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Umuarama realiza evento pelo Dia de
Luta da População em Situação de Rua
Há 20 anos a Apromo Albergue atua em Umuarama na acolhida de pessoas 
que passam por uma situação de vulnerabilidade social. E a instituição foi 
sede do evento em celebração ao Dia Nacional de Luta da População em 

Situação de Rua. Foram desenvolvidas ações de resgate à história e a rele-
vância dos Direitos Humanos, além da criação de vínculos, orientações e 
encaminhamentos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. l 8
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ASSESSORIA/SECOM

O paisagismo urbano de 
Umuarama é referência 
no Paraná e para out-
ras cidades brasileiras. 
Bosques, ruas arboriza-
das e ipês de todas as 
cores, além de praças e 
canteiros floridos. São 
mais de 23 mil mudas 
de flores diversas. O 
prefeito Hermes Pimentel 
homenageou profissio-
nais que cuidam desse 
paisagismo urbano, que 
encanta umuaramenses 
e visitantes. 

Lei de improbidade
não retroage para
as condenações

definitivas
l 3

Treinamento
de mesários

para Eleições
será a distância
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Umuarama
inicia preparação

para os Jogos
dos Idosos
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Combate à 
evasão escolar

Policiais militares de Umuarama estão passando por um treinamento especial através do Curso de Atirador 
Designado Policial. As aulas são ministradas por equipes especializadas do Batalhão de Operações Especiais, 
o Bope, que ensinam técnicas especiais como o estabelecimento de protocolos, procedimentos operacionais 
padronizados, especificações de armamento, manuseio de armamento e munição especial.

Paisagem urbana
JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Elite

DIVULGAÇÃO

Ponta de Estoque
segue hoje com

excelentes
oportunidades
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Fases da lua
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Secretaria de Educação inicia combate 
à evasão escolar e repetência por faltas

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

19/7 a 19/8 0,7373 0,7373 0,2361
20/7 a 20/8 0,7372 0,7372 0,2360
21/7 a 21/8 0,7100 0,7100 0,2090
22/7 a 22/8 0,6724 0,6724 0,1715
23/7 a 23/8 0,6730 0,6730 0,1721

Ações % R$
Petrobras PN -5,06% 31,73 
Vale ON -1,12% 66,96 
ItauUnibanco PN -1,37% 26,64 
Magazine Luiza ON -6,20% 3,78 
Locaweb ON -7,72% 10,04 
Azul PN -7,63% 15,99

IBOVESPA: -2,04% 111.496 pontos

Iene 137,03
Libra est. 0,85
Euro 1,00
Peso arg. 136,05

% dia compra venda % mês 

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

PTAX  (BC) +0,4% 5,1955 5,1961 +0,1%

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

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

EURO -0,4% 5,2147 5,2158 -1,5%

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 19/08

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 6,14
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.323,80 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/08 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 1.488,75 -6,75 8,2%
FARELO set/22 448,70 -0,70 10,4%
MILHO set/22 626,00 6,25 4,9%
TRIGO set/22 753,25 21,75 -7,3%

SOJA 166,41 0,3% -4,5% 164,00
MILHO 75,66 -0,2% 2,6% 75,00
TRIGO 110,47 -0,5% 0,2% 114,00
BOI GORDO 297,72 0,0% -1,8% 300,00
SUINO 6,84 0,0% 10,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/08 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 19/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 -1,7% -4,9%
SOJA Paranaguá 190,00 -1,0% -2,1%
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
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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
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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
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Londrina
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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

Muitas nuvens

Mais de 8 mil alunos
A responsável pelo setor de documentação escolar, Viviane Apa-
recida da Silva Cameloti Lopes, informa que 8.016 alunos estão 
matriculados nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na rede 

municipal (das turmas de Infantil 4 até o 5º ano). “Deste total, 47 
estudantes já estão em acompanhamento pelo Programa de Com-
bate ao Abandono Escolar (PCAE), incluídos no Sistema Educacio-
nal da Rede de Proteção (Serp), devido a ausências injustificadas”, 

explicou. O abandono e a repetência são problemas sociais que 
afetam a todos, desde a formação do cidadão e seu futuro pro-
fissional até a disponibilidade de recursos para investimento na 

educação. “A sociedade precisa assumir essa bandeira, para evitar 
o agravamento dos problemas sociais. Com baixa escolaridade 

todos acabam sendo prejudicados. Lugar de criança é na escola, 
integrada à comunidade e recebendo educação para ter um futu-

ro melhor”, completou a secretária Mauriza Lima.

A Secretaria Municipal de 
Educação iniciou uma campa-
nha contra o abandono esco-
lar e o alto índice de reprova-
ção de estudantes por faltas 
não justificadas, que vem se 
acentuando neste ano em 
Umuarama. De acordo com a 
secretária Mauriza Gonçalves 
de Lima, nunca houve tan-
tas reprovações registradas 
ao final do primeiro semes-
tre letivo como em 2022, uma 
situação preocupante para o 
avanço do estudante na sua 
formação escolar.

A campanha, que conta 
com peças produzidas para 
televisão, internet, mídia 
impressa e até outdoors, é 
uma das ações da secreta-
ria para tentar reverter os 
números. Para ser aprovado, 
além de atingir o conheci-
mento necessário nas avalia-
ções periódicas, o estudante 
deve ter, obrigatoriamente, 
75% de presença nas aulas 
até o final do ano letivo.

“Mas neste ano temos mui-
tos casos de alunos com 25% 
de faltas ou mais ainda no 
primeiro semestre. Estamos 
preocupados com a situação 
e ainda mais com a compla-
cência dos pais, que estão dei-
xando os filhos faltarem tanto 

à escola”, lamentou a secretá-
ria da Educação.

NOVO CENÁRIO
Mauriza avalia que o cená-

rio mudou a partir do isola-
mento social imposto pela 
pandemia, período em que 
as aulas presenciais foram 
suspensas e os estudantes 
realizaram atividades esco-
lares em casa. “Parece que 
muitos perderam o respeito 
pelo livro de chamada e fal-
tam sem apresentar atestado 
médico ou qualquer justifica-
tiva válida que possa ‘abonar’ 
a falta”, acrescentou.

Diretores e equipes de 
apoio das escolas municipais 
têm feito busca ativa para 

combater o abandono esco-
lar e tentar reduzir o índice 
de faltas e de desistências. 
Muitos alunos são encon-
trados dormindo em casa, 
enquanto os pais apresen-
tam justificativas infundadas 
para o desinteresse.

“A responsabilidade pela fre-
quência dos alunos é dos pais. 
O excesso de faltas prejudica 
a rotina e o currículo escolar, 
acarreta perdas de conteúdo, 
descontinuidade no processo 
educacional e afeta a convivên-
cia e os vínculos no ambiente 
escolar. Já enfrentamos deficit 
ocasionado pela pandemia e 
a situação tende a agravar-se, 
caso as faltas continuem neste 
patamar”, alertou a secretária.
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STF decide que Lei de       
improbidade não retroage 
para condenações definitivas

COMO a LIA está no âmbito do direito administrativo sancionador, e não do direito penal, 
não retroage nesses casos

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que o novo 
texto da Lei de Improbidade 
Administrativa (LIA – Lei 
8.429/1992), com as alterações 
inseridas pela Lei 14.230/2021, 
não pode ser aplicado a casos 
não intencionais (culposos) 
nos quais houve condenações 
definitivas e processos em fase 
de execução das penas.

O  Tr i b u n a l  t a m b é m 
entendeu que o novo regime 
prescricional previsto na lei 
não é retroativo e que os 
prazos passam a contar a 
partir de 26/10/2021, data 
de publicação da norma.

Prevaleceu o entendimento 
do relator, ministro Alexandre 
de Moraes, de que a LIA está 
no âmbito do direito admi-
nistrativo sancionador, e não 
do direito penal. Portanto, a 
nova norma, mesmo sendo 
mais benéfica para o réu, não 
retroage nesses casos.

Os ministros entenderam 
que a nova lei somente se 
aplica a atos culposos prati-
cados na vigência da norma 
anterior se a ação ainda não 
tiver decisão definitiva.

S e g u n d o  a  d e c i s ã o , 
tomada no julgamento do 
Recurso Extraordinário com 
Agravo (ARE) 843989, como o 
texto anterior que não consi-
derava a vontade do agente 
para os atos de improbidade 
foi expressamente revogado, 
não é possível a continuidade 
da ação em andamento por 
esses atos. A maioria desta-
cou, porém, que o juiz deve 
analisar caso a caso se houve 
dolo (intenção) do agente 
antes de encerrar o processo.

DIREITO CIVIL
Primeira a votar, a ministra 

Rosa Weber entende que a lei 
não pode ser aplicada a atos 
ocorridos antes de sua vigên-
cia. Considera que a retroa-
ção da lei mais benéfica ao 
réu, prevista na Constituição 
Federal (artigo 5º, inciso XL), 
deve ter interpretação restri-
tiva apenas ao direito penal, 
não alcançando o direito admi-
nistrativo sancionador.

Da mesma forma, a minis-
tra Cármen Lúcia considera 

Caso concreto
No caso concreto, por unanimidade, o colegiado reconheceu a 

prescrição e restabeleceu sentença que absolvera uma procurado-
ra em uma ação civil pública na qual o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) buscava o ressarcimento de prejuízos supostamente 

ocorridos em razão de sua atuação. A procuradora atuou entre 
1994 e 1999, e a ação foi proposta em 2006, quando a prescrição 

prevista na lei era de cinco anos.

Teses
As teses de repercussão geral fixadas foram as seguintes:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para 
a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se 
nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo 

dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da moda-
lidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroati-
va, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem 
tampouco durante o processo de execução das penas e seus inci-

dentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbida-
de administrativa culposos praticados na vigência do texto ante-

rior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da 
revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente 

analisar eventual dolo por parte do agente. 4) O novo regime pres-
cricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se 

os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 

que a Lei de Improbidade 
Administrativa está no campo 
do direito civil, o que impede 
sua retroatividade.

O presidente do STF, minis-
tro Luiz Fux, também considera 
que a lei tem natureza civil e, 
dessa forma, não pode retroa-
gir para afetar situações com 
trânsito em julgado. Contudo, 
como os atos não intencionais 
(culposos) deixaram de ser 
tipificados como improbidade 
administrativa, o novo texto 
deve ser aplicado nas ações 
em curso quando a lei entrou 
em vigor, pois não configuram 
mais ilicitude.

EQUIPARAÇÃO AO 
DIREITO PENAL

O  m i n i s t r o  R i c a r d o 

Lewandowski, por sua vez, 
considera que as normas 
no campo do direito admi-
nistrativo sancionador são 
e q u i pa ra d a s  à s  n o r m a s 
p e n a i s .  Po r  e s s a  ca ra c-
teríst ica,  que a lei  mais 
b e n é f i ca  d e ve  ret roa g i r 
para alcançar atos ocorri-
dos antes de sua vigência, 
m e s m o  q u a n d o  h o u v e r 
trânsito em julgado.

Também para o minis-
tro Gilmar Mendes, a seme-
lhança entre os sistemas de 
persecução de ilícitos admi-
nistrativos e criminais per-
mite a retroatividade da lei. 
Segundo ele, a retroação da 
lei mais benéfica é direito 
do réu e não pode ser inter-
pretado restritivamente.

Em quem votar primeiro?
O primeiro cargo a ser preenchido na urna é de deputado 
federal (com quatro dígitos). Em seguida, o eleitor deve 
escolher seu candidato a deputado estadual ou distrital 
– esse apenas para eleitores do Distrito Federal – (com 
cinco dígitos); para senador (com três dígitos), para 
governador (dois dígitos) e, por último, para presidente 
da República (com dois dígitos).

Simulador virtual
Já está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) o simulador de votação eletrônica para as Eleições 
de 2022. Por meio da ferramenta, eleitores podem 
treinar como vai votar no dia do pleito como se estivesse 
diante de uma urna. E tudo de forma rápida, didática e 
divertida. O simulador existe desde as Eleições 2014 e 
ajuda, inclusive, reduzir o tempo para votar, evitando 
longas filas nas seções eleitorais. Isso porque o treino na 
urna virtual permite maior compreensão, por exemplo, 
da ordem de escolha dos candidatos durante a votação.

Ironia à pesquisa
O ministro-chefe da Casa 
Civil, Ciro Nogueira (PP), 
ironizou pesquisas que 
apontam liderança de Lula. 
Segundo Datafolha, Lula 
tem 47% das intenções 
de voto, contra 32% 
de Bolsonaro. “Vamos 
combinar assim para não 
haver mais discussão: o PT 
ganha a eleição todos os 
dias. No dia da eleição –  só 
no dia –, ganha Bolsonaro”, 
disse pelo Twitter. “Assim, 
as narrativas e as torcidas 
engajadas vencem nas 
versões e a maioria do 
Brasil vence de fato! Todo 
mundo ganha, como diria 
Bolsonaro, pelo bem do 
Brasil”, acrescentou.

Mesmo adversário
Em propaganda partidária 
disseminada nas redes 
sociais e grupos de 
mensagens, o ex-juiz Sergio 
Moro diz que nunca estará 
ao lado de Lula e sinaliza 
apoio ao presidente. Na 
propaganda partidária 
Moro afirma: “Jamais. 
Isso é impossível. Eu 
decretei a prisão do Lula, 
eu desmontei o esquema 
de corrupção do PT”. Em 
relação a Jair Bolsonaro, o 
ex-ministro da Justiça, que 
já foi tachado de traidor, 
sinaliza um possível apoio: 
“Em relação ao Bolsonaro, 
uma coisa eu posso te 
dizer. Nós temos o mesmo 
adversário”.

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, suspendeu a 
decisão do TRF-1 que havia “afastado a inelegibilidade” 

do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo 
Cunha. Com isso, o ex-deputado não poderá se candidatar 

nas próximas eleições. A decisão de Fux decorre do 
acolhimento de um pedido feito pela Procuradoria-Geral 

da República, após a defesa de Cunha ter conseguido, 
junto ao TRF-1, decisão de antecipação de tutela para 
suspensão dos efeitos da inelegibilidade. Cunha teve o 
mandato cassado pela Câmara dos Deputados em 2016 

por quebra de decoro parlamentar, após denúncias de ter 
ocultado a existência de contas bancárias no exterior, e por 
ter mentido sobre a existência delas durante depoimento à 

CPI que investigou a Petrobras.

Inelegível
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Treinamento dos mesários 
para as Eleições 2022 é 
prioritariamente a distância

A CAPACITAÇÃO foi assim para as eleições municipais de 2020, devido à pandemia e 
quando mais de 1 milhão de pessoas se capacitaram pelo app

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) decidiu tor-
nar prioritariamente a dis-
tância o treinamento dos 
mesários convocados para 
trabalhar nas Eleições 2022, 
consolidando mudanças 
implementadas no pleito de 
2020 em razão da pandemia.

A regra agora, por exem-
plo, é o treinamento ocorrer 
preferencialmente por meio 
de um aplicativo de celular 
desenvolvido pela Justiça 
Eleitoral. A ferramenta, dispo-
nível para aparelhos Android 
e iOS, traz todas as informa-
ções necessárias, divididas 
em módulos de estudo.

Para uti l izar  o app,  é 
preciso fazer um login uti-
lizando o número do título 
de eleitor.  “Só quem tiver 
sido formalmente nomeado 
para trabalhar nas eleições 
terá acesso às funcionalida-
des”, informou o TSE.

Na eleição deste ano, a 
Justiça Eleitoral convocou 
um contingente de mais de 2 
milhões de pessoas para tra-
balhar nas mesas de vota-
ção ou no apoio logístico. 
A orientação é que os con-
vocados já baixem a atua-
lização do app e comecem 
a utilizar a ferramenta. O 
prazo para concluir o treina-
mento é 1º de outubro, um 

dia antes do primeiro turno.
Ao final do treinamento, 

um certificado será emi-
tido em formato PDF, que 
virá com um QR Code para a 
validação do documento por 
meio do Canal do Mesário.

A capacitação por aplica-
tivo foi primeiro utilizada nas 
eleições municipais de 2020, 
quando as restrições impostas 
pela pandemia de Covid-19 

aceleraram a elaboração de 
ferramentas de ensino a dis-
tância. Naquele ano, mais de 
1 milhão de pessoas se capa-
citaram pelo app.

Com o sucesso da inicia-
tiva, o ensino à distância foi 
tornado prioritário pdlo TSE, 
embora os Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs) ainda possam 
realizar capacitações presen-
ciais se julgarem necessário.

Conteúdo
Os módulos do aplicativo contém imagens, cartilhas e manuais 
para o mesário, bem como orientações sobre fluxo de votação; 

procedimentos a serem adotados na seção eleitoral; checklist de 
início e de encerramento dos trabalhos; dicas de como combater 

a desinformação; medidas sanitárias para prevenção do contá-
gio pelo coronavírus; quiz para testar conhecimentos; e soluções 
para possíveis problemas que podem ocorrer durante a votação. 
A ferramenta traz também informações sobre o novo modelo de 

urna eletrônica, que é utilizado pela primeira vez nestas eleições e 
traz mais recursos de acessibilidade, como janela de intérprete de 
Libras para auxiliar o leitor surdo, teclado em braile e recursos de 

áudio, para os que tenham deficiência visual.
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Previsão é de que Dallagnol visite 
Umuarama no dia 30 de agosto

D e l t a n  D a l l a g n o l 
(Podemos) e Fabio Oliveira, 
candidatos a deputado federal 
e estadual, respectivamente, 
estarão em Umuarama no dia 
30 de agosto, segundo a asses-
soria. Na ocasião, o também 
candidato a deputado federal 
Matheus Barreto vai assinar o 
termo de compromisso com 
o Projeto 200+, que pretende 
levar ao Congresso mais de 
200 deputados e senadores 
comprometidos com o com-
bate à corrupção, com o fim 
do fundão eleitoral e com a 
preparação política. 

EXCELENTES 
CANDIDATOS

Por sua vez, Dallagnol 

distribuiu nota à imprensa, a 
propósito de um vídeo em que 
reconhece a ação do senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR) no 
apoio à Operação Lava Jato, o 
candidato a deputado federal 
e ex-procurador da República 
diz que “Alvaro Dias e Sergio 

Moro são excelentes candi-
datos e sempre contaram e 
contarão com meu apoio na 
defesa de boas causas como o 
combate à corrupção”.

D i a s  e  M o r o  ( U n i ã o 
Brasil) são candidatos ao 
Senado pelo Paraná.

DALLAGNOL estará 
acompanhado pelo 
vereador Mateus Barreto 
que assinará termo de 
compromisso com o 
Projeto 200+

RuralTech
Termina hoje a 1º 
RuralTech, feira de 
Tecnologia e Inovação 
para o campo, em Santa 
Helena. A feira é realizada 
em parceria da UTFPR, 
Associação Comercial e 
Empresarial, Instituto de 
Desenvolvimento Rural 
do Paraná Iapar-Emater 
, prefeitura, Sindicato 
dos Trabalhadores 
Rurais e Secretaria 
Estadual de Agricultura e 
Abastecimento.

Rota turística
Entrou na pauta da Câmara 
Municipal de Maringá o 
projeto de lei do prefeito 
Ulisses Maia (PSD) que 
institui a Rota Turística 
das Cervejas Artesanais. 
Maringá tem cervejarias 
artesanais premiadas 
nacionalmente e o setor já 
é organizado em núcleos 
associativos. A proposta 
é que a prefeitura apoie 
a sociedade civil para 
potencializar as atividades, 
eventos e festivais.

Manutenção
O DER-PR está licitando a 
conservação e manutenção 
de 1.049,17 quilômetros 
de rodovias das regiões 
dos Campos Gerais, 
Centro, Centro-Sul e Norte 
Pioneiro. O investimento 
previsto é de R$ 147,8 
milhões e atende 34 
cidades onde moram 1,2 
milhão de habitantes.

Reempossada
A Câmara Municipal 
de Curitiba convocou 
a primeira suplente do 
PT, Ana Júlia Ribeiro, 
para assumir a cadeira 
vaga devido à cassação 
do mandato de Renato 
Freitas (PT). A estudante 
universitária será 
empossada nesta terça-
feira (23). Ana Julia 
e Renato Freitas são 
candidatos a deputado 

Bolsonaro em Toledo
O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, 
estará em Toledo no dia 16 de setembro em evento de 
campanha junto o deputado federal Paulo Martins (PL), 
candidato ao Senado, e os deputados federais Giacobo, 

presidente estadual do partido, e Vermelho.

estadual em 2 de outubro.

O problema
Em sabatina na OAB-
SP, a candidata do MDB 
à Presidência, Simone 
Tebet, defendeu o estado 
democrático de direito que 
está atualmente, segundo 
ela, sob constante ameaça. 
Ao responder a perguntas 
de advogados, Simone 
Tebet disse que apesar de 
ter sido reeleita quando 
foi prefeita, hoje, vê a 
reeleição como “o maior 
problema no Brasil”, já 
que propicia “negociatas e 
escândalos de corrupção”.

Representatividade
Aumentou o número de 
candidaturas de mulheres, 
negros e pardos neste 
ano no Paraná em relação 
às eleições de 2018. 
Não só em números 
absolutos, mas também 
em relação ao total 
de candidaturas. Já os 
números de concorrentes 
homens e dos que se 
declaram brancos teve 
queda, apesar de ainda 
serem maioria.Quando 
comparada com 2018, a 
quantidade de mulheres 
candidatas no Paraná 
cresceu 30,2% em 2022

Foco da campanha
O grupo dos brasileiros 
mais pobres, com ganho 
mensal de até dois salários 
mínimos, que representa 
53% do eleitorado, virou 
o foco das campanhas. 
Atrás de Lula (PT) em 
todas as pesquisas, o 
presidente Bolsonaro 
(PL) tem trabalhado para 
diminuir a diferença. As 
estratégias de ambos – e 
de outros candidatos – 
para conquistar os mais 
necessitados passa pelos 
programas assistenciais. No 
entanto, os postulantes não 
apresentaram até agora 
propostas mínimas para 
pôr um ponto-final na pior 
das tragédias brasileiras.
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Equipes do UTI iniciaram treinamento 
para os Jogos da Integração dos Idosos

AS ATIVIDADES são desenvolvidas nas modalidades de basquetebol, voleibol e hande-
bol, com todos os cuidados para que não representem riscos aos integrantes

A equipe do Projeto 
Unidade de Treinamento do 
Idoso (UTI) de Umuarama dis-
putou jogos amistosos contra 
o grupo da terceira idade de 
Cafezal do Sul, na tarde da 
última quarta-feira, 17. As par-
tidas são parte da preparação 
para os Jogos da Integração 
dos Idosos, que serão rea-
lizados em Guaratuba, no 
litoral do Estado, de 26 de 
agosto a 1º de setembro.

O encontro aconteceu no 
Ginásio de Esportes Mario 
Oncken e contou com a parti-
cipação de 50 idosos. A UTI é 
mais um projeto da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
(Smel) voltado para a terceira 

idade. “Diferente do projeto 
Vida Ativa Melhor Idade, já 
consolidado em nossa cidade 
por estimular a prática de ati-
vidades físicas para melhorar 
a qualidade de vida da popu-
lação idosa, a UTI está focada 
na competição”, explica o 
secretário Jeferson Ferreira, 
responsável pela área espor-
tiva no município.

As atividades são desen-
volvidas em três modalida-
des esportivas – basquetebol, 
voleibol e handebol – com 
todos os cuidados para que 
não representem riscos aos 
integrantes. Entre os critérios 
para participar é necessário ter 
mais de 60 anos e autorização 

do médico para desenvolver 
atividades físicas. As inscri-
ções são gratuitas e os trei-
nos semanais acontecem às 
terças, quintas e sextas-feiras, 
no período da tarde, no ginásio 
de esportes da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), 
na Avenida Ivo Sooma (saída 
pra Xambrê).

Em cada dia da semana 
é realizado treino de uma 
modalidade – basquete na 
terça, vôlei na quinta e han-
debol na sexta. “O projeto 
tem total apoio do prefeito 
Hermes Pimentel e objetiva 
treinar os idosos em equipes 
para representar Umuarama 
nos Jogos do Idoso, realizados 

Após sorteio na sede 
da CBF, no Rio de Janeiro, 
foram definidos os mandos 
de campo das semifinais da 
Copa do Brasil, que já come-
çam na próxima quarta-feira 
(24). O São Paulo receberá o 
Flamengo no jogo de ida no 
Estádio do Morumbi, na capi-
tal paulista; e o Fluminense 
enfrentará o Corinthians no 
Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os jogos da volta, que defi-
nirão os finalistas, ocorrerão 
no dia 14 de setembro, com 
Flamengo e Corinthians deci-
dindo as vagas em casa. A CBF 

O brasileiro Italo Ferreira viveu um 
dia de fortes emoções na etapa de 
Teahupo’o (Taiti) da Liga Mundial 
de Surfe (WSL), pois foi eliminado 
da competição ao cair na repescagem, 
mas, por outro lado, teve a presença 
confirmada no WSL Finals (etapa es-
pecial na qual os títulos mundiais serão 
disputados entre os top-5 do ranking 
em setembro na Califórnia) graças à 
vitória de outro atleta do Brasil nesta 
quinta-feira (18). O dia de disputas 
começou com as cinco últimas baterias 
masculinas da primeira fase. Mas os 
momentos mais marcantes da etapa 
vieram depois. Começou na repesca-
gem, quando o atual líder do ranking 

mundial Filipe Toledo perdeu de 15,76 pontos a 14,83 para o australiano Nathan Hedge e se despediu 
da etapa de Teahupo’o. Quem também deu adeus ao Taiti foi o campeão olímpico Italo Ferreira. O poti-
guar também parou na repescagem, mas diante de outro atleta do Brasil, Jadson André, que triunfou por 
17,00 a 16,60. Porém, Italo deixou a tristeza de lado momentos depois, quando o também brasileiro 
Yago Dora derrotou o norte-americano Griffin Colapinto por 14,94 a 14,63, já pelas oitavas de final, e 
fez o resultado que confirmou a presença do potiguar no WSL Finals.

pelo governo do Estado”, com-
pleta o secretário Jefinho. Mais 

informações pelo telefone (44) 
3906-1090.

Seleção brasileira fará 
amistosos contra Gana 
e Tunísia em setembro

JOGOS da seleção brasileira preparatórios para Copa do Catar serão nos dias 23 e 27

O Brasil fará os dois últi-
mos amistosos antes da Copa 
do Mundo do Catar contra as 
seleções da Tunísia e Gana, 
também classificadas para o 
Mundial, nos dias 23 e 27 de 
setembro. Os jogos prepa-
ratórios foram anunciados 
ontem (sexta-feira, 19) pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). As cidades e os 
horários ainda serão definidos.

O técnico Tite fará a convo-
cação dos jogadores para os 
dois próximos confrontos no 
dia 9 de setembro. O agenda-
mento dos amistosos contra 

Tunísia e Gana se tornou pos-
sível após o cancelamento 
da reposição do duelo entre 
Brasil e Argentina, válido pelas 
Eliminatórias, que ocorreria 
em 22 de setembro.

A seleção de Gana está no 
Grupo H, junto com Portugal, 
Uruguai e Coreia do Sul. Já 
a Tunísia foi sorteada para 
o Grupo D, que inclui ainda 
França, Dinamarca e Austrália.

O Brasil estreia na Copa 
d o  C a ta r  n o  d i a  2 4  d e 
novembro contra a Sérvia, 
pelo Grupo G (que tem ainda 
Suiça e Camarões).

Corinthians e Flamengo decidem 
semis da Copa do Brasil em casa

ainda definirá futuramente os 
horários das partidas.

Como os semifinalistas 
do torneio pertencem às 
mesmas cidades – Flu e Fla, 
do Rio; e Timão e Tricolor de 
São Paulo – não foi permi-
tido aos clubes rivais serem 
mandantes dos jogos no 
mesmo dia. A CBF optou por 
um sorteio de forma casada, 
co m  m a n d o s  d e  ca m p o 
in vert idos.  A  cer imônia 
contou com a participação 
de Carlos Alberto Parreira, 
técnico campeão do mundo 
com a seleção (1994) e que 

comandou o Corinthians na 
conquista do título da Copa 
do Brasil de 2002.

No sorteio com núme-
ros de 1 a 10, se a bola sor-
teada fosse par, Corinthians 
e Flamengo fariam o jogo 
decisivo da volta em casa. No 
caso de ímpar, os mandantes 
da volta seriam Fluminense e 
São Paulo. A bola sorteada por 
Parreira foi a de número 4.

Os clubes que avançarem à 
final receberão R$ 25 milhões 
de premiação da CBF. Já quem 
se sagrar campeão do torneio 
receberá R$ 60 milhões.
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Bope vem à Umuarama ministrar curso 
para atiradores de elite na Polícia Militar

Beach
Tennis

Saiba mais
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PREPARAÇÃO é para formar atiradores de elite na Polícia Militar de Umuarama

Policiais do 25° Batalhão 
da Polícia Militar começa-
ram nesta semana, uma pre-
paração especial para atira-
dores, através do Curso de 
Atirador Designado Policial. 
As aulas são ministradas 
por equipes especializa-
das do Bope (Batalhão de 
Operações Especiais)  da 
Polícia Militar do Paraná.

O  c u r s o  t e v e  i n í c i o 
na últ ima segunda-feira 
(15)  e  será f inal izado na 

próxima sexta (26).
A turma é composta por 

17 policiais militares da ativa. 
Eles irão aprender técnicas 
especiais referentes ao esta-
belecimento de protocolos, 
procedimentos operacionais 
padronizados, especificações 
de armamento, manuseio de 
armamento e munição, além 
de receber instruções a res-
peito de novos equipamentos 
e acessórios utilizados pelo ati-
rador designado policial.

Segundo o comando do 25º 
Batalhão da PM de Umuarama, 
o atirador designado é o mili-
tar credenciado pelo Bope, 
que compõe a guarnição ou 
a patrulha e que faz uso de 
armamento e munição espe-
cial dentro da área compreen-
dida pela Polícia Militar do 
Paraná. Este atirador de elite, 
estará preparado para realizar 
disparos com miras abertas ou 
eletrônicas, que são utilizadas 
em tiros de longas distâncias.

R e l a t ó r i o  d i v u l g a d o 
pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
mostra que durante o primeiro 
semestre de 2022, foram regis-
tradas um total de 951,3 mil 
reclamações contra prestado-
ras de serviços de banda larga 
fixa, TV por assinatura e telefo-
nias móvel e fixa.

O número de queixas 

Consumidores apresentam quase 1 milhão de reclamações à Anatel
apresentadas representa um 
volume 6,5% menor do que o 
registrado no segundo semes-
tre de 2021.

Segundo a agência, o Índice 
de Reclamações (IR), que é cal-
culado a partir do número de 
reclamações mensais das pres-
tadoras por mil acessos caiu de 
0,55 para 0,51 entre o segundo 
semestre de 2021 em relação 

ao primeiro semestre de 2022.
“O resultado do primeiro 

semestre desse ano retoma a 
tendência de queda nas recla-
mações desde o recorde de 4 
milhões de queixas registradas 
em 2015. A redução foi inter-
rompida nos dois primeiros 
anos da pandemia de covid-19”.

O serviço que registrou 
maior número de reclamações 

foi referente ao celular pós-
-pago, com 360.068 queixas e 
com IR de 0,59. Em segundo 
lugar está o serviço de banda 
larga fixa, com 240.098 recla-
mações e IR em 0,81.

O serviço de celular pré-pago 
foi o terceiro maior alvo de recla-
mações, com 143.739 queixas e 
um IR de 0,20; seguido do ser-
viço de telefonia fixa (135.271 

reclamações e IR em 0,85) e da 
TV por assinatura (65.887 recla-
mações e IR em 0,72).

As reclamações contra as 
prestadoras desses serviços 
podem ser feitas de forma 
online, no site da Anatel, onde 
há uma área específica para 
isso, com um passo a passo 
que ajuda o consumidor a 
fazer a reclamação.

Contrabandista joga caminhão em 
alta velocidade contra agentes da PF

NA carroceria do caminhão foram encontradas 800 caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai

Enquanto real izavam 
durante diligências de repres-
são aos crimes de contrabando 
e tráfico de drogas, nas estra-
das da região de Maringá, equi-
pes da Polícia Federal, prende-
ram um homem envolvido em 
transporte de cigarro ilícito de 
origem paraguaia, na cidade 
de Maringá (160 quilômetros 
de Umuarama).

Durante as diligências, que 
consistiam na criação de bar-
reiras policiais para inspeção 
de carga e documentação 
dos veículos, um motorista 
dirigindo um caminhão não 
obedeceu a ordem de parada. 
Outra equipe estava posicio-
nada à frente da barreira e 
fez nova tentativa de aborda-
gem. Foi neste momento que 
os agentes da Polícia Federal 

quase foram atropelados pelo 
motorista, que jogou o veículo 
contra a equipe em clara tenta-
tiva de homicídio. Em seguida 
foi realizado acompanha-
mento tático até que os poli-
ciais conseguiram interceptar 
o caminhão no contorno sul 
de Maringá. Na averiguação 
foi descoberto que o veículo 

estava carregado com cerca 
de 800 caixas de cigarro para-
guaio, o equivalente à 400.000 
maços.

O motorista, de 35 anos 
de idade, foi preso em fla-
grante e responderá pela 
prática do crime de contra-
bando, desobediência e ten-
tativa de homicídio.

Acusado de matar esposa 
carbonizada foi sentenciado 
a 35 anos de reclusão

A MULHER sofreu vários ferimentos 
na cabeça causado pelas agressões e logo 
depois teve seu corpo ateado fogo, que se 
espalhou por toda a residência

Willian Henrique Bertoldo 
de Almeida, que colocou fogo 
na esposa, no ano passado, 
no município de Paraíso do 
Norte (115 quilômetros de 
Umuarama), foi sentenciado 
a 35 anos e meio de prisão por 
homicídio qualificado em femi-
nicídio e meio cruel.

A  m u l h e r  m o r r e u 
carbonizada.

O crime aconteceu em 
dezembro, tirou a vida de 
Maria Conceição dos Santos, 
de 50 anos, que era vítima de 
um relacionamento abusivo 
com o acusado. De acordo a 
polícia, ela teria terminado o 
relacionamento amoroso com 

William, que, não aceitando a 
decisão, foi até sua casa para 
agredi-la.

A mulher sofreu vários 
ferimentos na cabeça cau-
s a d o  p e l a s  a g re s s õ e s  e 
logo depois teve seu corpo 
ateado fogo, que se espa-
lhou por toda a residência. 
A perícia concluiu que Maria 
Conceição morreu por asfi-
xia e carbonização.

O suspeito estava preso 
há 8 meses e,  de acordo 
com o Ministério Público, 
deverá seguir para a sen-
te n ça  s e m  o  d i re i to  d e 
recorrer em liberdade.
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Apromo realiza evento pelo dia de
luta da população em situação de rua

Profissionais de saúde passam por capacitação sobre manejo das hepatites

COM o tema “Hepatites B e C – Saiba como se prevenir”, o médico acrescentou que a 
intenção foi oferecer informação detalhada aos profissionais que atuam na rede

Prevenção planejada
Ele acrescenta que o planejamento e aprimoramento das ações de 
atenção, prevenção e vigilância das hepatites virais em Umuarama 
são constantes. “Sempre temos ações de prevenção, incluindo o 

estímulo da população para a imunização contra a hepatite B, diag-
nóstico e o tratamento adequado. No SUS dispomos de tratamento 
gratuito, o que é um grande avanço. Tanto o paciente da Rede Pú-

blica ou Privada, podem acessar os medicamentos que só o Sistema 
Único de Saúde têm de forma gratuita”, disse, relatando que 36 

médicos e enfermeiros participaram da capacitação.

Durante todo o mês de 
julho foram realizadas ações 
de conscientização sobre 
as hepatites virais, graças 
a uma agenda especial pre-
parada pelo Ambulatório de 
Infectologia da Secretaria de 
Saúde de Umuarama para o 
Julho Amarelo. Mas o traba-
lho sobre o tema continua, 
a exemplo da capacitação 
coordenada pelo médico 
i n f e c t o l o g i s t a  R i c a r d o 
Delfini Perci no auditório 
da 12ª Regional de Saúde na 
tarde desta quinta-feira (18).

Segundo o infectologista, 
o objetivo é fazer com que 
os médicos e enfermeiros da 
Atenção Primária em Saúde 

se sintam confortáveis e 
seguros para ajudar a tratar 
e diminuir este problema de 
saúde pública. “A capacitação 
reforça as ações articuladas 
orientando os profissionais 
sobre a correta notificação 
da doença e cuidados, além 
de ampliar para a população 

as informações sobre o tra-
tamento contra as hepatites 
virais”, pontua Dr. Perci.

Com o tema “Hepatites B e 
C – Saiba como se prevenir”, o 
médico acrescentou ainda que 
a intenção foi oferecer informa-
ção detalhada e com qualidade 
para que mais profissionais 

que atuam na rede de saúde 
possam identificar sinais da 
enfermidade e também para 
saber como proceder diante 

de alguém que tem a patolo-
gia, além de notificação correta 
de surgimento de casos para a 
Vigilância em Saúde.

DPE-PR realizará mutirão
de atendimento jurídico

A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) vai realizar, no 
próximo dia 31 de agosto, das 8h às 12h, um mutirão de atendimen-

to jurídico com foco na população em situação de rua. A ação vai 
acontecer no Centro Pop Solidariedade, na Praça Plínio Tourinho, 
que fica no bairro Jardim Botânico – o Centro Pop fica próximo ao 
Viaduto Capanema. Os serviços oferecidos serão: auxílio jurídico, 
café-da-manhã, doação de roupas, serviços de saúde, inscrição no 

CADÚnico, serviços de assistência social, atividades de lazer e espor-
te, além de orientações sobre combate à violência contra a mulher.

AÇÕES foram realizadas, visando resgatar a história e a relevância dos Direitos Humanos

Há 20 anos a Apromo 
Albergue atua em Umuarama 
na acolhida de pessoas que 
passam por uma situação 
de vulnerabilidade social. 
E a instituição foi sede, na 
manhã de ontem (sexta-feira, 
19), de evento em celebração 
ao Dia Nacional de Luta da 
População em Situação de 
Rua, que teve participação 
do prefeito Hermes Pimentel 
e de representantes da rede 
de apoio desses cidadãos.

O presidente da Apromo, 
Junior Lopes, conta que a 
data foi estabelecida após 
o “Massacre da Sé”, ocor-
rido em 2004, quando sete 
pessoas foram assassinadas 
e oito ficaram gravemente 
feridas enquanto dormiam 
na região da Praça da Sé, na 
capital Paulista. “Vale desta-
car que as pessoas em situa-
ção de rua compõem uma 
grande parcela dos usuários 
aqui da Apromo, que é uma 
entidade que recebe apoio 
tanto da sociedade quanto da 
administração municipal, por 
meio das políticas pública de 
Assistência Social”, pontuou.

Durante a confraterniza-
ção, várias ações foram rea-
lizadas, visando resgatar a 
história e a relevância dos 
Direitos Humanos, além de 
criar vínculos, fazer orienta-
ções e encaminhamentos de 
pessoas em relação às suas 

vulnerabilidades sociais. “Acho 
importante eventos como este, 
que tem como objetivo resga-
tar a dignidade e a cidadania 
das pessoas. Nós acredita-
mos que cada um de vocês 
que hoje estão aqui, na força 
que vocês têm para recome-
çar a vida. Todos podem pas-
sar por momentos ruins e 
situações complicadas, mas 
o importante é que aqui, no 
Centro Pop, na Secretaria de 
Assistência Social, enfim, esta-
mos sempre dispostos a ofere-
cer novas oportunidades para 
todos”, afirmou o prefeito.

A secretária de Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana, elogiou 
o evento e mais uma vez 
reforçou o compromisso da 
administração municipal em 
cuidar de quem precisa. “É 
muito importante frisar que 
em Umuarama nós realmente 
trabalhamos com uma Rede 
de Atendimento que funciona, 
que é coesa, que possui profis-
sionais dedicados e vocacio-
nados em fazer o melhor para 
que as oportunidades surjam. 
Parabéns a todos da equipe 
Apromo e muito obrigado a 
todos os profissionais que 
dedicam suas vidas a cuidar 
do próximo”, afirmou.

O promotor Marcos Antonio 
de Souza, da Promotoria 
de Direitos Humanos em 
Umuarama, destacou que a 

administração municipal tem 
feito muito não só para garan-
tir como para ampliar as polí-
ticas públicas de atendimento 
às pessoas em situação de rua. 
“Realmente em nossa cidade 
temos ações, instituições, pro-
fissionais e cidadãos que con-
tribuem para uma sociedade 
mais digna e justa”, comentou.

Também participaram 
do evento o coordenador 
do Centro Pop, Roger Bruno 
Brambilla, o secretário de 
Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, o deputado esta-
dual Delegado Fernando, 
o secretário de Gabinete, 

André Rodrigues, o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros, o chefe 
do escritório regional da 
Secretaria de Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), Francisco 

Boch, a assistente social e 
coordenadora da Casa da Sopa 
Dr. Leopoldino, Isabela Simões, 
além de representantes da 
Guarda Municipal e de diversas 
secretarias municipais.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A paquera pode sair ganhando neste fim de semana, e 
talvez você tenha grandes novidades sobre um contatinho 
especial. Com o mozão, o clima fica descontraído, mas 
a sua possessividade tem tudo para aflorar. Se você e o 
par brigarem, converse e voltem às boas o mais rápido 
possível.

A paquera traz muitas novidades, mas tome a inicia-
tiva para se aproximar daquele contatinho que você não 
tira o olho. No romance, a dica é pegar leve no ciúme, 
senão pode chegar uma torta de climão. Para reavivar a 
paixão, use o seu jeito confiante e comunicativo para se 
entenderem melhor!

As chances de sair lucrando na conquista aumentam 
se você for autêntica, meu cristalzinho. Além disso, um 
clima de segredo e de mistério pode animar os contatos 
na paquera neste fim de semana. No romance, deixe que 
as coisas desenrolem naturalmente, e não faça pressão 
com o mozão, senão pode atrapalhar o clima. 

Quem tem a cara-metade pode acabar descobrindo novas 
afinidades com o mozão neste fim de semana, e podem 
acabar se divertindo em um programa caseiro e sosse-
gado. Na pista, os amigos serão importantes para que 
você se dê bem na paquera e se conecte com novos 
contatinhos. Arrase! 

O romance passa por uma fase mais estável, mas pode 
faltar aquela fagulha de aventura. Ainda bem que depois 
os astros deixam o clima mais descontraído - amém! Já 
a paquera pode surpreender, e talvez se interesse ainda 
mais por aquele crush bem-sucedido ou popular na sua 
rodinha de amigos.

Na paquera, um crush pode se aproximar, especialmente 
se apostar na sua seducência como tática de conquista. 
Se está de olho em alguém, invista nesse crush sem 
nem pensar duas vezes! Com o mozão, pode até rolar 
uma bagacinha, mas a proteção dos astros garante que 
isso não é nada demais. 

Horóscopo semanal do dia 20 ao dia 27 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

A atração física dá as cartas na paquera, e ela promete 
ser a sua arma secreta para movimentar os contatinhos. 
Para quem tem a sua metade da laranja, algumas brigas 
podem pintar se não recuar em certas coisas. Mas fica 
tranquila, escorpiangel, que os astros mandam energias 
para fechar o fds numa boa.

Na pista, um lance que está meio enrolado pode ganhar 
um novo fôlego e acabar te surpreendendo neste fim de 
semana! Descontração e alto-astral marcam os momen-
tos com o mozão, e mesmo com imprevistos atrapa-
lhando os planos, nada vai abalar o bom humor de vocês 
dois. Aproveitem! 

Neste final de semana os astros dão aquela reforçada no 
seu charme, então pode se preparar para fazer o maior 
sucesso entre os contatinhos! A sua seducência também 
marca presença no romance, e você e o mozão vão viver 
uma fase maravigold. A sintonia de vocês vai dar inveja 
a qualquer um.

Na conquista, as coisas podem acabar esfriando e ficando 
sem graça. No romance, a rotina pode começar a atrapalhar 
os seus planos, o que te incomoda. Mas as estrelas juram de 
pé junto que você e o mozão ainda tem chances de fechar o 
fim de semana com chave de ouro, meu cristalzinho! 

Os astros prometem boas novas, e você tem tudo para 
fazer muito sucesso na conquista! É só puxar papo 
com o crush para dar início a uma aventura amorosa. 
No romance, fuja de assuntos espinhosos e aposte no 
romantismo - ainda use palavras picantes para animar os 
momentos de intimidade.

Horóscopo nascido em 20 de agosto

Horóscopo nascido em 21 de agosto

Horóscopo nascido em 22 de agosto

Os nascidos no dia 21 de agosto são do signo e de Leão com a personalidade de Escorpião. São exi-
gentes e gostam das coisas organizadas e da disciplina. Seu número principal, do dia do nascimento 
na Astrologia Cabalística é o 26. A soma dá o 8, de Saturno, que os fazem materialistas, em busca do 
dinheiro e da segurança financeira. Podem ter boa saúde e vida longa. Podem adquirir bem de herança.

Os nascidos no dia 20 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Libra. São de porte 
elegante, beleza física e moral, bom caráter e boa índole. São pacíficos, ordeiros, calmos e diplomáticos. 
Seu número principal, do dia do nascimento é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. A soma dá o 
7, de Netuno, que confere intuição, mediunidade, gosto pela música e pelas artes de um modo geral. 
Além da intuição confere outros dons para normais.

Os nascidos em 22 de Agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. Por isso, bas-
tante otimistas e confiantes, positivos e líderes por excelência. Nasceram para mandar e dirigir e sabem 
fazê-lo como ninguém.  Seu número principal, do dia do nascimento, é o 27, formado de 2, Lua e de 7, 
Netuno. Ambos inspiram romantismo, sensibilidade e intuição. A soma dá o 9, de Marte, que lhes dá 
coragem, decisão e espírito de aventura.

Nas paqueras, sinalize o seu interesse se estiver a fim de 
alguém, meu peixinho. Mas dê um passo de cada vez, 
sem pressa, para se aproximar, valeu? Com o mozão, a 
relação tem tudo para ficar ainda mais forte — só é bom 
ter cuidado para não acabar exagerando no ciúme para 
evitar brigas desnecessárias.  

   Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 06 08 10 
11 12 16 18 19 20 23 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 20/8/2022

concurso: 2511Megasena
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1º sorteio
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Quina

Timemania

TIME DO
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4º prêmio
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

02 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

04 23 31 33 43 46 55 
CAMPINENSE/PB

06 39 55 58 69

JANEIRO

07 08 17 19 20 22 26

concurso: 5927

04 10 15 39 41 49 

Sol

Paranaguá
max 17
min 13

max 20
min 7

Cascavel
max 17
min 4

Foz do Iguaçu
max 18
min 7

max 20
min 6

Curitiba
max 11
min 3

FASES 
DA LUA

Domingo 21/8/2022

Sol
Segunda 22/8/2022

Sol

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

Crescente
03/09 - 15h08

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
10/09 - 06h58

Minguante
19/08 - 01h36
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Fora de
(?): des-
vairado

(?) da
ONU,
forças
de paz
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Direto
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Extensão
de endere-
ços de si-
tes russos

(?) World,
parque

aquático
da Flórida

Perna, 
em inglês

Saque in-
defensá-

vel (vôlei)

Índice de 
remune-
ração da
poupança

Geração
(?): abio-
gênese
(Biol.)

Centro cultural no
centro de Manaus 

Compositor de "Ouro
Sobre Azul"

Símbolo usado pelo
campeão da liga

italiana de futebol

"Rotações",
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Vitamina
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Com, em
francês
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ração
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go (Astrol.)

Elíptico

Condição do escritor 
concorrente à vaga
na ABL

Movimen-
ta a biruta
Cobertura 
do canapé

Data fixa-
da para o
resgate

de títulos

Sufixo de
"rubor"

Liguei pelo
casamento

Genitor
A ilha de
Ulisses
(Mit.)

Moeda, em inglês

Nome primitivo da
cidade de Tóquio

Letra
ilegível

Carne bo-
vina com
osso, ser-
vida em 
churras-
carias

Importuna com
pedidos

Entidade como a
Transparência Brasil

Rio do
Iraque
Reduto
familiar

3/ace — edo — leg. 4/avec — coin. 8/scudetto.
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T R S F
R E A L I Z A V E L

X A X I M R I X A
T S A N A C T

U R E T R A E D
A T A V A G A R
T E R R E M O T O

A E R E G V A S
R S U A V E T O

G R A U D A R DO
E N S O N O S
S U P O R T A A
T R U P E D A I

P R O F E S S O R A
E E S B R A S

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.

Alunos da Rede Estadual 
de Ensino de Umuarama têm 
agora a oportunidade de par-
ticipar de curso para a forma-
ção na área tecnológica, para 
garantir vaga no promissor 
mercado de trabalho de TI 
(tecnologia de informação). 
Trata-se do programa Dev the 
Devs (Develop the Developers), 
um curso on-line 100% gratuito 
que tem por objetivo oportuni-
zar a formação de jovens que 

estudam nas instituições esta-
duais de edução.

No Paraná estão sendo ofe-
recidas 700 vagas e para par-
ticipar é preciso estar matri-
culado no ensino médio, em 
uma escola da rede estadual, 
e ter acesso a um computa-
dor com aproximadamente 8 
GB (gigabytes) de memória e 
internet capaz de reproduzir 
as videoaulas. “O curso é ofe-
recido pelo Banco Regional 

de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE), Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina (CAF) e Parque Científico 
e Tecnológico da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul Tecnopuc)”, 
conta Paulo Leon Baraniuk, 
diretor da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio, indi-
cando que as inscrições estão 
abertas até o dia 28 deste mês 
e podem ser feitas no endereço 

pucrs.br/devs.
Ele observa que a par-

t i c i p a ç ã o  d e  e s t u d a n -
tes da rede estadual em 
Umuarama é fundamental 
para preencher a lacuna 
criada pela falta de mão 
de obra, preparada para 
atender à crescente oferta 
d e  t ra ba l h o  n a  á rea  d e 
tecnologia. “Hoje, muitas 
empresas da nossa cidade 
sofrem para evoluir mais 

rapidamente em todas as 
á rea s ,  exa ta m e n te  p e l a 
dificuldade em encontrar 
mão de obra preparada 
n o  s eto r  d e  Te c n o l o g i a 
da Informação. Assim, esse 
curso, que é gratuito, abre 
enorme oportunidade para 
esse grupo de jovens, meninos 
e meninas, obterem emprego 
de boa remuneração já após 
a conclusão do aprendizado”, 
destaca o diretor.
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Ford testa robô de recarga de carros
elétricos para os motoristas PCDs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANO DAS PICAPES
Impulsionadas pelo agro-

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

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

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

Utilitário premium de grande porte da Chevrolet chega até o fim 
do ano que vem para complementar o portfólio da marca

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

tradição de décadas da marca 
e a ampla rede de concessioná-
rias são diferenciais competiti-
vos importantes no segmento. 

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

CAMINHO DA 
ELETRIFICAÇÃO

O projeto faz parte dos 

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

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

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

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

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

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Baixa temperatura exige cuidados 
com toda manutenção do veículo

O Inverno já está no fim e, 
embora não tenha sido um 
período de frio intenso, as 
baixas temperaturas previs-
tas para os próximos dias pro-
metem fechar a estação com 
chave de ouro. De acordo com 
a Defesa Civil, há risco de tem-
porais e ventos fortes especial-
mente na região Sul e Sudeste 
do País. Com isso, diversos cui-
dados precisam ser tomados, 
entre eles a manutenção dos 
automóveis.

Para orientar os motoris-
tas, a equipe da Allianz Assis-
tance, marca especialista em 
assistência 24h, mostra dicas 
importantes para este período.

MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS:

Segundo os especialistas, 
as baixas temperaturas exi-
gem uma atenção redobrada a 
alguns itens pouco lembrados 
na manutenção regular dos 
veículos, que incluem desde 
o cuidado com peças, como 
bateria, reservatório de par-
tida frio, velas e cabos de vela.

O ideal é que as peças 

Edições especiais M 50 years do BMW M3 e BMW X6 M esgotam
Doze minutos. Este foi o 

tempo necessário para os 
apaixonados pela BMW esgo-
tarem os lotes exclusivos, 
disponibilizado apenas para 
clientes especiais da marca, 
de dois modelos desejadíssi-
mos: o BMW M3 Competition 
M 50 Years e o BMW X6 M Com-
petition M 50 Years. Comercia-
lizados via site especial, cada 
carro teve 25 unidades ven-
didas, cada uma custando R$ 
869.950 para o BMW M3 e R$ 
1.150.950 para o BMW X6 M. 

“Os modelos foram ofereci-
dos, na última segunda-feira, 
em um website fechado com 
exclusividade para os clientes 

de relacionamento BMW M do 
Brasil e Rede de Concessio-
nárias antes de sua produção 
ser confirmada na Alemanha, 
as vendas esgotaram em 12 
minutos, de forma a confir-
mar a paixão do brasileiro pela 
BMW como a marca premium 
automobilística favorita do 
país”, afirma Michele Menchini, 
Diretora Comercial da BMW 
Brasil. “Após as confirmações 
de pagamento, que levam 48 
horas pra serem confirmadas 
pelas instituições financeiras, 
podemos validar as negocia-
ções”, confirma a executiva. 

Debaixo do capô, o BMW 
M3 Competition M 50 Years 

é equipado com um motor 
biturbo com tecnologia M Twin 
Power de seis cilindros em 
linha, que envia toda sua força 
para o eixo traseiro por meio da 
transmissão M Steptronic com 
Drivelogic. São 510cv a 6.250 
rpm e 650Nm de torque entre 
2.750 e 5.500 rpm, capazes de 
levar o sedã com alma de supe-
resportivo de 0 a 100km/h em 
3,9 segundos e a velocidade 
máxima de 290km/h.

O X6 M Competition M 50 
Years segue a mesma receita do 
M3. A pintura tem oito opções 
de cores, todas também da 
linha Individual. São elas: Bri-
tish Green, Velvet Blue, Le 

Mans Blue, Toronto Red, Frozen 
Marina Bay Blue, Nardo Grey, 
Gunmetal II e Frozen White. 

Além da pintura, a versão 
limitada da X6 M Competition 
ganha emblemas M 50 Years, 
pinças de freio na cor verme-
lha, acabamentos externos e 
spoiler em carbono. 

A performance do BMW X6 M 
Competition vem de um motor 
V8, bi-turbo com tecnologia 
“twin power” com bancadas 
de admissão de fluxo cruzado 
-- sistema patenteado BMW 
Group -, que gera 625cv de 
potência a 6.000 giros e 750Nm 
de torque na faixa entre 1.800 
e 5.860 rotações. O câmbio é 

sejam verificadas regular-
mente, conforme orientações 
do manual de revisões de cada 
veículo, contudo, é recomen-
dável uma revisão extra no 
período de frio intenso.

CUIDADOS COM OS PNEUS
A calibragem dos pneus é 

ideal que seja feita pelo menos 
uma vez por semana quando 
o clima estiver gelado. Além 
disso, deve-se sempre obser-
var o desgaste dos pneus. É 
possível fazer isso olhando 
o indicador TWI (Tread Wear 
Indicator), que é um item obri-
gatório, presente em todos os 
pneus e que permite de forma 
visual observar possíveis des-
gastes. Assim, é possível veri-
ficar o momento ideal de rea-
lizar a troca, que deve ser feita 
um pouco antes de alcançar o 
limite deste indicador.

Vale lembrar que os pneus 
são os responsáveis pelo con-
tato do veículo com o solo 
e consequentemente pela 
eficiência em contorno de 
curvas, tração para se movi-
mentar e grip no momento 

de uma frenagem, seja ela de 
emergência ou não. Por isso, 
é muito importante que se 
faça a inspeção e substituição 
(caso necessário) dos pneus no 
período de inverno e chuvas.

ERROS MAIS COMUNS 
Os especialistas chamam a 

atenção também para o fato 
de que no frio é comum que os 
motoristas mantenham diver-
sos itens do carro ligados ao 
mesmo tempo, como: limpa-
dor de para-brisa, faróis e ar 
quente. Todos esses itens, exi-
gem muita eficiência da bate-
ria e alternador do veículo, 
logo é preciso mantê-los em 
dia. Mas, vale lembrar que pro-
cedimentos como ligar e des-
ligar os veículos, assim como 
dar partidas longas ou repeti-
tivas, não são aconselháveis.

No geral, todos os veículos 
precisam de cuidados nesse 
período, porém, carros movi-
dos somente a etanol ou flex, 
e que estejam abastecidos 
com esse tipo de combustí-
vel, merecem maior atenção. 
Até mesmo aqueles movidos a 

diesel podem sofrer com bai-
xas temperaturas e apresentar 
dificuldades de partida.

VEÍCULOS NOVOS
Em veículos mais novos, nem 

sempre é necessário esperar até 
que o motor esquente por com-
pleto para iniciar sua rodagem. 
Porém, é aconselhável que se 
aguarde pelo menos o tempo 
necessário para que a rotação 
do motor baixe um pouco, antes 

de sair com o veículo.
Já para os que possuem 

marcador de rotação, o famoso 
conta-giros, é necessário ficar 
atento para que marque no 
máximo mil rotações por 
minuto. Isso irá estender um 
tempo precioso na vida útil do 
veículo. Especificamente para 
veículos como motores flex, o 
abastecimento com gasolina 
durante o período de frio é o 
mais indicado.

A calibragem dos pneus é ideal que seja feita pelo menos uma vez 
por semana quando o clima estiver gelado e observar o desgaste

DIVULGAÇÃO

automático de 8 velocidades 
M Steptronic e a tração integral 
M XDrive. Com esse conjunto, o 
modelo acelera de 0 a 100km/h 
em 3,8 segundos e tem veloci-
dade máxima de 290km/h. 

Todos os clientes que com-
praram uma das 50 unidades 
serão presenteados pela BMW 
do Brasil com um convite para 
o evento especial e exclusivo 
BMW M Day. O evento será rea-
lizado em outubro, no Circuito 
Panamericano, onde os clien-
tes conhecerão de perto os 
modelos BMW M3 Competition 
50 Years e BMW X6 M Compe-
tition 50 Years e aproveitarão 
um dia inteiro na pista.



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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Parceria entre Sesi e Prefeitura
oferece consultoria às indústrias

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! 

Um dos mais importantes 
iniciativas para a elevação do 
nível de produtividade e com-
petitividade das empresas 
brasileiras, o Mentoria Lean, 
desenvolvido pelo Sesi/Senai, 
acaba de chegar a Umuarama 
por meio da Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio. O lançamento do 
programa será no dia 1° de 
setembro, às 9h30, exclusivo 
para empresários do ramo 
industrial, que começarão a 
ser convidados na próxima 
segunda-feira (22).

W i l l i a m  Te i xe i ra ,  d o 
Sesi/Senai de Umuarama, 
explica que o ‘Mentoria Lean 
Manufacturing’ quer dizer 
Manufatura Enxuta. “Nossos 
consultores vão ensinar aos 
empresários várias formas de 
se promover o aumento de 
produtividade das empresas, 
por meio da redução de des-
perdícios operacionais, como 
tempo de espera, movimenta-
ção excessiva, retrabalho, entre 

outros. São processos simples 
que trazem economia e aumen-
tam a produtividade em mais 
de 30%”, pontua.

Ele detalha que todas as 
empresas que participarem 
do programa receberão a 
visita de um consultor, que 
fará uma análise das necessi-
dades. “Depois disso, come-
çam as aulas EAD (ensino à 
distância), com duração de 
oito horas. Nas próximas fases, 
com duração de 56 horas, os 
participantes terão mentorias 
sobre temas administrativos 
diversos, como movimento de 
fluxo de valor, identificação de 
desperdícios, novos planos de 
ação, ações de produtividade 
e aplicações das ferramentas 
lean (enxutas): tudo do que há 
de mais moderno nas formas 
de administrar processos de 
produção industrial”, explica.

O secretário de Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, conta que cada 
empresa pode indicar até três 

participantes, que repassam 
os conhecimentos aprendi-
dos aos colegas da empresa. 
“Ao final, os participantes 
são instruídos a multiplicar a 
informação para suas equipes 
e demais áreas. A iniciativa vai 
contribuir com a transforma-
ção das empresas, sejam elas, 
micros, pequenas, médias 
ou grandes indústrias, apre-
sentando as melhores e mais 
modernas práticas produti-
vas”, relata.

Por meio da Casa do 

Empreendedor, os empresários 
serão convidados por telefone 
para participar da apresentação 
do programa em Umuarama. 
“As indústrias que forem filia-
das a algum sindicato patronal – 
como do ramo de alimentação, 
da construção civil, moveleiro 
etc. – têm uma série de vanta-
gens e subsídios. Vale destacar 
que este programa faz parte 
de uma série de projetos do 
prefeito Hermes Pimentel para 
oferecer apoio à classe empre-
sarial”, afirma o secretário, 

indicando que os interessados 
também podem entrar em con-
tato pelos telefones (44) 3639-
1239 ou (44) 98838-3849.

Emitido diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde, o Boletim 
Covid da sexta-feira (19) trouxe a informação de que 14 novos casos 
foram confirmados – e, exatamente como o de ontem – são 10 mulhe-
res, quatro homens e nenhuma criança. Nenhuma morte foi oficialmente 
registrada nesta data e o total de óbitos segue em 355. Um homem de 
75 anos, que tomou três doses da vacina, continua internado na UTI 
do Hospital Cemil e não há nenhuma pessoa de Umuarama internada 

em enfermarias. O total de casos suspeitos é de 31 e o de casos ativos 
139, indicando que 170 pessoas estão em isolamento domiciliar. Desde 

o início da pandemia, em março de 2020, 39.026 pessoas foram 
diagnosticadas com coronavírus e deste total 38.548 se recuperaram. 
Neste ano, em 231 dias – de 1° de janeiro até 19 de agosto de 

2022 – 18.601 pessoas receberam diagnósticos positivos da doença 
(foram 9.536 mulheres, 6.955 homens e 2.110 crianças). Neste mês 
de agosto, a média de casos diários está em 12. A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) faz o cruzamento da taxa de positividade com o índice 

de internamentos e classifica a cidade com “Bandeira Verde”.
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“Para uma pessoa dar um passo à 

frente, ela necessita de uma estraté-
gia pensada há muitos passos atrás!”  

Gustavo Pestana

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

SUNSET 
Os Amigos do Blues apresentam  o Sunset Jazz & Blues Party que vai movimentar a Fox  Cervejaria na tarde/noite deste  
sábado, dia 6, a partir das  16h. O couvert artístico custa  R$ 130 e quem for vai desfrutar de muita música no repertório 
frenético com destaque para as atrações: Quinteto Jazz Umuarama e Blue Beatles, diretamente de São Paulo.

TÔ LIGADO 
Você quer acompanhar as tendências dos 

novos modelos de negócio, economia 
compartilhada, propósito e muito mais 
com uma abordagem simples, de forma 
online, gratuita e com emissão de certi-
ficado de participação? O Sicoob oferece 
essa oportunidade no próximo dia 18 de 
agosto, às 19h30, a cooperativa irá pro-
mover o um bate-papo que contará com 
a participação do escritor e palestrante, 
Arthur Igreja, sobre “Inovação no coo-

perativismo – a transformação das novas 
tecnologias e comportamentos”. Será 
transmitido via YouTube. Arthur Igreja 
é palestrante em mais de 150 eventos 
por ano como o TEDx no Brasil, Europa, 

Estados Unidos e América do Sul. 

 ARQUIVO UVEL

Natália Coutinho / Jaraguá do Sul / Santa Catarina

TOPO!
GRUPO UVEL em festa e ciente 
da responsabilidade de rece-
ber mais uma vez a avaliação 
CLASSE A pela GM. No Para-
ná, Umuarama e Cianorte (o 
nono ponto de venda)  estão 
no topo, avaliadas com nota 
máxima pela Chevrolet, com 
muito orgulho. Em Santa Ca-
tarina, Jaraguá do Sul e São 
Bento também alcançaram a 
pontuação máxima. Somente 
7 concessionárias no Brasil 
atingiram 100 pontos e des-

sas sete, duas são Grupo Uvel, 
Umuarama (PR) e Jaraguá do 
Sul / São Bento (SC). Todas 

as outras também  são CLASSE 
A com destaque para Brusque 
e Tijucas (SC), Camaquã, Rio 

Grande e Pelotas (RS).

***

O Grupo Uvel como um todo 
prima por alcançar sempre 

com ‘maestria’ os regramentos 
da GM -, participação de mer-

cado, liderança, satisfação 
máxima do cliente e instala-

ções excelentes.

 “A nossa gratidão vai para 
todos os parceiros, colabora-
dores, familiares e também 
o nosso  cliente. Esta hon-
raria é de todos e em breve 
faremos uma confraterniza-
ção para a entrega do Classe 
A que nos deixa honrados 
e agradecidos”. * palavras 
de Ivanildo Coutinho, Uvel 

Umuarama

Até às 18h!
O sábado de ‘friaca’ ainda reserva bons descontos na 45ª Feira Ponta de Estoque que acontece até às 18h, no Centro de Eventos do 
Parque de Exposições. Uma boa oportunidade para os que ainda podem participar -,  com assinatura do Conselho da Mulher da ACIU. 

“Errar todo mundo erra. Você precisa dar espaço 
para que um novo erro aconteça. Importante é 

redirecionar o erro rapidamente” 

( Luiza Trajano) 

DRIVE THRU
Amanhã, 21, tem o tradicional 

Yakisoba da Aceu com valor de R 
$40, das 10:30 às 13:00. Reservas 

Aceu: (44) 3639-7033 e WhatsApp: 
(44) 98455-2395 Pontos de venda 

Imobiliária Nishi | Floricultura Ideal 
| Panificadora Caiuá e Associação 

Cultural e Esportiva de Umuarama 
- ACEU. Em prol da Paróquia São 

Vicente Palloti

“O Chevrolet Bolt sempre 
ditou tendências. Foi lançado 

em 2019 no Brasil e logo se 
transformou em referência 

entre os entusiastas de carros 
elétricos, pelo seu conceito 
inovador. Já o novo modelo 
agrega ainda mais sofistica-

ção e conteúdo para con-
quistar também aqueles que 
buscam um veículo urbano 

prazeroso de dirigir e bastan-
te refinado para o dia a dia. 

Isto porque a faixa dos auto-
móveis premium será a pri-
meira que os EVs vão domi-

nar”, diz Rodrigo Fioco, diretor 
de marketing de produto da 

GM América do Sul.

O novo Chevrolet Bolt estará nas concessionárias no mês que vem e além do visual 
renovado, o Chevrolet Bolt agora conta com interior mais refinado e itens adicio-
nais de segurança, conforto e conectividade. O conjunto motriz do Chevrolet Bolt 
também foi atualizado, e segundo a montadora, o novo Bolt é capaz de rodar até 

459 km com uma carga (ciclo WLTP) com seu motor que também pode fazer o 
carro acelerar de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos. A potência total é de 203 cv e o 
torque é de 36,7 kgfm. A bateria tem capacidade de 66 kWh. Em estações de re-

carga super-rápida (com corrente contínua), o Bolt pode ter metade de sua bateria 
carregada em 40 minutos, garante a montadora. Já o novo carregador residencial 
(oferecido pela fabricante) permite ao Bolt ganhar cerca de 40 km de autonomia a 
cada hora ligado à tomada. Com visual mais moderno e futurista, o novo Chevro-
let Bolt impressiona na parte interna, com o uso de materiais nobres e macios ao 
toque e revestimentos escuros com insertos cromados, o que proporciona uma 

ambientação mais tecnológica também. Seletor do modo de condução por botão 
, volante com base reta, controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, banco 

do motorista com regulagem elétrica, sistema OnStar, aplicativo myChevrolet 
para comandar funções do veículo à distância, além de nova geração do MyLink 
com Wi-Fi, Spotify e Alexa nativos são algumas das outras novidades do modelo. 
O primeiro lote do Novo Bolt EV estará disponível a partir de setembro em versão 
única de acabamento nas 78 concessionárias da marca especializadas em veículos 
elétricos. O preço que a Chevrolet cobrará pela nova geração do carro elétrico mais 
conhecido da marca no mundo,  será revelado apenas quando o Bolt EV chegar às 

lojas. Além dele, teremos o Chevrolet Bolt EUV, SUV baseado no Bolt EV e que pode 
ser uma das opções mais equilibradas disponíveis no mercado brasileiro muito em 
breve. Segundo a Chevrolet, o SUV 100% elétrico estará à venda no país em 2023 
e fará companhia a outros modelos zero emissão da marca também programados 

para serem lançados por aqui, como o Blazer EV e o Equinox EV.

Novo Chevrolet Bolt elétrico chega ao Brasil em setembro!

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!
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