não conhece pode mexer com os seus sentidos.

O período será perfeito sem defeitos para consolidar seus planos 
e realizar aquelas mudanças com as quais vem sonhando há 
tempos. Trocar ideias e experiências com amigues e pessoas 
que se afinam contigo deve ser bem lucrativo, inclusive para o 
seu bolso. No lado amoroso, se melhorar estraga, meu cristal-
zinho! Clima de realização com o xodó. 

O cenário astral está maravigold, Sagita, e você pode esperar 
uma semaninha produtiva e rentável. Vênus, Marte e Urano 
fortalecem a sua determinação, fertilizam a sua criatividade 
e prometem mudanças positivas no serviço e nas finan-
ças. No romance, vai querer quebrar a cama com o mozão. 
Credo, que delícia! 

Horóscopo semanal do dia 1º ao dia 7 de agosto

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Você tem tudo para começar a semana com o pé direito, escor-
piãozinha, principalmente em assuntos que dizem respeito ao 
trabalho, saúde, dinheiro e contatos com pessoas distantes. 
Período de grande entrosamento e cooperação com o love, mas 
se está soltinha na pista prepara o coração porque tem crush 
ciscando na área.

Quer notícia boa, librinha? Então toma e segura com força 
porque tem uma penca! A sua fada sensata Vênus despeja 
energias espetaculares e só faz aspecto positivo no céu, 
turbinando seus talentos e a sua habilidade para se relacionar 
com quem quer que seja. Crush disputado pode cair de amo-
res por você e o benzão, ah, esse não vai querer desgrudar. 

Pode resolver assuntos que se arrastam em seu lar e as suas 
iniciativas terão todo respaldo dos parentes. Ótimas vibes 
também comandam o trabalho e Vênus libera a área para 
você mostrar seus talentos e sua originalidade aquariana: vai 
se destacar e motivar quem estiver à sua volta. No romance, 
o astral fica mais envolvente com o mozão. 

Agosto é o mês do desgosto? Mentira, cabrinha! Se depen-
der dos astros, você vai entrar surfando num mar de sorte e 
oportunidades. Pode esperar ótimas parcerias no trabalho, 
vitórias financeiras e alegrias nas relações pessoais. Se está 
livre e desimpedida pode passar o rodo na pista e se tem um 
love vai curtir uma semaninha deliciosa. 

O astral tá on, minha consagrada, e a próxima semana tem tudo 
para ser perfeita sem defeitos, ainda mais na parte financeira. 
A sua estrela vai brilhar em negociações, compras, vendas e, 
para melhorar, você ainda pode contar com apoio da família para 
concluir uma transação vantajosa. Também terá mais paciência 
e menos pressa para resolver as coisas.

Horóscopo nascido em 6 de agosto

Horóscopo nascido em 7 de agosto

Horóscopo nascido em 8 de agosto

Os nascidos no dia 7 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Peixes. Possuem excelente 
intuição e podem ter outros dons para normais, que os guiam pelos caminhos certos e justos. Mas até che-
garem a esse ponto têm que passar por dificuldades, pessimismo e limitações, timidez, falta de confiança em 
si e negatividade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 12, formado de Sol e Lua. Sol, 1, Lua,2, 
o lado masculino e feminino em acordo. Mas que pode também causar uma personalidade dúbia, às vezes 
confusa e indecisa, em diversas situações. A soma dá o 3, de Júpiter, que confere generosidade, gosto pelos 
estudos, pela cultura e para aumentar a sua sabedoria cada vez mais. Dá vocação para professor e advogado.

Os nascidos no dia 6 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Aquário. Possuem dons e 
talentos para as Artes de um modo geral. Amam o Belo e o moderno e vivem à procura da verdade. Lutam 
pela justiça. Seu número principal, do dia do nascimento é o 11, número nobre, que não se simplifica, pois 
tem a sua natureza especial. Influi sobre pessoas especiais, originais, criativas e de espírito evoluído, que 
gostam de viver e de trabalhar em favor do próximo. Podem se dar bem na Política e no serviço público. Seu 
lado escuro e negativo pode ser cruel.

Os nascidos a 8 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Câncer. São muito amorosos e ligados 
aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram.   Longe delas, vivem de recordações e lembranças, 
que teimam em reviver. Seu número principal, é o 13, formado de 1, número do Sol e de 3, número de Júpiter. 
O Sol que confere dons de liderança e poder e autoridade. Juntos formam o 4, de Urano, que é símbolo de 
modernidade, de trabalho, de evolução e renovação. Dá criatividade também.

Os astros me contam que você tem tudo para se dar bem 
com compras, vendas, negociações e trocas, mas também 
pode receber uma mãozinha da sorte em jogos e loterias. 
Seus dons e sua criatividade estarão mais visíveis no tra-
balho e o sucesso estar mais perto de você. Se você está 
solteira há chance de conhecer sua alma gêmea.

   Loterias
Megasena

01 03 04 05 07 09 10 13
15 16 18 20 21 24 25

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 6/8/2022
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Super Sete concurso: 278C O L U N A S
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concurso: 2347Lotomania

62.055
07.719
35.404
03.252
86.722

15 25 27 30 44 53 74 
VITÓRIA-BA

07 17 20 21 58

DEZEMBRO

02 03 14 15 19 21 26

concurso: 5915

04 06 12 34 35 53 

Chuva

Paranaguá
max 18
min 17

max 28
min 15

Cascavel
max 17
min 11

Foz do Iguaçu
max 17
min 12

max 26
min 15

Curitiba
max 15
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 7/8/2022

Nublado
Segunda 8/8/2022

Chuva

03 07 09 18 19 20 22 24 25 29
34 35 47 53 66 72 75 85 92 99

Lotofácil concurso: 2590

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36
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DBSOT
PERSUASÃO

REFUGODISH
TREMRMACE

GIANTAMBAR
ATAGEM

IMOBILIZADA
IILCANON

ANGOLANAUM
HMNITE

POSEDENTAL
TERRORV

ADORNARALI
OUIJOVIAL
ICIOOSL

INCONSCIENTE

Nevoeiro
marítimo

Ópera de
Giacomo
Puccini

Autor do
romance
"Moby
Dick"

René
Magritte,

pintor sur-
realista

Resina
fossili-
zada de

pinheiros 

Voto (?),
sistema
adotado
pelo TSE 

Impedida
de se
mexer

Anti-(?),
traje do
piloto do

caça

País
lusófono
da África

Indica o
Sul na

rosa dos
ventos

O aspecto
da pessoa

de bem
com a vida

Período
fértil dos
animais

A Mãe do
Mato

(Folcl.)

Sérgio
Loroza,

ator
brasileiro

O de fábrica é 
sanado no "recall"
Material de escrita

como o velino

Rebotalho

Poder de 
convenci-

mento

Lance 
do vôlei

Sobreloja 
avarandada

Sistema de
TV digital
Game de

cartas

Secreção que não
transmite o novo

coronavírus, segundo
especialistas

Gigante,
em inglês

Veículo de
passeio
turístico
ao Cristo
Redentor

(RJ)
Toma uma

atitude
Doente,

em inglês
Muito

instruída
Agência 
de águas

Ritmo brasileiro ori-
ginário do Nordeste 

Naquele
lugar

Regra e-
clesiástica

Falta de
exatidão

Roupas
esfarra-
padas 

Livro do
Antigo 

Testamento
Telúrio

(símbolo)
Comete

adultério

Modelo de
decotes
Último, 

em inglês

Prefixo de 
"enantese"

Clarea-
mento (?),

técnica 
odontoló-

gica

Fase mais violenta da
Revolução Francesa
Terapêutica baseada

nos meridianos

Postura
para a
selfie

Enfeitar

Sim, em 
francês
(?) cole-
tivo, con-
ceito cen-
tral do pen-
samento
de Jung

Naquele 
lugar

Viaje de
avião

3/ill — oui. 4/dish — last — naum. 5/giant — magic.
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2/be. 3/air — eta — god. 4/mars — moon. 6/mauser.

ChuvaParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva

@tribunahojenewsumuarama

Tribunal de Contas realizará auditorias
financeiras presenciais nos municípios

Ainda no segundo semestre 
deste ano, o Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná reali-
zará auditoria governamen-
tal financeira em municípios 
paranaenses. As auditorias, 
integrantes do Plano Anual 
de Fiscalização (PAF) de 2022, 
serão executadas de forma 
presencial, por auditores de 
controle externo lotados na 
Coordenadoria de Auditorias 
(CAUD) do TCE-PR. Os municí-
pios serão selecionados con-
forme critérios técnicos.

A competência para rea-
lizar auditorias financeiras 
é assegurada aos Tribunais 
de Contas pela Constituição 
F e d e ra l .  A t u a l m e n t e  é 
uma tendência no Sistema 
Tribunais de Contas brasileiro 
e tem sido fomentada por 
diversas entidades, como a 

Cidades definidas
A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná já definiu as seis cidades que, até o início de setembro, re-
ceberão eventos presenciais de apresentação da Nova Prestação de 
Contas Municipal. São elas: Jacarezinho (em 16 de agosto), Curitiba 
(18), Toledo (25), Cianorte (30), Francisco Beltrão (1º de setembro) 

e União da Vitória (2 de setembro).

Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), o Instituto Rui Barbosa 
(IRB), o Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil 
(Ibracon), o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), a 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 
(Atricon) e o Banco Mundial.

De acordo com as Normas 
Internacionais das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores apli-
cáveis ao tema, o propósito 
de uma auditoria de demons-
trações financeiras é aumen-
tar o grau de confiança dos 

usuários por meio de opinião 
que forneça razoável segu-
rança quanto à existência ou 
não de distorções relevantes 
nas informações financeiras 
divulgadas.

Com essas ações fisca-
lizatórias, o TCE-PR busca 
aumentar a transparência, a 
credibilidade e a utilidade das 
prestações de contas, assegu-
rando assim aos cidadãos e seus 
representantes, informações 
fidedignas sobre a gestão orça-
mentária, financeira e patrimo-
nial dos entes municipais.

AS auditorias serão executadas de forma presencial, por auditores de controle externo lotados na Coordenadoria de Auditorias do Tribunal

ALEX MIRANDA
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TRE define hoje
plano de mídia do
horário eleitoral

Emendas evitam retrocesso no
repasse do ICMS Ecológico

Como ficou a PLC 6/22
Com a aprovação do PLC 6/22, as áreas de reservas indígenas 

serão consideradas como Unidade de Conservação, e municípios 
contemplados pelo critério de mananciais serão aqueles que abri-

gam em seu território parte ou o todo de bacias hidrográficas e 
mananciais de abastecimento público, e aqueles que abrigam em 
seu território parte ou o todo de áreas de interesse de mananciais 

de abastecimento público reconhecidas por decreto estadual.  
O texto também determina que os percentuais relativos a cada 

município serão anualmente calculados pela entidade responsável 
pelo gerenciamento dos recursos hídricos e meio ambiente.

Com a inclusão de três emen-
das parlamentares, que foram 
incluídas como subemenda, 
a Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou o Projeto 
de Lei Complementar 6/22, que 
fixa indicadores para apuração 
do Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) na cota-parte 
do ICMS, e evitou retrocesso no 
repasse do ICMS Ecológico aos 
municípios.

Agora, o projeto aprovado 
segue para sanção, ou veto, do 
Governo do Estado.

O PLC 6/22 pretendia 
modificar alguns dos crité-
rios para os municípios rece-
berem o ICMS Ecológico (Lei 
Complementar Estadual n° 
59/1991), legislação pioneira 
que criou o conceito de ICMS 

Acessibilidade
Os programas deverão conter recursos de acessibilidade, como 

legendas em texto, janela com intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) e audiodescrição, sob a responsabilidade dos parti-

dos, federações e coligações.

Mulheres e pessoas negras
A distribuição do tempo de propaganda entre as candidaturas regis-
tradas é de responsabilidade das legendas, federações e coligações, 

que, nas eleições proporcionais, devem respeitar os percentuais 
destinados às candidatas mulheres (mínimo de 30%) e às pessoas 
negras (definidos a cada eleição e calculados com base no total de 

pedidos de registro apresentados na respectiva circunscrição). 

Partidos, federações, coli-
gações e representantes de 
emissoras de rádio e televisão 
estão sendo convocados pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR) para discutir a 
elaboração do plano de mídia 
do horário eleitoral gratuito. 

A reunião está marcada 
para hoje (sexta-feira, 19), às 10 
horas, no auditório do Tribunal 
(Rua João Parolin, 224 – Prado 
Velho, em Curitiba). Não é 
necessário credenciamento 
prévio, basta a identificação do 
profissional ou representante 
na portaria do Tribunal.

As convocações para parti-
cipar da reunião estão sendo 
enviadas para os endere-
ços eletrônicos informados à 
Justiça Eleitoral. Não haverá 
participação por videoconfe-
rência ou transmissão da reu-
nião pela internet. As mani-
festações serão precedidas de 
identificação pessoal e respei-
tarão o prazo improrrogável de 
cinco minutos.

A ata com as deliberações 

será publicada logo após o 
evento no site do TRE-PR. O 
plano de mídia definido será 
regulamentado, a seguir, em 
uma resolução do TRE-PR.

Na ocasião, também será 
feito o sorteio para a escolha 
da ordem de veiculação da 
propaganda em rede (bloco) 
de cada partido político, 
federação ou coligação para 
o primeiro dia do horário 
eleitoral gratuito.

DATAS
No primeiro turno, o 

horário eleitoral gratuito será 
exibido de 26 de agosto a 29 de 
setembro. Em caso de segundo 
turno, será transmitido de 7 a 
28 de outubro.

Conforme o Calendário 
E l e i t o ra l  ( R e s .  TS E  n º 
23.674/2021), os tribunais 
eleitorais têm até o dia 21 de 
agosto para elaborar o plano de 
mídia e realizar os sorteios para 
a escolha da ordem de veicula-
ção da propaganda em rede e 
de inserções provenientes de 
eventuais sobras de tempo.

Riscos de impugnação
Lula (PT) corre riscos de ter sua candidatura impugnada 
pelo Ministério Público Eleitoral. O vice-procurador-
geral Paulo Gonet cobrou, em despacho enviado a 
coligação Brasil da Esperança na segunda-feira (15), 
a apresentação, por parte do petista, das certidões 
criminais de primeira e segunda instância dos 12 
processos em que ele está envolvido. A entrega dos 
documentos é primordial para que Lula não seja 
enquadrado na lei da Ficha Limpa por eventuais 
condenações em segunda instância. No despacho, Gonet 
Branco diz que pode impugnar a candidatura caso as 
certidões não sejam apresentadas.

Fatos
Segundo o advogado da 
Federação, Luiz Eduardo 
Peccinin, “os argumentos 
postos são claríssimos. A 
filiação deveria ter sido 
feita no prazo legal na 
circunscrição eleitoral do 
Paraná. A decisão do TRE-
SP não validou a filiação 
de Sérgio Moro, mas 
apenas restabeleceu seu 
domicílio eleitoral para o 
Paraná e, pelo contrário, 
cancelou seu cadastro 
eleitoral em São Paulo 
e, consequentemente, a 
filiação feita. Essa troca de 
partido e cidade, feita de 
modo açodado e em clara 
má-fé, sem comunicação 
ao Podemos ou à Justiça 
Eleitoral, anula totalmente 
sua filiação ao União 
Brasil”. Esclarece ainda que 
“não há dúvidas que Moro 
pediu sua exoneração 
após receber o convite de 
Paulo Guedes para assumir 
o cargo de Ministro 
da Justiça no governo 
Bolsonaro e, com isso, 
escapar das punições que 
seriam aplicadas no CNJ.

Impugnação de Moro
A Federação Brasil 
Esperança no Paraná, 
que reúne PTPV e PCdo 
B, pediu na Justiça 
Eleitoral, a impugnação 
da candidatura do ex-
juiz federal Sérgio Moro 
(União Brasil) ao Senado 
Federal. Segundo a peça 
apresentada, Moro não 
preencheu validamente a 
condição de elegibilidade 
relacionada à filiação 
partidária no prazo legal. 
Para a Federação, no prazo 
legal (2 de abril) Moro 
estava filiado ao União 
Brasil da capital paulistana, 
não ao órgão partidário na 
circunscrição eleitoral no 
Paraná, onde é candidato, 
uma exigência da legislação 
e da jurisprudência do TSE. 
Além disso, o pedido de 
impugnação também se 
funda sobre os processos 
disciplinares abertos 
contra Moro no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
que poderiam levar a sua 
demissão da magistratura, 
uma hipótese prevista na 
Lei da Ficha Limpa.

Mentiu
O TRE-PR aplicou multa 
contra a campanha a 
governador do ex-senador 
Roberto Requião (PT). O 
valor da multa é de R$ 5 
mil. Motivo: campanha 
eleitoral antecipada e de 
caráter negativo contra o 
governador Ratinho Junior. 
O juiz auxiliar Roberto Aurichio Junior confirmou que 
Requião divulgou inverdades a respeito do candidato 
Ratinho Junior e determinou o pagamento de multa de 
R$ 5 mil devido à informação de que o governo realizou 
o investimento mais baixo da história do Estado, e que 
o Paraná é o 20º em investimento. O TRE-PR classificou 
a informação como falsa. Em defesa de Ratinho Junior, 
foi demonstrado que o Paraná está entre os três Estados 
que mais realizam investimentos, inclusive com apoio 
de novos financiamentos internacionais. Em 2022 é 
o melhor da região Sul quanto à geração de novos 
empregos e ainda atraiu R$ 120 bilhões de investimentos 
privados desde 2019.

Ecológico no Brasil, como a 
exclusão das reservas indí-
genas como Unidades de 
Conservação para receber o 

ICMS Ecológico, os municípios 
que abrigam áreas de interesse 
de manancial e o cálculo anual 
do ICMS Ecológico.
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Anvisa aprova fim
das máscaras em
aviões e aeroportos

A  f i m  d e  a j u d a r  o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER-PR) a 
melhorar suas licitações volta-
das à contratação de empresas 
de consultoria para dar apoio 
técnico à fiscalização da exe-
cução de obras rodoviárias, o 
Pleno do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) homologou a 
emissão de cinco recomenda-
ções à autarquia.

As medidas foram indica-
das pela Terceira Inspetoria de 
Controle Externo (3ª ICE) da 
Corte, após esta promover fis-
calização sobre o assunto junto 
ao DER, motivada pela prévia 
detecção de deficiências nos 

TCE recomenda ações ao DER em licitações
critérios técnicos adotados na 
elaboração dos editais dos refe-
ridos procedimentos licitatórios.

Por meio da avaliação de 
planilhas orçamentárias, da 
análise do cumprimento de 
recomendações emitidas ante-
riormente pelo TCE, bem como 
da verificação das condições 
de competitividade estabele-
cidas no regramento dos certa-
mes, a unidade técnica detec-
tou duas oportunidades de 
melhoria nessas disputas pro-
movidas pelo DER-PR: a ausên-
cia de fundamentação técnica 
na elaboração das composi-
ções dos custos unitários e a 
falta de composição de custos 

unitários e de orçamento de 
serviços não fundamentados 
em projetos.

Para mitigar tais proble-
mas, a 3ª ICE indicou cinco 
medidas saneadoras. Uma 
delas é selecionar mais ade-
quadamente o critério para 
editais; utilizar o histórico de 
produtividade para calibrar 
as composições dos editais; 
considerar parâmetros e pre-
missas já adotadas; melhorar 
elaboração em novos editais 
com detalhamento específico e 
ajustar procedimentos da fase 
interna das licitações aten-
dendo ao Plano de Controle 
Ambiental (PCA).

MESMO com o fim da obrigatoriedade das máscaras, uma série de protocolos em vigor 
desde o início da pandemia de Covid-19 foi mantida

Depois de mais de dois 
anos, as máscaras deixarão 
de ser exigidas nos aviões e 
nos aeroportos. Por unanimi-
dade, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou na última quarta-feira 
(17) o fim da exigência do equi-
pamento de proteção em voos 
no Brasil.

Apesar do fim da obrigato-
riedade, as máscaras faciais e 
o distanciamento social con-
tinuarão a ser recomendados 
como medidas para minimi-
zar o risco de transmissão da 
covid-19. A medida foi apro-
vada pelos cinco diretores 
da agência: Alex Machado 
Campos, que foi o relator; 
Daniel Pereira; Rômison 
Rodrigues Mota; Meiruze Sousa 
Freitas e Antonio Barra Torres, 
diretor-presidente da Anvisa.

Mesmo com o fim da obri-
gatoriedade das máscaras, 
uma série de protocolos em 
vigor desde o início da pande-
mia de Covid-19 foi mantida. 
Os aeroportos e as compa-
nhias aéreas continuarão a 
cumprir as seguintes medidas: 
disponibilização de álcool em 
gel; avisos sonoros com adap-
tações, recomendando o uso 
de máscaras, especialmente 
por pessoas vulneráveis; pro-
cedimentos de limpeza e 

desinfecção contínuas; siste-
mas de climatização e desem-
barque por fileiras.

Em documento, a Anvisa 
informou que o cenário epi-
demiológico atual permite 
que algumas medidas sani-
tárias tomadas em 2020 
sejam atualizadas, como o 
uso obrigatório das másca-
ras. “Diante do atual cenário, 
o uso de máscaras, adotado 
até então como medida de 
saúde coletiva, é convertido 
em medida de proteção indi-
vidual”, destacou a Anvisa.

A máscara nos terminais 
aéreos e nos aviões deixou 
de ser exigida em diversos 
países,  como os Estados 
Unidos, a França, o Reino 
Unido e Portugal.

Em maio, a Anvisa liberou 
o serviço de bordo e auto-
rizou o uso da capacidade 
máxima de passageiros nos 
aviões, mas manteve o uso de 
máscaras em aviões e áreas 
restritas de aeroportos. As 
medidas entram em vigor 
assim que forem publicadas 
no Diário Oficial da União.

Recursos
Dos recursos direcionados para a 
área nos últimos quatro anos, R$ 
342 milhões estiveram voltados 
para a ampliação, reforma ou 
construção de unidades em 
todo o Estado, resultando em 
novos Quartéis do Corpo de 
Bombeiros, Batalhões da Polícia 
Militar, Delegacias da Polícia Civil, 
Estabelecimentos Prisionais e 
sedes da Polícia Científica.

Show Rural
O 3º Show Rural de Inverno será 
realizado pela Coopavel do dia 23 
ao dia 25 deste mês de agosto.  
A programação do evento já 
foi divulgada pela organização 
do evento, o funcionamento se 
dará diariamente das 8h30 às 
16h30. As filiais da Coopavel em 
23 municípios das regiões Oeste 
e Sudoeste do Paraná estão 
intensificando os os convites a 
cooperados e a produtores rurais 
para participar da terceira edição 
do Show Rural de Inverno.

Agro nacional
A projeção da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) mostra que a avicultura 
e a suinocultura do Brasil 
deverá ultrapassar os US$ 800 
milhões em negócios para o agro 
nacional. Os números resultam 
exclusivamente da participação 
de 48 agroindústrias produtoras 
e exportadoras de carne de aves, 
suínos, ovos, lácteos, pato, peixes 
de cultivo e material genético 
durante o Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura, em São 
Paulo.

Líderes em Movimento
Maior evento de liderança do 
Brasil, o Líderes em Movimento, 
promovido pelo Polo de Liderança 
do Sebrae, já está com inscrições 
abertas para sua terceira edição. 
Neste ano, quem quiser pode 
participar do encontro de 
forma online, via plataforma, 
ou presencialmente, em Foz do 
Iguaçu, nos dias 29 e 30 de agosto. 
A inscrição é gratuita e pode 
ser feita no site do evento, link: 
https://sebraelideresmovimento.
com.br/
Líderes em Movimento - O maior 
evento de liderança do Brasil
O futuro é construído com a 

Segurança pública
A gestão do governador Ratinho Junior investiu mais 

de R$ 1 bilhão na segurança pública do Paraná. O 
recurso foi empregado na expansão de tecnologia, em 

novas delegacias e batalhões, aquisição de viaturas 
e embarcações, além de armamentos de primeira 

linha e equipamentos de proteção individual. “É uma 
repaginação de investimentos para mudar a história da 

Segurança Pública do Paraná”, afirmou Ratinho.

sua liderança agora! Conheça 
os valores, conceitos e práticas 
da liderança para nova era. 
Descubra o seu papel como líder 
e impulsione o desenvolvimento 
da sua organização e da sua 
comunidade.
sebraelideresmovimento.com.br
.

Aposentadoria
A desembargadora Maria Mercis 
Gomes Aniceto aposentou-se do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná (TJPR). Ela completou 45 
anos na função de magistrada, 
sendo juíza por 27 anos e 
desembargadora por 18 anos. 
Maria Mercis Gomes Aniceto 
nasceu em Ourinhos (SP), em 18 
de agosto de 1947. É Bacharela 
em Direito pela Universidade 
Estadual de Maringá, turma 1971. 
“Eu amo o Tribunal de Justiça, 
eu amo o trabalho de atender 
aos jurisdicionados e tenho feito 
o meu melhor. Todos os dias vir 
para cá é um sinal de vida para 
mim. Agradeço a todos vocês”, 
despediu-se a magistrada, em sua 
última sessão.

O centrão  
O ex-presidente fez aceno 
a partidos do Centrão que 
hoje estão muito ligados a 
Jair Bolsonaro, como o PP e o 
PL. “Em política, a gente tem 
que sempre fazer a separação 
entre o momento da disputa 
e o momento da governança”, 
disse o petista. Lula defendeu 
uma relação com o Congresso 
“independentemente de quem 
sejam os deputados eleitos” e 
lembrou que o Centrão sempre se 
alia a quem está no poder.

‘Estreia’ de Moraes
Em seu primeiro ato como 
presidente do TSE, o ministro 
Alexandre de Moraes se reuniu 
com representantes dos 27 
Tribunais Regionais Eleitorais 
do país para tratar da realização 
das eleições deste ano. O 
magistrado exaltou o trabalho 
dos TREs e dos juízes eleitorais 
e destacou a importância de 
que a Justiça Eleitoral tome 
medidas preventivas em conjunto 
e de forma padronizada. As 
autoridades também falaram do 
combate à desinformação.
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Rajadas de vento causam 
estragos na rodoviária, mas 
funcionamento é normal

Várias cidades da micror-
região de Umuarama ficaram 
sem o abastecimento de água 
que foi afetado pelo tempo-
ral registrado na madrugada 
e manhã de ontem (18). A 
Sanepar divulgou avisos 
sobre a interrupção do ser-
viço, de forma emergencial, 
em alguns municípios.

Alto Piquiri e distritos, devido 

Temporal derruba energia e afeta 
abastecimento de água na região

à falta de energia em unidades 
dos sistemas produtor e distri-
buidor, após temporal, ficaram 
sem água praticamente durante 
todo o dia de ontem.

A mesma situação afetou 
os distritos de Paulistânia e 
Mirante do Piquiri. Um cami-
nhão-pipa foi disponibili-
zado para atender as loca-
lidades afetadas.

Em Brasilândia do Sul, 
o mesmo problema afeta o 
abastecimento em toda a 
cidade, da mesma forma que 
em Cafezal do Sul e no dis-
trito de Jangada.

Em Guaporema, dois poços 
do sistema de água estavam 
sem energia elétrica, o que 
afetou diretamente o abaste-
cimento de água na cidade.

ENGENHEIROS da Secretaria de Obras foram logo cedo ao terminal, avaliar os estra-
gos, e o prefeito Hermes Pimentel visitou o local para se informar sobre a situação

Uma forte rajada de ven-
tos durante a madrugada 
de ontem (quinta-feira, 18), 
causou estragos no forro 
e na cobertura da Estação 
Rodoviária de Umuarama. 
Houve queda de partes do 
forro em ACM da área externa 
e também alguns pontos do 
forro interno. Algumas cha-
pas metálicas da cobertura 
também foram arrancadas 
pela ventania e uma placa 
de vidro da clarabóia se que-
brou, atingida por estilhaços. 
Os danos, porém, não com-
prometeram o embarque e 
desembarque de passageiros.

Engenheiros da Secretaria 
Municipal de Obras foram 
logo cedo para o terminal, 
avaliar os estragos, e o pre-
feito Hermes Pimentel visitou 
o local para se informar sobre 
a situação. “Infelizmente não 
temos como prever eventos 
da natureza. Outras estrutu-
ras próximas também foram 
afetadas e casas no Parque 
Metropolitano – na mesma 
região – foram parcialmente 
destelhadas. Temos de dimen-
sionar o prejuízo e promover 
os reparos”, afirmou.

O vento foi tão forte que 
uma grade metálica na parte 
da frente da rodoviária foi 
totalmente arrancada. “A 
grade tinha função decora-
tiva e foi removida. Estamos 
tomando todas as providên-
cias, isolamos alguns pon-
tos afetados pela queda de 
forro e pelo vidro quebrado 
(incluindo uma das escadas 

rolantes) e os passageiros 
podem circular com total 
segurança”, explicou o secre-
tário municipal de Obras, 
Gleison Alves de Andrade.

A Coordenadoria da Defesa 
Civil recebeu três pedidos de 
lonas para residências atingi-
das pela ventania (destelha-
mento parcial) na madrugada 
desta quinta-feira, duas delas 
no Jardim Cruzeiro e outra no 
Parque Metropolitano – todas 
na mesma região da rodoviá-
ria. Choveu cerca de 50mm 
nas últimas 24h e na zona 
VI (sede da coordenadoria) 
foram registradas rajadas de 
vento de 40km/h.

“A situação foi bem pior 
na região da rodoviária, que 
está num lugar alto e des-
campado, sem nenhuma pro-
teção contra o vento. Porém 

não temos como estimar a 
velocidade do vento naquela 
parte da cidade”, explicou o 
inspetor Ribeiro, coordena-
dor da Defesa Civil. Houve 
quedas de galhos, mas de 
acordo com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente 
nenhuma árvore chegou a 
obstruir o tráfego de veículos 
ou causar danos em imóveis.

A Secretaria Municipal de 
Serviços Rodoviários relatou 
que vários pontos de estradas 
rurais foram danificados pelas 
chuvas, mas ainda não há um 
diagnóstico completo. “Desde 
o início da semana as equipes 
estão percorrendo as estradas, 
mapeando os danos e restabe-
lecendo a passagem em alguns 
pontos”, explicou o secretá-
rio responsável pelo setor, 
Osvaldo Borborema Marto.
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Chuvas, vento e frio!
Defesa Civil socorre e 
abrigos são garantidos
Cascavel – Quando se fala em 
chuvas, o mês de agosto está 
com um cenário bem diferente 
de julho, com chuvas intensas 
e acima da média. Na quinta-
-feira (18) em Cascavel, choveu 
28 milímetros, segundo dados 
do Simepar (Sistema Meteoro-
lógico do Paraná). Em todo o 
mês, já foram 165 mm de pre-
cipitação, sendo que a média 
histórica é de 89,2 mm, ou seja, 
choveu quase do dobro ainda 
antes do final do mês.

Junto com as chuvas for-
tes de quinta, os ventos for-
tes de até 60 km/h, causaram 
alguns problemas aos mora-
dores. A Defesa Civil de Cas-
cavel atendeu um total de 24 
chamados, oito já durante a 
madrugada quando ocorreu 
a tempestade. A maioria das 
ocorrências foi de destelha-
mento e as famílias atingidas 
receberam lonas e telhas. 

A Defesa Civil mantém esto-
que para socorrer a população 
em casos de eventos climáti-
cos mais severos. Atualmente, 
a unidade de Cascavel conta 
29,6 mil metros de lonas e 
1.220 telhas de fibrocimento 
para este atendimento. “O 
estoque é suficiente para pres-
tar auxílio em caso de intem-
péries, para atender a popula-
ção”, disse o coordenador da 
Defesa Civil, Márcio Ribeiro. 

O coordenador lembra 
que, mesmo com estragos 
nos telhados, em dias chuvo-
sos a orientação é procurar um 
abrigo seguro, evitar cober-
turas frágeis, não subir em 
telhados e ter atenção ao piso 
molhado, além de não buscar 
abrigos embaixo de árvores. A 
Defesa Civil que mantêm sis-
tema de plantão para aten-
der as situações de urgência 
e emergência e pode ser acio-
nada pelo telefone 199.

FRIO E ‘ACONCHEGO’
E para quem está se per-

guntando se o frio chega nesta 
sexta-feira (19) a previsão 
aponta que sim, com tempe-
raturas que devem variar de 
3 a 11 graus e no sábado (20) 
de 4 a 17 graus. No domingo 
(21) a previsão é que as tem-
peraturas fiquem entre 9 e 21 
graus e a partir da próxima 
semana devem ficar entre 11 
e 27 graus, com sol e menor 
possibilidade de chuva. 

Rodovias: PRF reforça alerta
sobre segurança com neblina

Nesta semana a PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal) regis-
trou uma série de acidentes, 
inclusive com vítimas vatais, 
causados pela baixa visi-
bilidade nas rodovias que 
cortam o Paraná. Durante o 
inverno é comum que moto-
ristas encontrem condições 
de baixa visibilidade causa-
das pela neblina ou cerração. 
Nessas condições é impor-
tante que o motorista adote 
alguns cuidados extras em 
relação ao seu modo de dirigir. 
A ocorrência de neblina 
ocorre principalmente com 
maior incidência no início da 
manhã e durante a madru-
gada, podendo ser verificada 
em outros períodos também. 
Ao perceber os primeiros sinais 
de neblina o motorista deve 
reduzir gradualmente a velo-
cidade e manter aceso o farol 
baixo mesmo durante o dia, 
e se veículo estiver equipado 

Abordagem social garante socorro para pessoas em situação de 
rua em nova frente fria

ARQUIVO/SECOM

com luzes de neblina, acender 
também os faróis de neblina 
dianteiros e da traseira. 

“Nunca,  em hipótese 
alguma, deve-se ligar o pis-
ca-alerta com o veículo 
em movimento dentro da 
neblina, isso pode confun-
dir outros motoristas e cau-
sar acidentes”, alerta a PRF. 
Manter distância segura do 
veículo que segue à frente é 
um grande aliado da segu-
rança em condições de visi-
bilidade prejudicada. Caso 
possível, o motorista deve 
aumentar a distância até ver 
somente as luzes traseiras 
do veículo à frente. Com isso, 
caso aquele veículo precise 
fazer uma manobra brusca, 
o motorista que segue atrás 
terá um maior tempo de rea-
ção e com isso aumenta pos-
sibilidade de não se envolver 
em um acidente ocasionado 
por uma manobra arriscada. 

De acordo com o secretário 
de Assistência Social de Casca-
vel, Hudson Moreschi Júnior, 
o Município está preparado 
para atender a população em 
situação de rua que precise 
de abrigo. Existem 130 vagas, 
sendo 80 na Casa Pop, no Bairro 
Santa Felicidade, e 50 no Alber-
gue Noturno, no Bairro Parque 
São Paulo. “Não vamos abrir o 
ginásio do Creas no Coqueiral, 
porque temos espaço suficiente 
na rede de atendimento que já 
possuímos”, falou. 

Segundo o secretário, com 
a realização da Operação Aco-
lhimento, é notória a redução 
da quantidade de pessoas 
nas ruas, já que muitos foram 
encaminhados para atendi-
mento social. “De cerca de 400 
pessoas que estavam nas ruas, 
acreditamos que pelo menos 
300 pessoas não estão mais”, 
disse. Além disso, a Seaso 
mantém trabalho de aborda-
gem social nas ruas que ofe-
rece auxílio a este público 24 
horas por dia. 

Segurando o caixa
Grandes empresas estrangeiras que operam no Brasil seguram 
os investimentos neste segundo semestre no compasso das 

eleições. O cenário incerto influencia diretamente nos planos a 
médio prazo. A Coluna soube de dois casos – um do setor de 

petróleo e outro, de imóveis e hotelaria. O clima vai ao encontro 
de uma pesquisa recém-divulgada pela divisão de investimentos 

do Bank of America: constatou-se que 40% dos investidores estão 
atentos aos planos fiscais após as eleições brasileiras, uma vez 
que os líderes das pesquisas de intenção de votos – Jair Bolso-
naro (PL) e Lula da Silva (PT) – têm citado mudanças no teto de 

gastos para 2023. Outros 45% ouvidos estão preocupados com a 
situação das contas públicas no curto prazo.

Alta de passaportes 
O Brasil emitiu mais de 500 
mil passaportes no primeiro 
semestre deste ano. Ape-
nas no mês de abril foram 
120.538 emissões, de acordo 
com a Polícia Federal - órgão 
responsável pela confecção 
do documento. Os dados 
mostram ainda que, quando 
comparado ao mesmo período 
do ano passado, o ritmo de 
impressão segue maior, houve 
aumento de 134,96%.

Povo quer casa

O número de novos imóveis 
comercializados no Brasil cres-
ceu 26,6% nos cinco primeiros 
meses de 2022, comparado 
ao mesmo período de 2021. 
Ao todo, foram vendidas 
74.570 unidades no acumu-
lado do ano. A venda pode ser 
maior. Estes dados são de 18 
empresas ligadas à Associa-
ção Brasileira de Incorporado-
ras Imobiliárias, em parceria 
com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas. 

Fogo e gado
Cerca de 3 milhões de hec-
tares (ha) foram queimados 
de janeiro a julho deste ano 
apenas nas regiões Norte e 
Sul do Brasil, mostram dados 
do MapBiomas. Embora maior 
que o Estado de Alagoas, essa 
área é 2% menor do que a que 
foi consumida pelo fogo no ano 
passado. Mas na Amazônia 
(1,4 milhão de ha) e no Pampa 
(28,6 mil ha) a situação é 
diferente: esses são os únicos 
biomas com aumento na área 
afetada pelo fogo.

Dados protegidos?
No Brasil, 42% dos inter-
nautas de 16 anos ou mais 
relataram ficar “muito preocu-
pados” e outros 25% afirma-
ram ficar “preocupados” com 
a captura e o tratamento de 
seus dados pessoais durante 
compras em websites e apli-
cativos. Dados divulgados no 
seminário do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil e pelo 
Núcleo de Informação e Coor-
denação do Ponto BR. Para 
35%, há receio em acessar 
páginas de bancos falsas. 

Galé alagoano
O tradicional Vila Galé aporta 
na bela praia de Barra de 
Santo Antônio, a 40 km de 
Maceió, com a inauguração 
de seu novo hotel no Caribe 
brasileiro. Foram R$ 150 
milhões no resort cujas 
suítes são homenagens a 
escritores de língua portu-
guesa. Este é o 10º resort do 
grupo português no Brasil. A 
festa de inauguração contará 
com danças, teatro, música, 
com destaque para arte local 
e cultura afro-brasileira. 

ESPLANADEIRA
#  Pessoa & Pessoa Advoga-
dos Associados realiza hoje e 
amanhã 1ª Maratona de Inova-
ção, em Salvador (BA). # Itabus 
apresenta, dia 24, experiência 
inovadora que agrega movi-
mento e tecnologia, no Hotel 
Windsor Excelsior Hotel (RJ). # 
Músicos Leoni, Fernanda Takai, 
Turíbio Santos e Cristina Braga 
participam em setembro da 
1ª edição da Feira Literária de 
Vassouras. # Americanas S.A. 
firma parceria com Instituto 
Identidades do Brasil para ofe-
recer letramento racial a 100% 
dos colaboradores da compa-
nhia. # EducationUSA promove, 
dia 24, Feira Virtual Educa-
tionUSA 2022 para conectar 
estudantes brasileiros com 80 
universidades americanas. # 
Finplace abre vagas para áreas 
de operações e análise 
de crédito.
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Acusado de matar professor em 2008 
acaba preso pela PM em Umuarama

Acusado de um crime 
de latrocínio praticado no 
ano de 2008 no Parque dos 
Bandeirante em Umuarama, D. 
M. de S., de 32 anos, foi preso 
na madrugada de ontem, 
durante uma ação da Polícia 
Militar.

Foi durante um patrulha-
mento de rotina realizado por 
volta das 2h pela Zona I, que os 
policiais notaram um veículo 

ocupado por algumas pessoas 
que apresentaram atitudes ao 
notarem a aproximação da 
viatura. O motorista tentou 
fugir acelerando, mas foi con-
tido pela equipe, que fez uma 
averiguação documental dos 
ocupantes.

Entre eles, estava D. M., que 
possuía uma ordem de prisão 
por envolvimento em crime de 
latrocínio.

O detido é acusado de ter 
matado o professor Carlos 
Antonio Henrique de Oliveira 
com dois tiros no pescoço.

O acusado invadiu a resi-
dência da família na tenta-
tiva de praticar um assalto, 
segundo familiares da vítima. 
Foi enquanto que o professor 
tentou defender a esposa e a 
filha, recebendo os disparos. 
Ele foi encaminhado ainda 

com vida para um hospital da 
cidade, mas não resistiu aos 
ferimentos.

D. M. foi preso alguns dias 
depois do crime em uma resi-
dência no parque Industrial. 
Com ele os policiais encontra-
ram uma arma de fogo, prova-
velmente a mesma utilizada na 
noite do crime.

O acusado chegou a cum-
prir pena em reclusão, mas foi 

liberado para seguir no regime 
semiaberto. Por não cumprir 
as medidas determinadas pela 
Justiça, foi decretada sua pri-
são para um regime mais 
rigoroso.

Por conta disso, ele foi 
encaminhado na madrugada 
de ontem à Delegacia de 
Polícia de Umuarama, onde 
foi colocado novamente atrás 
das grades.

Homens armados pratica-
ram um assalto na noite da 
quarta-feira, 17, em um esta-
belecimento comercial locali-
zado no Conjunto Habitacional 
São Cristóvão, em Umuarama.

A Polícia Militar foi acio-
nada logo após o crime, que foi 

Dupla armada assalta loja de açaí no São Cristóvão
registrado por volta das 22h. 
No local (uma loja de açaí), 
eles receberam a informação 
de o assalto foi praticado por 
dois homens que estavam 
armados com revólveres.

A dupla teria entrado 
no estabelecimento dando 

voz de assalto. Os bandidos 
levaram um telefone celu-
lar da marca Xiaomi Redmi, 
modelo Note 8, um telefone 
celular Samsung modelo 
A20, uma máquina de cartão 
de crédito de cor verde da 
marca Ton, além da quantia 

de R$ 230 em espécie.
Com a descrição das carac-

terísticas dos suspeitos, os 
policiais mostraram às vítimas 
a foto de um homem, que de 
imediato foi reconhecido como 
um dos assaltantes.

A  p r i n c í p i o  h o u v e  a 

informação que eles esta-
r i a m  e m  u m  b a i r r o  n a 
região,  porém não foram 
local izados após buscas 
p e l o  re fe r i d o  ba i r ro.  A s 
e q u i p e s  a i n d a  r e a l i z a -
ram novo patrulhamento 
pelas redondezas.

Polícia prende traficante com
maconha, cocaína e R$ 5 mil

COM o traficante os policiais encontra-
ram uma grande quantidade de cocaína, 
tabletes de maconha e dinheiro

As equipes da Pol ícia 
M i l i ta r  d o  2 5 º  B a ta l h ã o 
(BPM) e da 2ª Cia do BPFron 
(Ba ta lh ã o de Pol íc ia  de 
Fronteira) prenderam um 
homem de 53 anos por trá-
fico de drogas em Pérola 
(cidade localizada a 49 qui-
lômetros de Umuarama). 
O fato aconteceu no cen-
t r o  d a  c i d a d e ,  d u ra n t e 
u m  p a t r u l h a m e n t o  d e 
rotina. Os policiais viram 
dois homens em uma resi-
dência. Ao perceberem a 
aproximação da viatura, 
um deles fugiu do local, 
tomando rumo ignorado.

Os policiais se aproxima-
ram do outro homem, que 

usa tornozeleira eletrônica. 
Ele arremessou uma sacola 
plástica embaixo do rodado 
de um veículo. Na embala-
gem havia cocaína.

A equipe realizou diligên-
cias no local e encontrou 
mais porções de cocaína 
no interior da casa. Foram 
feitas buscas e nos fundos 
do imóvel havia um buraco 
recentemente cavado (com 
a terra revirada). Lá estavam 
5 baldes plásticos cheios 
de tabletes de maconha. A 
droga totalizou 15,380 qui-
los. A cocaína das sacolas 
plásticas somou 250 gramas.

No imóvel as equipes 
encontraram R$ 5.460 em 

espécie. Diante dos fatos o 
homem receber voz de pri-
são e foi encaminhado para a 
Delegacia de Altônia para as 
devidas providências.

A Polícia Federal em Guaíra realizou na manhã de ontem (18) a inci-
neração de mais de 10 toneladas de drogas. Para a ação foi empregado 
um forte aparato policial. Todo o entorpecente destruído foi apreendido 
apenas neste ano. Foram incinerados maconha, cocaína, crack e haxixe. 

Segundo os agentes da PM, somente no ano de 2022 o total de 
drogas destruídas ultrapassa as 57 toneladas, número que demonstra 
o compromisso da Polícia Federal e das demais forças de segurança da 

região em combater o tráfico internacional de drogas.
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Cerca de 80 mulheres que foram vítimas 
de violência procuraram ajuda em 2022

A Prefeitura de Umuarama 
está oferecendo um curso 
gratuito de boas práticas na 
manipulação dos alimentos, 
destinados a proprietário de 
estabelecimentos do gênero 
alimentício ou funcionários 
designados. A participação 
é gratuita e as inscrições 
devem ser feitas até esta sex-
ta-feira, 19. O treinamento 
está marcado para a próxima 
semana, nos dias 22 e 23, das 
8h às 11h30.

A finalidade é facilitar 
o cumprimento das nor-
mas estabelecidas  pela 
Re s o l u çã o  d e  D i reto r i a 
Colegiada (RDC) 216/2004, 
da Agência Nacional  de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
que exige conhecimentos 
comprovados sobre boas 
práticas na manipulação de 
alimentos dos trabalhadores 
envolvidos na preparação de 
gêneros alimentícios para 

Ações de prevenção da vio-
lência contra a mulher aconte-
cem em diversas campanhas 
ao longo do ano. Este é um 
dos serviços desenvolvidos 
pelas equipes do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas)/ 
Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher (Cram), 
órgão ligado à Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social que oferece atendi-
mento, escuta e acompanha-
mento de mulheres vítimas de 
violência doméstica.

No ano passado foram 
prestados atendimentos a 120 
mulheres e neste ano, até o 
mês de julho/22, outras 80 víti-
mas de violência doméstica 
já haviam procurado o órgão, 
por iniciativa própria ou atra-
vés de encaminhamento.

Neste mês, a campanha 
“Agosto Lilás” lembra a cria-
ção da Lei Maria da Penha, 
que está completando 16 
anos de existência, tendo 
se tornado um importante 
marco na luta pelo fim da 
violência contra as mulheres.

“Especialmente em agosto 
estamos promovendo rodas 

de conversa em alguns órgãos, 
acompanhando o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher (CMDM) nas esco-
las estaduais do município e 
no próximo dia 26 teremos 
palestra dirigida aos técni-
cos da rede socioassisten-
cial e Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) com a secre-
tária de Políticas Públicas 
Para Mulheres de Maringá, 
Terezinha Pereira”, acrescen-
tou Marcia Cristina.

A palestrante foi presi-
dente do Conselho Estadual 
dos Direitos da Mulher no 
Paraná, representante do 
Estado no Fórum Nacional de 
Gestores e Fórum de Gestoras 
do Mercosul e integrante do 
Comitê de Monitoramento do 
2º Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres, além de vice-
-presidente do Conselho da 
Mulher de Maringá.

A campanha fortalece a 
atuação do Creas/Cram, que 
objetiva encorajar a mulher em 
situação de violência domés-
tica a fim de que ela consiga 
romper o ciclo de opressão ao 
qual está inserida. “Para isso, 
além do acompanhamento 

psicológico e orientação 
jurídica, é importante a arti-
culação com outros órgãos 
da rede socioassistencial ou 
fora dela, como a colabora-
ção para inserção no mer-
cado de trabalho, por exem-
plo”, completa a chefe da 
Divisão Especial da Mulher.

“O Cram é um espaço desti-
nado a prestar acolhimento e 
atendimento humanizado às 
mulheres vítimas de violência, 
proporcionando atendimento 
psicológico e social, orientação 
e encaminhamentos jurídicos 
necessários à superação da 
situação de violência domés-
tica vivenciada, além de contri-
buir para seu fortalecimento”, 
lembra a secretária municipal 
de Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

Ela reforça se tratar de um 
espaço estratégico que atua de 
forma articulada com instituições 
governamentais e não governa-
mentais que integram a rede de 
atendimento às mulheres. Em 
Umuarama o órgão atende na rua 
Ceará, 5476, Zona II, e os telefones 
de contato são (44) 2020-6151 e 
98457-1135. O e-mail é cram@
umuarama.pr.gov.br.

Qualificação gratuita em 
manipulação de alimentos

venda ao consumidor.
O curso é resultado de uma 

parceria entre a Vigilância 
Sanitár ia  da Secretaria 
Municipal de Saúde e a 
Secretaria Municipal  de 
Indústria e Comércio, por meio 
da Agência do Trabalhador e 
da Casa do Empreendedor. 
Em fiscalizações realizadas 
rotineiramente, a Vigilância 
Sanitária do município tem 
encontrado muitos profissio-
nais trabalhando sem forma-
ção comprovada ou desatua-
lizados quanto às medidas e 
cuidados necessários.

O curso faz parte do 
Programa Alimento Mais 
Seguro.

Os interessados deverão 
fornecer nome completo, 
telefone/WhatsApp e número 
do CPF para emissão do certi-
ficado, bem como o endereço 
de e-mail. Mais informações 
pelo telefone (3621-1100).
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Prefeitura realiza amanhã em todas as 
UBSs da cidade o Dia D da Vacinação

Evolução pela educação
Para construir o mundo em que sonhamos viver, 

o melhor caminho é a educação. É ela que fornecerá 
as bases para uma sociedade mais justa e para um 
planeta mais sustentável. Esse caminho nem sempre é 
fácil, mas com pequenas atitudes, podemos começar 
a semear esse sonho.

Foi o que aconteceu em Ibiporã, no Norte do Paraná, 
onde uma turma de alunos do programa Aprendizagem 
de Adolescentes e Jovens (AAJ), promovido pelo 
SENAR-PR, executou um projeto para a recuperação 
de uma Área de Proteção Permanente (APP) do Lago 
Beltrão Park, um espaço público que corria risco de se 
deteriorar do ponto de vista ambiental.

O AAJ trabalha a construção da ponte entre 
a juventude rural e uma carreira profissional, 
encaminhando os estudantes para a primeira 
oportunidade de trabalho, através de uma vivência 
prática profissional. Muitas vezes o final do programa 
coincide com o início do primeiro emprego.

Em Ibiporã os jovens de uma turma de “Classificação 
de Grãos” do AAJ se engajaram em um projeto de 
recuperação, que dentre suas ações contou com o 
plantio de 75 mudas nativas, além de um mutirão para 
retirar lixo e plantas exóticas do local.

A ação trabalhou a socialização e a cidadania, 
ao envolver a prefeitura do município e a empresa 
que doou as mudas. Também deixou para sempre 
uma marca na paisagem da cidade e no coração dos 
estudantes, que puderam vivenciar mais de perto os 
dilemas em relação ao meio ambiente que poderão 
enfrentar no futuro.

sistemafaep.org.br

ESTA etapa da multivacinação servirá para que o esquema vacinal das crianças ou adolescentes seja completado

Pais e responsáveis por 
crianças e adolescentes meno-
res de 15 anos têm a oportu-
nidade de atualizar as carteiri-
nhas de vacinação, em horário 
especial amanhã (sábado, 20). 
Das 8h às 16h30, todas as uni-
dades de saúde de Umuarama 
e dos distritos vão realizar o 
Dia D, oferecendo mais de 20 
tipos de imunizantes do grupo 
chamado ‘de rotina’.

O objetivo é atualizar a 
caderneta de vacinação do 
público não vacinado ou com 
esquema incompleto de doses 
do calendário oficial brasileiro, 
de acordo com a faixa etária. 
Lilia Simeire Silva Hidalgo, 
coordenadora do Programa 
de Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde, conta 
que também será realizada 
campanha de vacinação contra 
poliomielite dirigida a crianças 
entre um ano e cinco anos 
incompletos. “A campanha 
segue até 9 de setembro, mas 
neste Dia D esperamos um 
grande público, pois pensa-
mos neste horário especial 
exatamente para que todos 
tenham tempo de proteger 
seus filhos e também se pro-
tegerem”, observou.

Segundo Lilia, existem 
cerca de 5.600 crianças com 
idade entre 1 e 4 anos em 
Umuarama e, deste total, 
apenas 500 tomaram a vacina 
contra a poliomelite – ou seja, 
8,9%. “Esses números nos são 
enviados pela Sesa (Secretaria 
de Estado da Saúde). Já em 

relação à multivacinação, 
não há meta a ser atingida, 
pois esta etapa servirá para 
que o esquema vacinal das 
crianças ou adolescentes 
seja completado”, explicou, 
alertando que com a ocor-
rência de casos mundiais 
de polio, e considerando a 
baixa cobertura vacinal, há 
risco de o vírus da doença 
voltar a circular no país.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, chama a atenção para o 
fato de as vacinas do calendá-
rio podem ser feitas de forma 
concomitante, incluindo a imu-
nização contra covid-19. “Ou 
seja, a pessoa pode tomar mais 
de uma vacina na mesma hora, 
sem risco à saúde. Nossa reco-
mendação é de que a situação 
vacinal das crianças e adoles-
centes seja verificada pelos 
pais ou responsáveis em uma 
unidade de saúde”, indica.

Além das 18 UBS da cidade, 
também haverá multivacina-
ção nos distritos de Serra dos 
Dourados, Lovat, Vila Nova 
União e Santa Eliza. “O trabalho 

Combate ao Coronavírus
Também no próximo sábado (20) serão disponibiliza-

das vacinas contra o coronavírus, enquanto houver doses, 
nas unidades de saúde Central, Sonho Meu, Cidade Alta e 

Guarani-Anchieta, também das 8h às 16h30. “Teremos imu-
nizantes para as doses 1 e 2, além de doses de reforço 1, 2 
e 3, para todos os públicos. Pedimos para que as pessoas 

levem documentos com foto e que não esqueçam de levar 
a carteirinha”, recomenda o secretário municipal de Saúde.

realizado pelo setor de Atenção 
Primária em Saúde vai atender 
ao chamado do Ministério da 
Saúde para que os municípios 
imunizem o maior número pos-
sível de pessoas para melhorar-
mos a cobertura vacinal no país, 
tanto para reduzir quanto para 
eliminar ou erradicar as doenças 
imunopreveníveis”, detalha.

Umuarama teve 39 mil 
infectados com a covid

A pandemia de corona-
vírus chegou a Umuarama 
em março de 2020 e, desde 
então, a Secretaria Municipal 
de Saúde mantém o controle 
dos números na cidade. Ontem 
(quinta-feira, 18) o total de 
pessoas que foram diagnosti-
cadas com a doença chegou à 
marca de 39.012 (deste total, 
38.545 pessoas se recupera-
ram). Neste período de quase 
29 meses, 355 óbitos foram ofi-
cialmente registrados – uma 
média de 12 mortes por mês.

De acordo com o mais 
recente Boletim Covid, 14 
novos casos foram confir-
mados, sendo 10 mulheres, 
quatro homens e nenhuma 
criança. Existem atualmente 
28 casos considerados sus-
peitos, aguardando o resul-
tado dos exames, e mais 128 
casos ativos, indicando que 
156 pessoas estão em isola-
mento domiciliar.

Um homem de 75, que 
tomou três doses de vacinas 
contra o coronavírus, está 

internado na UTI do Hospital 
Cemil. Neste ano, em 230 dias 
– de 1° de janeiro até 18 de 
agosto de 2022 – 18.587 pes-
soas receberam diagnósticos 
positivos da doença (foram 
9.526 mulheres, 6.951 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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MARLI C. TOLEDO

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA

Conheça a segunda etapa do conhecimento do DO IN
Para acabar ou controlar a 

irritação e o nervosismo: vire 
a palma da mão direita para 
você. Com o dedão da mão 
esquerda, pressione a parte 
interna do pulso direito, na 
região localizada logo abaixo 
da mão. Mantenha a pressão 
nessa região durante cinco 
minutos e depois relaxe. 
Descanse por um minuto e 
volte a repetir o processo. Faça 
cinco repetições em cada mão.

Contra prisão de ventre: 
Com as costas da mão viradas 
para você, pressione o ponto 
bem abaixo do ossinho do 
dedo indicador. Mantenha a 

pressão nessa região durante 
cinco minutos e depois relaxe. 
Descanse por um minuto e 
volte a repetir o processo. Faça 
pelo menos cinco repetições 
em cada mão.

Para o cansaço físico, a 
tonificação: Dobre o braço 
a 90° (como se estivesse 
fazendo “muque”). Depois 
pressione, com a ponta do 
polegar, a parte interna do 
braço, no ponto logo acima do 
osso do cotovelo, um pouco 
antes de chegar à dobra 
do braço. Descanse por um 
minuto e volte a pressionar 
até não sentir mais dor.

A pressão deve ser feita 
repetidamente (como se esti-
vesse bombeando) em inter-
valos de um segundo, durante 
um a cinco minutos.

Contra  a  enxaqueca: 
Posicione os polegares na 
base da nuca e suba os dedos 
até encontrar o início do crâ-
nio. Pressione durante cinco 
minutos os pontos que ficam 
na linha da orelha. Descanse 
por um minuto e volte a repetir 
o processo. Continue pressio-
nando até sentir alívio da dor.

Dores no estômago e verti-
gem: Vire a palma da mão para 
você. Agora meça dois dedos 

abaixo da base da mão e pres-
sione durante cinco minutos 
esse ponto – que fica um pouco 
abaixo do pulso. Depois des-
canse por um minuto e volte a 
repetir o processo. Faça quan-
tas repetições forem necessá-
rias, até não sentir mais dor.

Para controlar cólicas: 
Posicione o dedão da mão na 
parte de cima do tornozelo. 
Deslize os dedos na parte de 
cima dos pés, até encontrar 
um osso protuberante, que 
fica entre o dedão do pé e o 
indicador. Pressione esse ponto 
durante cinco minutos. Depois 
descanse por um minuto e volte 

a repetir o processo até sen-
tir que o ponto não está mais 
dolorido. A massagem pode ser 
feita em ambos os pés.8 VARIEDADES  Sexta-feira 19 de agosto de 2022 @oparana hojenews

Palavras cruzadas

Logo cedo, confie em seu sexto sentido na hora de 
direcionar o foco para assuntos que exigem segre-
do. Sua intuição estará mais afiada e há chance de 
descobrir um segredo, mesmo sem querer. Há sinal 
de animação nos assuntos do coração, seja com o 
mozão ou com o crush. Seu jeito descontraído e 
comunicativo promete muito sucesso na conquista

Logo cedo, sua ambição vai dar as cartas e você 
pode colocar em prática novas ideias, assim será 
possível dar aquela deslanchada na carreira. À noite, 
reservar tempo para se divertir com os amigos e o 
mozão pode ser o que faltava para aquecer seu co-
ração. Um programa animado com a galera também 
será perfeito para trazer vida nova à paquera - se joga!

Sextou, meu cristalzinho, e você começa o dia so-
nhando com férias, viagem e passeios. Pode ser uma 
boa restabelecer contato com gente que mora longe 
ou está em viagem. Aproveite o momento para dar 
uma reciclada nas suas redes sociais, bebê. Quem 
já tem compromisso pode formalizar os laços com 
o mozão, ou dar um passo mais sério nessa história. 

A sorte sorri para você logo cedo, aproveite e faça 
uma fezinha! Mas, ainda pela manhã, a Lua entra em 
Gêmeos e o seu foco se concentra no trabalho. Se 
você trabalha correndo de um lado para o outro, re-
serve tempo para relaxar também. Cuidado nunca é 
demais! Tá na pista? Há chance de se envolver com 
um colega. 

Logo cedo, você vai resolver qualquer assunto antigo 
que estava pendente ou que tem relação com a casa 
e a família. Também fica fácil cuidar de serviços que 
exigem criatividade e contato com outras pessoas, 
especialmente se precisa trocar ideias com outras 
pessoas. Prepare-se para fazer o maior sucesso na 
conquista! 

Comece a dia colocando as mensagens em dia, 
respondendo e-mails e cuidando de tarefas que 
envolvem comunicação. Depois, com a Lua em Gê-
meos, fica mais fácil se dedicas a tarefas que exi-
gem praticidade e responsabilidade. Um programa 
caseiro pode ajudar a manter seu lado possessivo 
sob controle.

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 no dia 19 de agosto são do signo de Leão com a personalidade em Virgem. Em geral 
têm sorte para ganhar dinheiro. Alguém sempre lhes acena com uma boa possibilidade de trabalho 
ou emprego, apoio ou ajuda providencial. Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, 
Urano, dois astros de natureza feminina, que formam outro, 6, Vênus, também de natureza feminina. 
Este número favorece a beleza física e a bondade, mas não dá sorte no amor.

Horóscopo nascido em 19 de agosto

Sextou, bebê, e os astros enviam excelentes ener-
gias para o trabalho logo cedo. Priorize tudo o que 
depender do seu esforço e da colaboração de outras 
pessoas logo cedo, tá? Que tal cuidar melhor do cor-
po e, de quebra, queimar o excesso de energia pra-
ticando exercícios físicos? A paquera segue a pleno 
vapor e traz momentos excitantes.

Você começa o dia com muita animação e pode até 
tentar algo diferente no trabalho. Se precisar de ajuda 
ou conselhos, procure os amigos. Depois, com a Lua 
de mudança para o seu inferno astral, sua energia 
pode diminuir um pouco. Diminua o ritmo e planeje 
algo mais íntimo com o mozão. Contatinho misterio-
so pode entrar no seu radar hoje.

Aproveite o início do dia para cuidar de alguns interes-
ses pessoais. Depois, a Lua brilha em Gêmeos e desta-
ca sua habilidade com dinheiro, meu cristalzinho. Tem 
compromisso? Nesse caso, a dica dos astros é pegar 
mais leve com a possessividade para não azedar o ro-
mance. Curta o mozão, mas sem sufocá-lo! 

Sextou de bolso cheio, Áries! Há sinal de boas opor-
tunidades para ganhar dinheiro logo cedo. Você 
também vai administrar melhor o que é seu: bora lá 
conferir extratos, organizar as contas, planejar os pró-
ximos gastos... Ciúme ou possessividade pode pesar 
no romance logo cedo, mas um bom papo ajuda a 
esclarecer tudo. 

Mudanças e surpresas podem agitar as coisas em 
casas nesta sexta, Libra, mas não precisa se preocu-
par, tá? Se depender das estrelas, essas reviravoltas 
serão positivas para os seus interesses. No trabalho, 
tudo o que envolva cultura, leis, justiça, estudos e 
viagens contam com as melhores vibes e trazem ex-
celentes resultados. 

Você começa a sexta atacando os problemas com mui-
ta garra e disposição, Sagita. Ainda pela manhã, a Lua 
brilha em Gêmeos e avisa que juntar forças com os co-
legas e agir em equipe será o caminho para o sucesso. 
A paquera ganha um impulso e tanto das estrelas, mas 
você vai sonhar com compromisso. 

   Loterias
Megasena

01 03 04 05 06 07 13 15 
16 17 20 21 22 23 24 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 19/8/2022

concurso: 2511Megasena

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

01 08 12 29 38 42

concurso: 2405

concurso: 1822

02 12 15 29 33 40

concurso: 5690

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

OS
 RE

SU
LT

AD
OS

 SÃ
O 

INF
OR

MA
TIV

OS
 E 

NÃ
O 

SU
BS

TIT
UE

M 
OS

 RE
SU

LT
AD

OS
 O

FIC
IAI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 06 09 05 00 09 09

Super Sete concurso: 284C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2353Lotomania

65.426
26.754
92.348
53.752
30.668

02 14 21 32 53 69 72 
MIRASSOL/SP

06 19 20 26 34

FEVEREIRO

02 06 07 10 14 16 26

concurso: 5926

04 10 15 39 41 49 

Sol

Paranaguá
max 15
min 13

max 16
min 7

Cascavel
max 11
min 3

Foz do Iguaçu
max 14
min 6

max 16
min 8

Curitiba
max 11
min 4

FASES 
DA LUA

Sábado 20/8/2022

Sol
Domingo 21/8/2022

Sol

08 09 11 16 18 20 26 34 35 43
47 53 61 66 71 75 80 97 98 00

Lotofácil concurso: 2601

Crescente
03/09 - 15h08

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
10/09 - 06h58

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 21

TRSF
REALIZAVEL

XAXIMRIXA
TSANACT

URETRAED
ATAVAGAR
TERREMOTO

AEREGVAS
RSUAVETO

GRAUDARDO
ENSONOS
SUPORTAA
TRUPEDAI

PROFESSORA
EESBRAS

Que se
pode pôr

em
prática

Aquilo
que é de

outro
planeta

Vaso feito
do tronco

de sa-
mambaia

Canal que
conduz 
a urina
(Anat.)

Líquido
anesté-

sico hos-
pitalar

Matéria-
prima do
açúcar 

(pl.)

Faixa de
rádio

popular

Aero-
náutica
(abrev.)

Letra que
antecede 
o cifrão 
no real

Animal
como o
sapo

(Zool.)

Scooby-(?),
cão de

desenho
animado

Vesti-
menta

feminina
(pl.)

Divisão da
escala
térmica

Eu, tu 
e ele

(Gram.)

(?) Ketu,
grupo da

axé-music

A "tia" da
escola

brasileira

O estado
capixaba
(sigla)

Bairro da
cidade de
São Paulo

Dia, mês
e ano

Figura da
foto 3 x 4

Desavença
Aquele que

dirige o
barco (pl.)

Tributo;
imposto

Rela-
cionar

Cura-se
de doença

Tipo de a-
partamento

Substituto do
dirigente estadual

Fazer
versos

A última
letra

Registro 
de reunião

Abalo
sísmico

Ficar
disponível
Acusado
de crime

Eliane
Giardini,

atriz
Delicado

Sílaba de
"uvas"

Pequena
lança

Bases de 
montanhas

Apenas;
somente
Assento 

acolchoado

De + aí

Consoantes
de "sebo"

Grupo
teatral

Prefixo de
"enluvar"

Tolera;
aguenta

3/doo. 4/brás — flat. 5/rosto — sopés — suave — xaxim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 21

TRSF
REALIZAVEL

XAXIMRIXA
TSANACT

URETRAED
ATAVAGAR
TERREMOTO

AEREGVAS
RSUAVETO

GRAUDARDO
ENSONOS
SUPORTAA
TRUPEDAI

PROFESSORA
EESBRAS

Que se
pode pôr

em
prática

Aquilo
que é de

outro
planeta

Vaso feito
do tronco

de sa-
mambaia

Canal que
conduz 
a urina
(Anat.)

Líquido
anesté-

sico hos-
pitalar

Matéria-
prima do
açúcar 

(pl.)

Faixa de
rádio

popular

Aero-
náutica
(abrev.)

Letra que
antecede 
o cifrão 
no real

Animal
como o
sapo

(Zool.)

Scooby-(?),
cão de

desenho
animado

Vesti-
menta

feminina
(pl.)

Divisão da
escala
térmica

Eu, tu 
e ele

(Gram.)

(?) Ketu,
grupo da

axé-music

A "tia" da
escola

brasileira

O estado
capixaba
(sigla)

Bairro da
cidade de
São Paulo

Dia, mês
e ano

Figura da
foto 3 x 4

Desavença
Aquele que

dirige o
barco (pl.)

Tributo;
imposto

Rela-
cionar

Cura-se
de doença

Tipo de a-
partamento

Substituto do
dirigente estadual

Fazer
versos

A última
letra

Registro 
de reunião

Abalo
sísmico

Ficar
disponível
Acusado
de crime

Eliane
Giardini,

atriz
Delicado

Sílaba de
"uvas"

Pequena
lança

Bases de 
montanhas

Apenas;
somente
Assento 

acolchoado

De + aí

Consoantes
de "sebo"

Grupo
teatral

Prefixo de
"enluvar"

Tolera;
aguenta

3/doo. 4/brás — flat. 5/rosto — sopés — suave — xaxim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO9

F D V
C E L E B R A N T E

R E S T I T U I R
I P CA R A T E

C E A R E N S E Ã A
S E R VO V A D
C A T A V E N T O

S O I G A A R T U R
L D E L I B

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

G I M U E R V A S
V A D I A P I S
A T E N C I O S A
S E I S M E S E S

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

DesnudaGigante
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.



10 Sexta-feira, 19 de agosto de 2022  10 Terça-feira 9 de agosto de 2022 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/OPARANÁ 

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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Honda Forza 350, sofisticação e alta tecnologia
O nome Forza é tradicio-

nal na linha global da Honda, 
designando as scooter pre-
mium que estabeleceram um 
elevado padrão em termos 
de dirigibilidade, praticidade 
e segurança. Em duas déca-
das de mercado a Forza con-
quistou a preferência de um 
público muito exigente, o euro-
peu, pois às distintas qualida-
des dinâmicas, soube associar 
um estilo elegante e muita efi-
ciência sob o ponto de vista da 
praticidade.

Foi através da Forza que 
a marca popularizou inúme-
ras tecnologias como a trans-
missão CVT com controle 
eletrônico S-Matic, a chave 
Smart-Key e a frenagem ABS. 
Paralelamente a estes dispo-
sitivos, a Forza trouxe ao seg-
mento um design evoluído, 
onde o aspecto estético se 
fundiu com a praticidade de 
um vão sob o banco capaz de 
abrigar dois capacetes e o con-
forto de referência, seja no uso 
urbano como em rodovia.

A Honda Forza que chega ao 
Brasil é o resultado final deste 
longo processo evolutivo, onde 
a atitude de scooter multiuso 
foi reforçada por um motor 
mais potente e moderno, que 
aliado a itens de praticidade e 
sofisticação faz dela uma nova 
referência entre as maxi-scoo-
ter do segmento.

Importada da Ásia, na 
planta na Tailândia, a versão 
da Forza trazida para o Brasil é 
a mais recente e se caracteriza 
pelo ganho de potência obtido 
através do aumento da capaci-
dade cúbica em exatos 51 cm³ 
em relação ao modelo ante-
rior. Mais importante do que 
o aumento de performance 
de tal atualização foi a eleva-
ção das curvas de potência 
e torque em conjunto, o que 
se traduziu em uma pilota-
gem muito mais confortável e 
segura, com o motor sempre 
pronto a oferecer a resposta 

exata ao comando do acelera-
dor. Na parte ciclística, a Forza 
conta com suspensões estuda-
das para proporcionar eficiên-
cia e grande absorção das irre-
gularidades da pavimentação.

A excelente performance, 
garante à Forza 350 a desen-
voltura e segurança necessá-
ria em rodovia inclusive com a 
presença de garupa, e ambos 
ocupantes desfrutam de apri-
morada ergonomia com o 
máximo de conforto, seja por 
conta do amplo banco em dois 
níveis, como pela presença do 
para-brisa com regulagem de 
altura com controle elétrico.

  
ESTABILIDADE 

A Forza 350 tem como 
ponto de partida de seu estilo 
o imponente para-brisas elé-
trico controlado por tecla no 
punho esquerdo. Com 180 mm 
de altura, foi concebido para 
oferecer excelente proteção 
e direcionar os fluxos aerodi-
nâmicos à volta e por cima da 
cabeça do condutor e garupa, 
assim como reduzir o ruído do 
vento. A posição do para-brisas 
pode ser facilmente alterada 
oferecendo maior estabilidade 
e conforto na condução a alta 
velocidade e também para 
grandes distâncias. Em uso 
urbano o condutor pode bai-
xar o para-brisa para usufruir 
de uma visibilidade mais ade-
quada à utilização em cidade 
como para aumentar o fluxo de 
ar em dias quentes.

Ao associar um estilo ele-
gante à eficiência aerodinâ-
mica, a Forza 350 consegue 
misturar modernidade com 
esportividade. De fato, as 
palavras-chave da equipe 
de design foram "agressivi-
dade, técnica e potência"; 
aspectos que ficam eviden-
tes ao observarmos o spoiler 
sob do farol, as carenagens 
laterais em forma de "Z" e 
demais elementos que criam 
uma estética forte, exclusiva 

e absolutamente atual.
O atento estudo aerodinâ-

mico aliado à centralização 
das massas resultou em agili-
dade, e, para maior conforto a 
alta velocidade, a porção fron-
tal da Forza 350 tem a capa-
cidade de gerir as pressões 
negativas à frente do condu-
tor, reduzindo o efeito natural 
do vento e assim diminuindo 
estresse e cansaço na pilota-
gem em velocidade.

O espaço sob o assento tem 
capacidade para dois capace-
tes integrais e pode ser divi-
dido para levar um só capacete 
e/ou o equipamento de chuva 
e pastas de tamanho A4. Na 
parte traseira do escudo fron-
tal, o compartimento do lado 
esquerdo tem tampa com 
chave e o seu espaço pode ser 
arranjado segundo as conve-
niências do condutor, podendo 
receber um smartphone ou 
uma pequena garrafa de água. 
Tal compartimento é dotado 
de porta USB-C.

  MOTOR
O motor da Forza 350 é 

dotado da tecnologia eSP+ 
(enhanced Smart Power+), 
na qual oferece um excelente 
desempenho, tanto do ponto 
de vista ambiental como em 
termos de performance global 
graças à adoção de tecnologias 
de redução do atrito, peso e 
vibração do motor.

O pico de potência deste 
motor de comando de válvulas 
simples no cabeçote – SOHC – 
de quatro válvulas, alimentado 
por injeção de combustível 
PGM-FI e com arrefecimento 
por líquido é de 29,2 cv a 7.500 
rpm, com um torque máximo 
de 3,24 kgf.m a 5.250 rpm.

O virabrequim se destaca 
pela sua rigidez, necessária 
para a gestão da potência, 
aliás como todos os compo-
nentes do motor que foram 
projetados visando confiabili-
dade a longo prazo e elevada 
performance. Para aumentar 

o arrefecimento do pistão, um 
injetor de óleo, como o usado 
na CRF 450R, pulveriza lubri-
ficante diretamente na parte 
de trás do pistão melhorando 
a combustão. A capacidade do 
cárter de óleo é de 1,7 litros.

A borboleta do sistema de 
injeção tem 36 mm de diâme-
tro, as válvulas da admissão 28 
mm, o que garante a eficiência 
da alimentação. A caixa de ar 
tem 5,5 litros de capacidade, 
permitindo aspirar o ar com 
mais eficiência, utilizando um 
"fluxo de redemoinho" refor-
çado dentro do cilindro para 
maior consistência na queima 
do combustível. Os gases quei-
mados são expelidos por uma 
abertura de escape em linha 
reta, o que melhora ainda 
mais a eficiência. Para redu-
zir a resistência dos gases 
de escape, o silenciador tem 
duas câmaras distintas. O 
tamanho e a posicionamento 
do catalisador permite um 
fluxo ideal, o que favorece a 
purificação dos gases.

O atrito interno é reduzido 
pelo desvio de 5 mm no eixo 
do cilindro, pela introdução 
de um ajuste hidráulico na 
corrente da distribuição e uti-
lização de uma bomba de óleo 
de grande eficiência. Usada em 
motores de alta performance, 
esta bomba reduz a pressão 
interna do motor, diminui as 

perdas por bombeamento e o 
atrito interno de rotação. Um 
eixo de equilíbrio ligado ao 
virabrequim reduz ainda mais 
as vibrações e contribui para 
uma dirigibilidade agradável 
e suave.

A embreagem automática 
centrífuga aciona a transmis-
são V-Matic (com relações defi-
nidas para respostas rápidas a 
baixa velocidade e acelerações 
poderosas) e a transmissão 
final por correia V-Belt.

O motor da Forza 350 está 
equipado com o sistema Honda 
Selectable Torque Control – 
HSTC, de controle de tração. O 
sistema HSTC compara a dife-
rença entre as velocidades das 
rodas dianteira e traseira, cal-
cula a relação de deslizamento 
e depois controla o torque do 
motor através do sistema de 
injeção, visando retomar a tra-
ção na roda traseira. O sistema 
HSTC pode ser ligado e desli-
gado através de um comando 
no punho esquerdo. Quando 
o sistema se ativa para gerir 
a tração do veículo, há um 
indicador "T" no mostrador 
digital que pisca.

  PREÇO
A Honda Forza 350 2022 

chega às concessionárias de 
todo o Brasil neste mês na cor 
cinza metálico e preço suge-
rido é de R$ 47.000,00 (base 
Distrito Federal).
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00

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

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

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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Pimentel recebe IBGE e realiza censo simbólico

CONTRATA – SE 
A  e m p r e s a  C U R T U M E 

PANORAMA, está contratando pes-
soas portadoras de necessidades 
especiais, oferecemos vale refeição, 
vale transporte, a empresa possui 
refeitório próprio. Interessados 
entrar em contato pelo fone (44) 
3621 -1600 falar com Débora ou 
enviar curriculum para debora@
curtumepanorama.com.br 

Contratação imediata! 

O prefeito Hermes Pimentel 
recebeu uma equipe do 
escritório local do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em seu gabi-
nete, na tarde de ontem (18). 
Além de responder ao ques-
tionário aplicado pela recen-
seadora Maria Eduarda Silva 
Leme, em menos de cinco 
minutos, o prefeito manifes-
tou seu apoio ao Censo 2022 e 
pediu que a população receba 
bem e colabore com o trabalho 
dos recenseadores.

A atualização dos dados 
demográficos é muito impor-
tante para o município, na 
visão do chefe do Executivo 
municipal. “Precisamos rece-
ber bem os recenseadores e 
fornecer todas as informações 
que eles solicitam. O Censo é 
essencial para atualizar os 
dados sobre a nossa popula-
ção e permitir que o municí-
pio tenha acesso aos recur-
sos públicos necessários para 
atender às demandas sociais, 
educacionais e na área de 
saúde, principalmente, aten-
dendo melhor à própria popu-
lação”, defendeu.

Maria Eduarda estava 
acompanhada do coordena-
dor do IBGE em Umuarama, 
Paulo Cardozo Lavado, do 
coordenador censitário de sub 

área Vinícius Mota Bortolin e 
do agente censitário super-
visor Yuri Fernando Kloster 
Sperandio. “Com 17 das de 
coleta nossa equipe já visitou 
pouco mais de 8 mil domicí-
lios. Em quase 1% temos tido 
recusas de moradores, o que 
prejudica bastante o trabalho”, 
lamentou Paulo Cardozo.

Com as equipes a campo 
de segunda a domingo, o 
IBGE espera concluir o recen-
seamento até 31 de outubro. 
Os recenseadores visitam casa 
por casa quantas vezes for 
necessário para entrevistar os 
moradores, mas quem preferir 
por responder o questionário 
pela internet ou por telefone. 
“Mesmo assim é necessário 
receber o agente e solicitar um 
link e senha para preencher os 
dados na internet ou agendar 
o censo pelo telefone”, expli-
cou o coordenador.

A coleta de dados é feita 

digitalmente com o dispositivo 
móvel de coleta (DMC), que é 
georreferenciado – ou seja, ao 
formulário de dados é ane-
xada a localização (coorde-
nadas geográficas) da resi-
dência. O escritório local do 
IBGE conta com 260 recen-
seadores e 40 supervisores 
para realizar o censo em 21 
municípios da região – sendo 
104 agentes e 12 superviso-
res apenas em Umuarama.

Após a realização do censo 
simbólico, o prefeito Pimentel 
reforçou o apelo. “Não pre-
cisa ter medo. Os recenseado-
res são bem identificados, por 
jaleco e credenciais, e prestam 
um serviço muito importante 

ALÉM de responder ao questionário, o prefeito manifestou apoio ao Censo 2022 e pediu 
que a população receba bem e colabore com o trabalho dos recenseadores

para a cidade e o país. A 
entrevista é bem rápida e os 
dados vão ajudar a conhecer 
melhor as características da 

nossa população, auxiliando 
inclusive na elaboração de 
políticas públicas”, comple-
tou o prefeito.
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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

JÁ FOI?
O fim de semana está propício para renovar o guarda-roupa de frio na 45ª Feira Ponta de Estoque que acontece até amanhã, às 18h, 
no Centro de Eventos do Parque de Exposições. Nesta sexta (19), das 9h às 22h, e amanhã (20), das 9h às 18h.

Eu tenho certeza que o que focamos é no que 
nos tornamos. Transforme-se na mudança que 

você deseja ver - essas são palavras em que 
baseio a minha vida.

Oprah Winfrey

SEM
A ANVISA  desobrigou o uso de más-
caras e o distanciamento entre pes-

soas em aviões e aeroportos em todo 
o país, nesta quarta-feira. As compa-
nhias continuam tendo de higienizar 
os aviões, disponibilizar álcool em gel 

nos voos e seguir com sistemas de 
filtros de ventilação, além de manter 

o desembarque de aeronaves por 
fileiras, evitando possíveis tumultos. 
A medida deve entrar em vigor nos 

próximos dias, quando for publicada 
no Diário Oficial da União. (Folha)

RAIO X
O TikTok é a principal rede social utiliza-
da por crianças e adolescentes de 9 a 17 

anos no país, segundo a pesquisa TIC Kids 
Online Brasil. O WhatsApp e Instagram 

são as redes sociais em que mais usuários 
têm perfis, enquanto o aplicativo chinês 
é o mais usado, à frente do Instagram e 

Facebook. De acordo com o levantamen-
to do Centro Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Infor-
mação (Cetic.br), 93% das crianças nessa 

faixa etária são usuárias de internet, o que 
corresponde a cerca de 22,3 milhões de 
pessoas conectadas. Outro dado impor-
tante do estudo é que 32% dos usuários 

de internet de 11 a 17 anos buscaram 
apoio emocional nas redes. (g1)

NA ESCOLA?
Dados recentes do Censo Escolar, de 

2021, mostram que 82,9% dos matricula-
dos, da creche ao ensino médio, estão em 
instituições públicas de ensino no Brasil. 
Das mais de 42,6 milhões de crianças e 
jovens estudantes no país, 35,3 milhões 
estão em unidades administradas em ní-

vel municipal, estadual ou federal. Os que 
estudam no ensino particular correspon-
dem a apenas 7,2 milhões de pessoas, ou 
17,1%. Em que pesem as crises financei-

ras dos últimos anos e a pandemia de 
covid-19, a média de alunos da rede pú-
blica é tradicionalmente superior a 80%. 
Atualmente, a menor faixa de alunos em 
escolas particulares é a do ensino médio, 

com 12% do total. (Folha)

GRATUITO
A Escócia se tornou o primeiro país a dis-

tribuir produtos menstruais gratuitos para 
todas as mulheres. A partir desta semana, 
produtos como absorventes externos e 
internos estarão disponíveis em espaços 
públicos, como centros comunitários, far-

mácias e centros de jovens a quem precisar. 
A lei que previa o acesso foi aprovada em 

2020, como esforço para acabar com a 
pobreza menstrual, quando mulheres de 

baixa renda não têm condições de comprar 
produtos de higiene feminina, por causa 

dos altos valores. Outros países, como Nova 
Zelândia, começaram a desenvolver iniciati-
vas para distribuir absorventes em escolas, 

para evitar a falta às aulas por alunas em 
períodos menstruais. (Washington Post)

Equipe Ótica Pupila e a consultora Sirley Batatinha

O  investimento foi essencial e transformador . Estamos com a equipe prepa-
radíssima e entusiasmada para o período de bons negócios que vem por aí. 
Estamos energizadas"-, ressaltou Leila Paulis, da diretoria da Ótica Pupila. 
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VOCÊ JÁ PREPAROU SUA EQUIPE?
Cerca de três encontros quinzenais separam sua equipe da 'performance' espe-

rada para as vendas do final do ano, e nós estamos há exatos noventa dias do fim 
de 2002. Chega Novembro, chega a Copa do Mundo e chega o natal e sua equipe 
está como? Uma equipe  que volta o 'olhar para si' e com isso encanta-se com o 

outro é uma equipe preparadíssima para  o Resultado Final. Boas vendas, ambien-
te propício, planejamento eficaz e investimento com retorno. 

Ou você vai esperar as luzinhas do Natal se acenderem?
Contatos:   (44) 9 9988-6567  Sirley Batatinha  e @sirleybatatinha no direct 

do Instagram


