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PC busca por maníaco que tentou
estuprar e matou mulher na rodovia
Investigadores de Umuarama cumpriram ontem ordens judiciais de 
busca a fim de tirar de circulação o autor de um homicídio praticado 
em maio no trecho municipal da rodovia PR-580, acesso ao Parque das 
Jabuticabeiras. Foram executadas cinco ordens de busca domiciliar, 

sendo que três delas foram expedidas no âmbito da investigação que 
apura a morte de Cleonice da Silva Bernardes. Outras duas levaram à 
apreensão de folhas de cheques em outra investigação que identificou 
um agiota na cidade. l 6
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Alunos do 5º ano das 
escolas municipais de 

Umuarama tiveram contato 
com criaturas pré-históri-

cas no Vale dos Dinossau-
ros de Cruzeiro do Oeste. 
Réplicas que contam com 

grande riqueza de cores 
e detalhes. O passeio 

é completado com uma 
visita também ao Museu 

de Paleontologia, onde 
eles tiveram contato com 

fósseis reais encontrados 
em sítio arqueológico. l 8

Comemoração
dos 60 anos da
regulamentação

da Psicologia
l 2

PF inspeciona
códigos-fonte

da urna
eletrônica

l 3

TCE indica à
Sanepar medidas

para enfrentar
crises hídricas

l 5

Dia Nacional do
Campo Limpo

Motoristas que trafegam pela Avenida 
Tiradentes, sentido a PR-323, devem 
ficar atentos à sinalização de obra nas 
imediações do entroncamento com a 
Avenida Olinda, entre o Panorama e o 
Tamoyo. A Sestram iniciou a instalação 
de um novo semáforo. O dispositivo já 
foi acionado e será ligado hoje, defin-
itivamente. A mudança é resultado de 
estudo feito pela equipe de engenharia 
de tráfego e dará mais segurança aos 
motoristas e pedestres, especialmente, 
nos horários de grande movimento.

Parque dos 
Dinossauros

Novo semáforo

Jornal Tribuna  
Hoje traz a  

Coluna  
Viva Bem
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Audiência comemora os 60 anos
da regulamentação da Psicologia

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

23/7 a 23/8 0,6730 0,6730 0,1721
24/7 a 24/8 0,7105 0,7105 0,2095
25/7 a 25/8 0,7381 0,7381 0,2369
26/7 a 26/8 0,7385 0,7385 0,2373
27/7 a 27/8 0,7386 0,7386 0,2374

Ações % R$
Petrobras PN +3,18% 33,44 
Vale ON +6,41% 70,21 
ItauUnibanco PN +0,27% 26,41 
Magazine Luiza ON +8,64% 4,15 
Americanas ON +15,91% 18,50 
Usiminas PNA +9,72% 9,71

IBOVESPA: +2,13% 112.857 pontos

Iene 136,38
Libra est. 0,84
Euro 1,00
Peso arg. 136,91

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,3% 5,0980 5,0990 -1,4%

PTAX  (BC) -1,3% 5,1024 5,1030 -1,6%

PARALELO -1,3% 4,9900 5,4100 -1,3%

TURISMO -1,3% 4,9900 5,3900 -1,3%

EURO -0,9% 5,0881 5,0908 -3,8%

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 23/08

Iene R$ 0,0374
Libra est. R$ 6,05
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.347,89 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/08 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 1.566,75 39,75 18,0%
FARELO set/22 468,50 8,00 17,3%
MILHO set/22 660,00 26,50 17,0%
TRIGO set/22 782,75 12,25 3,1%

SOJA 169,78 1,5% 0,7% 168,00
MILHO 75,72 0,1% 7,8% 75,00
TRIGO 108,75 -0,4% -1,6% 110,00
BOI GORDO 295,54 -0,5% -2,1% 300,00
SUINO 6,78 -0,6% 11,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/08 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 23/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 2,9% 0,0%
SOJA Paranaguá 191,00 2,4% 1,1%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% 9,0%

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
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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
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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

Céu claroCéu claro

A VALORIZAÇÃO da categoria foi um dos principais temas abordados pelos convidados 
que participaram do encontro

Diversos representantes 
da psicologia participaram na 
última segunda-feira (22) de 
audiência pública realizada 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). A profissão é 
regulamentada pela lei nº 
4119/62 que dispõe sobre os 
cursos de formação em psi-
cologia. Atualmente, dois pro-
jetos seguem em discussão 
na Câmara dos Deputados, 
sendo o PL 2079/2019, que 
trata do piso salarial dos pro-
fissionais, matéria que tramita 
na Comissão de Finanças e 
Tributação e aguarda parecer. 
Na mesma linha, na mesma 
Comissão, há o PL 1214/2019, 
que estabelece a jornada de 
trabalho do(a) Psicólogo(a) 
em até trinta horas semanais.

A valorização da categoria 
foi um dos principais temas 
abordados pelos convidados 
que participaram do encon-
tro. “Precisamos de valori-
zação, precisamos lutar por 
nossos direitos e é essa nossa 
luta diária”, disse a presidente 
do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-Pr), 
Renata Campos Mendonça.

“Somos profissionais pro-
fundamente comprometidos 
com as coletividades e grupos 

vulnerabilizados que lidam 
contra inúmeras formas de 
sofrimento”, afirmou.

O estabelecimento da jor-
nada de trabalho e a garantia 
do piso salarial foram lem-
brados pelo representante do 
Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), Robemilson Barreto. 
Segundo ele, é preciso uma 
união da categoria com toda 
a sociedade para a garantia 
dos direitos. “São projetos que 
estão em discussão na Câmara 
Federal e contamos com o 
apoio de todos os deputados 
brasileiros, pois buscamos 

dignidade para nossa profis-
são”. Robemilson, durante 
sua fala, também ressaltou 
a importância da psicologia 
para a construção da histó-
ria da sociedade brasileira. 
“Estamos respaldados em um 
projeto de sociedade que a 
psicologia vem construindo e 
compartilhando com a socie-
dade brasileira, pois a defesa 
da qualidade de vida e saúde 
física e mental da nossa popu-
lação está diretamente atre-
lada à promoção da dignidade 
humana e sobretudo da demo-
cracia”, disse.
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Técnicos da Polícia
Federal inspecionam
códigos-fonte da urna

Número de mesários voluntários 
quase dobrou entre 2018 e 2022

A Justiça Eleitoral deverá 
contar com mais de 830 mil 
mesárias e mesários voluntá-
rios para as Eleições Gerais de 
2 de outubro. A quantidade é 
93% maior que a observada 
em 2018, quando, no pleito 
daquele ano, cerca de 430 mil 
mesários compareceram às 
seções eleitorais. Já o aumento 
registrado entre as Eleições 
Municipais de 2020 e as Gerais 
de 2022 é de 23%.

No geral, 1,7 milhão de 
mesários foram nomeados 

para comparecer às seções 
eleitorais neste ano. Entre 
eles, 52% foram convoca-
dos pela Justiça Eleitoral 
a  r e a l i z a r  o  t r a b a l h o , 
enquanto 48% se candida-
taram para atuar volunta-
riamente no dia da eleição.

O eleitor tem o prazo de 
cinco dias para contestar 
a convocação, a partir do 
recebimento. O trabalho é 
obrigatório, e a dispensa só 
ocorre em casos excepcio-
nais, mediante apreciação 

de juíza ou juiz eleitoral.
Todos os mesários – con-

vocados e voluntários – têm 
direito a dois dias de folga 
para cada dia trabalhado e 
também para cada dia de trei-
namento, sem perder o salário. 
O mesário ganha auxílio-ali-
mentação no dia da eleição, 
um certificado de participa-
ção de serviços prestados à 
Justiça Eleitoral e preferência 
no desempate em concursos 
públicos que tenham essa pre-
visão no edital.

Urna aberta
Ontem (23), os representantes da PF conheceram mais deta-

lhes sobre os componentes internos da urna eletrônica Modelo 
UE2020. O modelo mais atual do equipamento foi aberto pelo 

coordenador de Tecnologia Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Rafael Azevedo, no local montado para que diversas institui-
ções possam fazer a inspeção dos códigos-fonte do sistema eletrô-
nico de votação, na sede do TSE. Após a operação de abertura da 
urna, Rafael Azevedo explicou o funcionamento dos componentes 

e programas contidos no equipamento e tirou dúvidas dos inte-
grantes da equipe da Polícia Federal.

TÉCNICOS trabalham em uma sala especial no subsolo do edifício-sede do TSE, onde 
recebem informações sobre a segurança do processo eleitoral

Representantes da Polícia 
Federal (PF) iniciaram, no 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
a inspeção dos códigos-fonte 
da urna eletrônica e do sistema 
eletrônico de votação que serão 
utilizados nas Eleições 2022.

Até a próxima sexta-feira 
(26), os técnicos trabalharão 
na Sala Multiúso, no subsolo 
do edifício-sede do TSE, pre-
parada pelo Tribunal espe-
cialmente para esse ciclo de 
inspeções, onde receberão 
informações e também pode-
rão esclarecer dúvidas sobre 
a segurança do processo 
eleitoral diretamente com a 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TSE (STI/TSE).

A abertura dos códigos-fon-
tes é uma atividade obrigatória 
realizada antes de cada eleição, 
e é uma das ações iniciais do 

Ciclo de Transparência Eleitoral. 
A inspeção está prevista na 
Resolução TSE 23.673/2021, que 
dispõe sobre os procedimentos 
de fiscalização e auditoria do 
sistema eletrônico de votação.

Código-fonte é um conjunto 
de comandos e instruções, 
escritos em linguagem para 
computadores, que integram 
um programa capaz de acionar 

o funcionamento de equipa-
mentos eletrônicos.

Esse conjunto de linhas de 
programação pode ser inspe-
cionado por representantes 
técnicos dos partidos políti-
cos, do Ministério Público, da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), das Forças Armadas, da 
Polícia Federal e de universida-
des, entre outras instituições.

CONTRIBUIÇÃO
O  D e p a r t a m e n t o  d e 

Polícia Federal, vinculado ao 
Ministério da Justiça, é uma 
das diversas entidades habi-
litadas pela Resolução TSE nº 
23.673/2021 a acompanhar o 
desenvolvimento e a fiscalizar 
todos os sistemas utilizados 
nas eleições do país.

Em sucessivas eleições, 
tanto municipais como gerais, 
o TSE estimula a participação 
e o envolvimento de represen-
tantes de organismos públicos, 
entre eles a Polícia Federal, 
na fiscalização minuciosa da 
construção dos softwares que 
integrarão o sistema eletrônico 
de votação, apuração e totali-
zação dos resultados.

Posse no TJPR
Eduardo Augusto Salomão Cambi tomou posse 
como novo desembargador do Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR). A cerimônia foi realizada em sessão 
extraordinária, na sala do Tribunal Pleno. Cambi foi 
nomeado pelo governador Ratinho Junior, por meio 
das vagas destinadas ao quinto constitucional do 
Ministério Público. Ele ocupa a cadeira deixada pelo 
desembargador Paulo Edison de Macedo Pacheco, 
que se aposentou em março último. No discurso, 
homenageou seu pai, Accácio Cambi, desembargador 
aposentado, que atuou por 43 anos na magistratura 
paranaense, e agradeceu a todos os presentes.

Assédio institucional
Passou em redação final na Alep, o projeto de lei que 
institui no Paraná, o “Dia de Combate ao Assédio 
Institucional contra Mulheres”, a ser comemorado no 
dia 24 de junho. O objetivo é conscientizar, prevenir 
e combater todos os tipos de assédio, sejam eles de 
natureza moral ou sexual, cometidos contra mulheres 
no ambiente de trabalho de Instituições Públicas do 
Estado. De acordo com o texto, as instituições públicas 
poderão promover campanhas educativas de prevenção, 
realização de palestras, seminários, rodas de conversa 
e confecção de cartilhas, com a finalidade de estimular 
à realização de denúncias por parte das vítimas, entre 
outras ações. A matéria agora segue para sanção, ou 
veto, do Poder Executivo.

PF cumpre mandados
A PF fez ontem (23) uma operação contra um grupo de 
empresários suspeitos de defender um golpe de Estado. 
Mandados de busca e apreensão são cumpridos nas 
residências dos suspeitos em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. As medidas 
judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do STF. Empresários passaram a defender 
abertamente um golpe de Estado, caso o ex-presidente 
Lula (PT) seja eleito em outubro, derrotando o atual 
presidente. O grupo reúne grandes empresários de 
diversas partes do país, como Luciano Hang, dono da 
Havan; Afrânio Barreira, da Coco Bambu; José Isaac Peres, 
dono da gigante de shoppings Multiplan; José Koury, 
dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro; Ivan 
Wrobel, da construtora W3 Engenharia; e Marco Aurélio 
Raymundo, dono da marca de surfwear Mormaii.

Notificação obrigatória
Deputados paranaenses 
aprovaram a proposta 
que prevê a notificação 
compulsória de casos 
suspeitos ou confirmados 
de pessoas com doenças 
raras no âmbito do SUS 
no Estado. O projeto que 
passou em primeiro turno, 
mostra que tais notificações 
são importantes 
para possibilitar o 
monitoramento adequado 
de pessoas com doenças 
raras e a implementação 
de políticas públicas reais 
no Paraná. “Os dados de 
pessoas com doenças raras 
ainda não são precisos e 
não se comunicam entre 
os gestores estaduais 
responsáveis pelas políticas 
públicas relacionadas”, diz 
a matéria.

Matam mais que o 
câncer
A justificativa lembra que 
algumas doenças raras 
apresentam índices de 
mortalidade superiores 
ao câncer, que, pelo 
seu caráter fatal, inspira 
diversas políticas de 
cuidado e manejo. Por 
isso, justifica a matéria, 
é essencial um olhar 
diferenciado para as 
doenças raras. As doenças 
raras são caracterizadas 
por uma ampla diversidade 
de sinais e sintomas. São 
geralmente crônicas, 
progressivas, degenerativas 
e, em muitos casos, com 
risco de morte. Elas não 
têm cura, mas muitos 
tratamentos são eficazes, 
corroborando para a 
importância da notificação.
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TCE indica 28 medidas 
para auxiliar Sanepar a 
enfrentar crises hídricas
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Tribunal veda o pagamento
de hora extra a comissionado

O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) recomendou que 
o Município de Astorga, na 
Região Metropolitana de 
Maringá (Norte do Estado), 
modifique sua legislação a fim 
de suspender, em definitivo, o 
pagamento de horas extras a 
servidores que disponham de 
função gratificada ou ocupem 
cargo em comissão.

A regra está contida no 
Prejulgado nº 25 da Corte, o 
qual consolidou o entendi-
mento do órgão de controle 
de que, em tais condições, 

os funcionários públicos 
ficam submetidos ao regime 
de tempo integral de dedi-
cação ao serviço, tornando, 
assim, inaplicável a remu-
neração pelo trabalho em 
horas excedentes.

A decisão foi tomada pelos 
conselheiros ao julgarem 
parcialmente procedente, 
a denúncia que apontou 
para a prática da irregulari-
dade no referido município. 
Entretanto, o relator do pro-
cesso,  conselheiro Ivan 
Bonilha, defendeu que não 
fossem aplicadas sanções 

aos gestores responsáveis, 
já que os pagamentos inde-
vidos foram interrompidos 
assim que a prefeitura tomou 
conhecimento da ação, o que 
demonstrou a boa-fé da admi-
nistração em relação ao caso.

Os demais membros do 
órgão colegiado da Corte 
acompanharam, de forma 
unânime, o voto do relator na 
sessão de plenário virtual nº 
8/2022, concluída em 21 de 
julho. Cabe recurso contra a 
decisão contida no Acórdão 
nº 1237/22 - Tribunal Pleno, 
veiculado no dia 29 de julho.

Resolução
A partir da vigência da Resolução, todos os procedimentos resultan-

tes de trabalhos fiscalizatórios realizados pelo Tribunal têm como 
ponto de partida a elaboração, pela unidade técnica responsável, de 
um Relatório de Fiscalização. Caso este apresente apenas sugestões 

de medidas para sanar impropriedades encontradas na gestão da 
entidade pública em questão, é instaurado processo de Homolo-

gação de Recomendações. A medida tem como objetivo dar maior 
rapidez à implementação dessas iniciativas, indicadas apenas nos 

casos em que não são encontradas irregularidades de maior gravida-
de, que demandem a emissão de determinações ou a aplicação de 
sanções - situações ainda contempladas pelos processos de Repre-

sentação e Tomada de Contas Extraordinária.

AS MEDIDAS, que estão detalhadas 
no site do TCE-PR, foram indicadas pela 
Inspetoria, após promoção entre setembro 
de 2021 e maio de 2022 de auditoria

Com o objetivo de cola-
borar no enfrentamento de 
futuros e eventuais períodos 
de escassez de chuvas, como 
aquele que assolou o Paraná 
entre 2019 e 2021, o Tribunal 
de Contas do Estado emitiu 28 
recomendações à Companhia 
de Saneamento do Paraná 
(Sanepar), cuja indicação de 
cumprimento é de até 180 
dias, a partir do trânsito em 
julgado da decisão.

Todas as medidas, que 
estão detalhadas no qua-
dro abaixo, foram indicadas 
pela Segunda Inspetoria de 
Controle Externo (2ª ICE) 
do TCE-PR, após a unidade 
técnica promover,  entre 
setembro de 2021 e maio 
de 2022, auditoria sobre o 
assunto junto à estatal.

O procedimento buscou 
apurar se a Sanepar – uma 
sociedade de economia mista 
de capital aberto – realiza 
investimentos de expansão e 
em melhorias na rede de dis-
tribuição hídrica; promove 
o uso eficiente e racional da 
água; dispõe de políticas ade-
quadas de governança, gestão 
de crise e gestão de riscos; 
adotou medidas efetivas de 
enfrentamento à mais recente 
crise hídrica; e executa ações 
voltadas à conservação de 

recursos hídricos.
O trabalho foi feito por meio 

da realização de entrevistas, 
análise de documentos e visi-
tas técnicas em obras, órgãos 
públicos e outras instalações. 
Como resultado, os auditores 
do TCE-PR apontaram para a 
existência de 16 oportunida-
des de melhoria na Sanepar 
a respeito do tópico, em rela-
ção às quais foram sugeridas 
as referidas indicações.

DECISÃO
O processo de Homologação 

de Recomendações foi rela-
tado pelo superintendente da 
2ª ICE, conselheiro Artagão de 
Mattos Leão, que corroborou 
todas as sugestões feitas pela 
inspetoria, manifestando-se 
ainda pelo encaminhamento 
de cópia da decisão ao gover-
nador do Estado, para ciência.

Os demais membros do 
órgão colegiado do TCE-PR 
acompanharam, de forma 
unânime, o voto do rela-
tor, na Sessão de Plenário 
Virtual nº 9/2022, concluída 
em 4 de agosto. Cabe recurso 
contra o Acórdão nº 1395/22 
– Tribunal Pleno, veiculado 
no dia 16 de agosto.

Leilão industrial
O Estado do Paraná vai sediar 
no próximo dia 29 de agosto um 
dos maiores leilões industriais do 
agronegócio do Brasil em 2022. 
A Companhia Dutch Starches 
Internacional do Brasil Amidos 
Ltda., uma das marcas industriais 
mais conhecidas no setor da 
agroindústria do Paraná e do 
Mercosul como DSI, e uma das 
maiores fornecedoras de amido 
para marcas como Yoki, Dona Benta, 
Dr. Oetker e Bretzke vai a leilão 
nesta data na comarca do município 
de Assis Chateubriand.

Agro no NP
O agronegócio no Norte Pioneiro 
tem sua força na agricultura familiar. 
A fruticultura e a cafeicultura da 
região são as principais forças da 
economia, que têm contribuído para 
o crescimento da balança comercial. 
A exportação de frutas, sobretudo 
da goiaba, está crescendo, com 
números favoráveis à economia 
regional. Os fruticultores de 
Carlópolis estão conquistando 
o mercado internacional. O café 
tem colecionado prêmios de 
empreendedorismo, com destaque 
à atuação feminina do agronegócio.

Intenção de consumo
A Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF) voltou a subir no Paraná. O 
indicador, aferido pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) e pela 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná 
(CNC), cresceu 2,2% em agosto na 
comparação com o mês anterior e 
marcou 96,8 pontos. O ICF subiu 
mais entre as famílias com renda 
acima de dez salários mínimos, 
com elevação mensal de 3,5%, 
atingindo 105,5 pontos. Já nas 
famílias de menor renda, apesar 
do crescimento mensal de 1,9%, o 
indicador está em 94,9 pontos.

Campeonato Brasileiro
A equipe de Cascavel brilhou 
no 4º Campeonato Brasileiro de 
Parataekwondo, realizado no 
último fim de semana, no Centro 
de Treinamento Paralímpico 
de São Paulo. Composta por 
apenas sete atletas e com quatro 
medalhas de ouro e três de 
prata, a equipe cascavelense, 
treinada por Ricardo Zimmer, se 
sagrou campeã geral entre 64 
competidores de 17 estados.

Bolsonaro no Paraná
O líder no Governo Bolsonaro, deputado Ricardo Barros 

(PP), informou em seu Twitter que o presidente Jair 
Bolsonaro estará no Paraná na quarta-feira, 31. Na 
agenda de Bolsonaro está a visita à nova ponte em 
Foz do Iguaçu, reunião com cooperativas da região 

e encontro com prefeitos. O presidente também 
se encontrará com o governador Ratinho Junior e 

apoiadores, em Curitiba.

Centro de Esportes
A prefeitura de Ibaiti inaugurou 
um moderno Centro de Esportes 
e Saúde. O Centro conta com uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
completa com consultório médico, 
consultório odontológico, farmácia 
e na parte esportiva uma quadra de 
bocha, quadra de futebol, academia 
ao ar livre, parquinho de diversões 
e espaço kids. “Temos trabalhado 
incansavelmente em todas as 
áreas da administração pública, 
sempre com construção de obras 
para atender a população. Temos 
alegria e satisfação de entregar 
aos moradores do bairro DER e 
a população de Ibaiti, mais este 
importante espaço público”, finaliza 
o prefeito Antonely de Carvalho.

Ambulatório
A Prefeitura de Francisco Beltrão 
está inovando com o Ambulatório 
Municipal de Obesidade. Os 
pacientes que estão na fila de 
espera para cirurgia bariátrica 
estão sendo inseridos no 
acompanhamento realizado 
pelo ambulatório. Todos os 
pacientes com indicativo para a 
cirurgia receberão as orientações, 
acompanhamento multiprofissional 
e consultas médicas pré-
agendadas.”O acompanhamento 
com médico, nutricionista, psicólogo 
e preparador físico será feito por, 
no mínimo, dois anos antes de ser 
encaminhado para procedimento 
cirúrgico”, afirma Manoel Brezolin, 
secretário municipal de Saúde.

Campanha de 
prevenção
O Ministério da Saúde lançou a 
Campanha Nacional de Prevenção 
contra a varíola dos macacos. A 
ideia é conscientizar a população 
sobre a transmissão, contágio, 
sintomas e prevenção, além de 
dar orientações sobre o que fazer 
em casos suspeitos de varíola dos 
macacos. O Ministério da Saúde 
iniciou no mês passado as tratativas 
com a Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas) e a OMS para a 
compra de 50 mil doses da vacina 
contra a doença.

Voluntários
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) informou que as eleições de 
outubro terão cerca de 830 mil 
mesários voluntários. O número 
é 93% maior em relação ao pleito 
de 2018, quando 430 mil pessoas 
pediram para exercer a função. 
No total, 1,7 milhão de mesários 
vão trabalhar nas eleições. 52% 
do total foram convocados e 48% 
são voluntários.
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Conjove realiza
hoje a 1ª edição
do Conecta Jovem

Novos 16 casos de Covid
Cinco mulheres, nove 

homens e duas crianças (uma 
de 4 anos, que ainda não 
tomou vacina, e outra de 9 
anos, que tomou uma dose 
do imunizante) estão entre 
as 16 pessoas diagnostica-
das com covid-19 ontem (23), 
conforme boletim emitido 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Nenhuma morte foi 
oficialmente registrada nesta 
data e o total de óbitos segue 
em 355. Novamente não há, 

nesta data, nenhuma pessoa 
de Umuarama internada para 
tratamento da doença – nem 
em enfermarias, nem em UTIs. 
O total de casos suspeitos é 
de 35 e o de casos ativos 91, 
indicando que 126 pessoas 
estão em isolamento domici-
liar. Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 39.065 
pessoas foram diagnosticadas 
com coronavírus e deste total 
38.635 se recuperaram. Neste 
ano, em 235 dias – de 1° de 

janeiro até 23 de agosto de 
2022 – 18.640 pessoas rece-
beram diagnósticos positi-
vos da doença (foram 9.545 
mulheres, 6.967 homens e 
2.112 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 posit iv idade com o 
índice de internamentos 
e classifica a cidade com 
“Bandeira Verde”.

Governo sanciona Lei que isenta os 
desempregados da multa fidelidade

Foi sancionada a Lei 
Estadual nº 21.190/2022, que 
obriga as concessionárias pres-
tadoras de serviços de teleco-
municação a dispensar o usuá-
rio do pagamento de multa de 
fidelidade quando a rescisão 
contratual se der em razão da 
perda de vínculo empregatício.

“É uma medida importante 
para ajudar o paranaense em 
momentos de dificuldade, já 
que livra os consumidores de 
pagarem multas salgadas caso 
precisem cancelar o contrato 
antes do período de fideliza-
ção, que normalmente é de 12 
meses, em caso de perda de 

emprego”, consta na justifica-
tiva do texto proposto.

A Lei abrange as conces-
sionárias de serviços públi-
cos de telecomunicação que 
prestam o Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (STFC), o 
Serviço Móvel Pessoal (SMP), 
o Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM) e os Serviços 
de Televisão por Assinatura, 
entre outras reguladas e fisca-
lizadas pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). 
Conforme o texto da nova 
legislação, a dispensa da 
multa de fidelidade não exime 
o consumidor do pagamento 

dos débitos pendentes em 
razão da efetiva prestação do 
serviço contratado.

O descumprimento das 
obrigações estabelecidas na 
Lei sujeitará a concessionária 
infratora às sanções previs-
tas no artigo 56 da Lei Federal 
nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – Código de Defesa 
do Consumidor, como, por 
exemplo, aplicação de mul-
tas. As empresas terão o 
prazo de noventa dias para 
se adequar ao disposto na 
Lei,  publicada na edição 
do Diário Oficial do Estado 
(DOE) da última sexta-feira 
(18).

O EVENTO marca o início da nossa 
gestão, gerando um local de conexão entre 
jovens empresários e apresentando caracte-
rísticas e proposições do Conselho

O Conselho do Jovem 
Empresário (Conjove) da 
A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l , 
Industrial  e  Agrícola de 
Umuarama (Aciu) realiza 
nesta quarta-feira (24), no 
salão de eventos Sicoob, 
situado à avenida Padre José 
Germano Neto Júnior, 3334, a 
primeira edição do CONecta 
JOVEm – Conectando Jovens 
Empresários de Umuarama. 
a ação tem previsão para 
começar às 19h30.

“O evento foi pensado 
para marcar o início da nossa 
gestão, gerando um local 
de conexão entre os jovens 
empresários umuaramenses e 
apresentando as característi-
cas e proposições do Conselho 

para o triênio”, explica a pre-
sidente do Conjove, Ana 
Flávia Miquelante.

O Conecta Jovem con-
tará com rodas de conversa, 
talkshow abordando a rele-
vância do network para o 
impulsionamento dos negó-
cios, detalhamento do asso-
ciativismo e sua importân-
cia na contemporaneidade, 
apresentação do Conselho 
do Jovem Empresário da 
Aciu e como participar.

“O Conecta Jovem tem tudo 
para ser um marco. O Conjove 
está revigorado e temos rea-
lizado reuniões semanais, 
nas quais estamos falando 
do evento, sobre negócios e 
sobre o desenvolvimento da 

cidade, além da elaboração 
do cronograma para o triênio 
2022/2025”, complementa Ana.

APOIO
O  C o n e c ta  J o v e m  é 

apoiado pelo Sicoob, Sebrae, 
CiaCrédito, Dale Carnegie, 
Baterax, Copy Simile, Sorvetes 
Guri, Uvel e Divino Malte.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Censo 2022: Cascavel já
realizou mais de 18 mil
e equipe será ampliada
Cascavel – Um grupo de 60 
recenseadores aprovado no 
último teste seletivo do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística) iniciou ontem 
(23) um treinamento que vai 
até o próximo sábado (27) e 
a partir disso, vai incorporar a 
equipe de recenseadores que 
já estão trabalhando em Cas-
cavel desde o dia 1º de agosto. 
Até ontem (23), já foram totali-
zadas cerca de 18 mil entrevis-
tas em Cascavel e a expectativa 
é que até o fim dos trabalhos, 
cerca de 105 mil domicílios 
sejam visitados. 

De acordo com Lucas Cortez 
Gresele, coordenador do Censo 
em Cascavel, a cidade tem uma 
meta de trabalhar com 288 
recenseadores, mas 

os trabalhos do Censo 2022 
foram iniciados com um total 
de 170 pessoas por falta de 
pessoal para assumir as vagas. 
Já nos primeiros dias de entre-
vistas, o número caiu para 140 
recenseadores e com este 
novo grupo, a partir da pró-
xima semana devem ser pelo 
menos 200 pessoas nas ruas 
realizando os trabalhos. 

Segundo Gresele, além 
disso, já na próxima semana o 
IBGE de Cascavel estará ainda 
realizando o chamamento do 
cadastro de reserva para ten-
tar contratar ainda mais recen-
seadores, já que a falta de 
profissionais pode acabar pro-
vocando atraso no cronograma 
que estipula outubro como 
prazoi máximo para concluir 
o levantamento. “Nem todos 
que se inscrevem se adaptam 
aos trabalhos, por isso, acaba 
tendo desistência e temos que 
ir substituindo. Nas próximas 
etapas vamos convocando e 
realizando o treinamento em 
grupos menores”, explicou. 

DIFICULDADES
Sobre os trabalhos, o coor-

denador disse ainda que o 
andamento é positivo, mas os 
recenseadores estão enfren-
tando alguns problemas, prin-
cipalmente no caso de con-
domínios em que os síndicos 
acabam colocando alguns 
empecilhos, e também, em 
algumas residências em que o 
morador não aceita nem rece-
ber os recenseadores. “Nos 

Opções para responder
O levantamento do Censo 2022 funciona da seguinte forma: após uma 

visita inicial obrigatória, na qual o recenseador também registrará as coorde-
nadas de cada endereço, o morador poderá fazer a escolha pelo autopreen-
chimento via internet. A partir daí, será gerado um e-ticket, com prazo de 
validade de sete dias, para que a pessoa responda ao questionário online.

Também é possível o preenchimento por telefone, processo pelo qual o 
CAC (Centro de Apoio ao Censo) também é responsável. Após a visita para 
o cadastramento do endereço e de pelo menos um contato com o morador, 
ele poderá escolher responder por telefone, momento no qual precisará 
conceder autorização ao agente para que este preencha o questionário 
junto ao entrevistado.

ABR

casos de recusa não temos o 
que fazer. Nesses casos e nos 
condomínios, haverá uma nova 
visita pelo supervisor para fazer 
uma nova tentativa”, disse. 

Em alguns casos o recensea-
dor acabou recebendo ameaça 
verbal do próprio morador. “É 
importante reforçar que esta-
mos fazendo o nosso trabalho 
e quanto mais entrevistas fizer-
mos, mais os números estarão 
próximos da realidade”, salien-
tou. Além de responder ao pró-
prio recenseador, o morador 
tem a opção de responder por 
telefone ou pela internet. De 
acordo com Gresele, dos 18 mil 
questionários respondidos em 
Cascavel até agora, apenas 50 
foram pela internet. 

SOBRE OS TRABALHOS 
Os recenseadores estão 

identificados com colete azul 
com o nome do instituto, cra-
chás e smartphones com uma 
capa azul. É importante que os 
moradores recebam os recen-
seadores e respondam a pes-
quisa que é rápida, levando 
cerca de 5 minutos para ser 
concluída. Apenas 10% dos 
moradores é que serão sele-
cionados para uma pesquisa 
um pouco mais extensa e que 
vai levar cerca de 20 minutos, 
que é por amostragem e faz 

parte do Censo. 
As respostas serão preen-

chidas no smarthphone do 
recenseador e já irá para a 
base de dados do IBGE. Casca-
vel foi dividida em seis territó-
rios, cada um com um coorde-
nador e com o seu grupo que 
terá que ir de casa em casa até 
preencher todos formulários. 
Quando nenhum morador esti-
ver em casa, será deixado uma 
folha com o nome e o telefone 
do recenseador para que   mar-
que um horário para responder 
a pesquisa. 

Central de atendimento 
O Censo 2022 conta com uma 

central telefônica exclusiva para 
esclarecer as dúvidas da popu-
lação durante a coleta domici-
liar da maior pesquisa do país. 
O CAC, disponível via 0800 721 
8181, tem 180 agentes censitá-
rios para auxiliar a sociedade 
a preencher o questionário via 
internet ou telefone, assim como 
no Censo de 2010. 

O horário de funcionamento 
do CAC será das 8h às 21h30, 
todos os dias da semana, de 
domingo a domingo. Haverá 
três turnos de trabalho, com 
60 profissionais cada. Como 
ocorre em todas as pesquisas 
do IBGE, as informações pres-
tadas ao CAC são confidenciais 
e o sigilo é garantido.

Torres tá fora
O clima azedou de vez 
entre o ministro da Justiça, 
Anderson Torres, e a Asso-
ciação Nacional de Dele-
gados de Polícia Federal 
(ADPF). Torres pediu sua 
desfiliação da entidade. 
A APDF vem batendo de 
frente com o ministro há 
meses, por reivindicações 
da categoria não atendidas 
no Governo - em especial 
o reajuste prometido pelo 
próprio presidente com 
índice de dois dígitos, o 
que não ocorreu. 

Corre-corre no MPF
Houve caça às bruxas 
dentro do MPF protagoni-
zado pelo procurador-geral 
da República, Augusto 
Aras, que não sabia da 
operação da PF contra os 
empresários bolsonaristas 
acusados de mensagens 
antidemocráticas no whas-
tapp. Aras correu para se 
explicar em nota. Desco-
briu que, ao contrário da 
praxe, o gabinete do minis-
tro Alexandre de Moraes, 
que soltou a operação, 
entregou cópia da decisão 
cautelar na sala do MPF 
dentro do STF na segunda-
-feira à tarde. Alguém não 
avisou ao Aras.

Fim para Marçal
O TSE avalizou ontem a 
cessão de 26 segundos do 
PROS para o PT adicionar 
ao seu horário eleitoral 
na TV diariamente. Com 
a decisão, Lula terá mais 
tempo que Bolsonaro. O 
presidente do PROS, Eurí-
pedes Júnior, que retomou 
o cargo, aderiu à Coligação 
do PT e autorizou que o 
tempo seja utilizado pelo 
candidato. Assim, dançou 
de vez o “coach” Pablo 

Bolsonaro mais calmo
O presidente Jair Bolsonaro seguiu a orientação de seu 

staff eleitoral de não atacar o rival Lula da Silva (PT) 
durante a sabatina do Jornal Nacional na noite desta 
segunda-feira. A ideia era mostrar um Bolsonaro mais 

calmo (daí a fala mais pausada, diferente dos arroubos 
em público), focado nas respostas, em sua defesa e no 
que já foi feito em seu Governo no social e na econo-
mia. Se a estratégia deu cer to, os palacianos próxi-

mos de Bolsonaro ainda não tiveram o retorno de uma 
pesquisa. O PL, seu par tido, encomendou uma sonda-
gem qualitativa para apurar a reação popular diante da 

par ticipação na TV. A conferir.

Marçal, que desejava dispu-
tar a presidência pelo PROS.

A vida pela terra

O Brasil registrou até 
ontem, somente este ano, 
25 assassinatos de índios, 
quilombolas, sem-terra 
e simpatizantes. Entre 
eles sete indígenas; cinco 
apoiadores e ambientalis-
tas - como Bruno Pereira 
e Dom Philips - quatro 
sem-terra; seis lavradores 
assentados e dois qui-
lombolas. Já o relatório 
de Violência Contra os 
Povos Indígenas no Brasil 
do Conselho Indigenista 
Missionário registrou 176 
assassinatos de indígenas 
em 2021.

Preservando 
Noronha
O STF foi o mediador de 
acordo entre a União e o 
Governo de Pernambuco 
sobre ações mais combati-
vas à especulação imobiliá-
ria e preservação do meio 
ambiente no arquipélago 
de Fernando de Noronha. 
O Governo federal acusou 
o Estado de liberar algu-
mas construções ‘pé na 
areia’. Houve audiência em 
Brasília onde o clima foi 
pacificado - e medidas de 
fiscalização serão apre-
sentadas em reunião em 
novembro.
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PC busca por maníaco que tentou
estuprar e matou mulher na rodovia

Investigadores de Polícia 
Civil de Umuarama cumpri-
ram ordens judiciais ontem 
(terça-feira, 23) pela manhã, 
em busca de encontrar auto-
res de um homicídio praticado 
em maio no trecho municipal 
da rodovia PR-580, acesso ao 
Parque das Jabuticabeiras.

Foram executadas cinco 
ordens de busca e apreensão 
domiciliar e três delas foram 
expedidas no âmbito da inves-
tigação que apura a morte de 
Cleonice da Silva Bernardes.

A mulher foi assassinada 
no dia 27 de maio deste ano, 

por volta das 4h, próximo ao 
Parque das Jabuticabeiras. A 
vítima foi abordada e agredida 
em via pública por um homem 
que teria tentado estuprá-la.

Segundo as investigações, 
no momento da ação crimi-
nosa, em razão da reação 
da vítima e da presença de 
outras pessoas no local, o sus-
peito fugiu, deixando a mulher 
caída. Depois que foi agredida, 
ela chegou a ser socorrida por 
equipes do Samu, mas não 
resistiu aos ferimentos e mor-
reu pouco depois.

A Polícia Civil  iniciou 

as investigações e identifi-
cou o autor, apresentando 
a imprensa, apenas as suas 
iniciais F.C.N., de 24 anos de 
idade. Diversas diligências 
foram realizadas na tentativa 
de localizar o autor, mas não 
foi encontrado e passa agora a 
ser considerado foragido.

Apurou-se ainda que o acu-
sado teria deixado a cidade 
logo após ter cometido o 
crime. O suspeito encontra-se 
com mandado de prisão tem-
porária em aberto.

Os mandados de busca 
foram cumpridos em endereços 

de familiares e pessoas próxi-
mas ao suspeito. Os endere-
ços diligenciados ficam nos 
bairros Parque Jabuticabeiras 
e Primeiro de Maio. Foram 
apreendidos alguns objetos 
pessoais do suspeito que auxi-
liarão as investigações.

AGIOTAGEM
Ainda de acordo com a polí-

cia, outros dois mandados de 
busca e apreensão, expedi-
dos no bojo de uma investi-
gação que apura a prática do 
crime de usura (agiotagem) 
também foram cumpridos na 

mesma ocasião. Os mandados 
de busca levaram os investi-
gadores à Zona II e Zona V, em 
Umuarama. Foram apreendi-
das folhas de cheques e con-
tratos que podem auxiliar no 
andamento das investigações.

Não foram realizadas prisões 
no decorrer da operação. Os 
dois casos citados não possuem 
relação entre e, de acordo com 
o delegado chefe da 7ª subdi-
visão Policial (SDP), Gabriel 
Menezes, o cumprimento dos 
mandados ocorreu na mesma 
data apenas por questões logís-
ticas da Polícia Civil.

Cães e gatos recém-nas-
cidos estão sendo servidos 
como alimento para cobras 
mantidas em cativeiro na 
cidade. A denúncia é da Saau 
(Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama), que 
promete ser implacável diante 
de comprovações e levar os 
casos à justiça. Segundo Ana 
Polaquini, presidente da ONG, 
os chamados relatando este 
tipo de crime vêm aumen-
tando a cada dia.

“Eu não sei o tipo de sen-
timento que essas pessoas 
têm. É muita crueldade. Não 
consigo nem imaginar isso 

Filhotes de cães e gatos são 
servidos como alimento de 
cobras em cativeiro

acontecendo”, disse. “Ficamos 
chocados, porque tem gente 
que ainda se diverte vendo 
algo tão horrível, como se 
fosse normal”, acrescentou.

Ana também chamou a 
atenção para tutores que man-
têm animais presos em corren-
tes, expostos à chuva e ao Sol. 
“Em várias situações, encon-
tramos os bichinhos com o 
pescoço cortado por correntes, 
muito debilitados. Nós aborda-
mos os tutores e eles acham 
natural o que fazem”.

De acordo com a Ana 
Po l a q u i n i ,  a  S a a u  n ã o 
tem condições de aten-
der a todos os chamados 
da comunidade diante dos 
crimes cometidos contra 
os animais.  “Nós temos, 
dentro das nossas limita-
ções, buscado a Delegacia, 
para fazer o BO (Boletim de 
Ocorrência) e até mesmo ido 
ao Ministério Público. Em 
muitos casos, quando che-
gamos para salvar os bichi-
nhos, já é tarde demais”.

Invasão e furto

Câmara regulamenta o uso de assinatura e 
certificado digitais para pregões eletrônicos

Um ladrão invadiu um esta-
belecimento comercial situado 
no centro de Umuarama no iní-
cio da noite da segunda-feira 
(22). Para tanto, ele forçou a 
fechadura da porta e conse-
guiu acesso ao interior da loja, 
de onde furtou quatro adagas 
(punhais) que estavam em 

exposição em uma das estan-
tes. A Polícia Militar foi acio-
nada por moradores vizinhos 
do estabelecimento que viram 
um homem tentando forçar a 
entrada pela janela, mas não 
conseguiu. Quando os policiais 
chegaram ao local, verificaram 
que o autor do crime consegui 

invadir o imóvel deixando a 
porta violada. O proprietá-
rio foi informado do crime 
e, quando chegou, sentiu 
falta apenas das adagas. 
A PM realizou buscas pela 
região à procura dos suspei-
tos e dos objetos, porém o 
mesmo não foi encontrado.

A REGULAMENTAÇÃO é necessária pois a Câmara implantará serviços para a 
realização de Pregão Eletrônico

Entre os cinco projetos 
que entraram em pauta na 
última sessão parlamentar 
de Umuarama, estava um 
de autoria da Mesa Diretora 
que objetiva regulamentar 
no Poder legislativo a utiliza-
ção de Certificado Digital e 
Assinatura Digital em docu-
mentos produzidos em meio 
eletrônico.

Segundo o texto, a regula-
mentação é necessária uma 
vez que a Câmara está implan-
tando os serviços para a rea-
lização de Pregão Eletrônico, 
que utilizará ferramentas 

digitais que exigem a utili-
zação de assinatura digital. 
O Poder Legislativo tem a 
intenção de implantar, de 

forma gradativa, o novo sis-
tema em todos os tipos de 
trâmites administrativos e 
também legislativos.
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Fora da LNF, Afsu agora foca na Série 
Ouro do Paranaense e na Copa Paraná

O PLACAR terminou em 4 a 3 para o adversário, no jogo válido pela última rodada da 
fase classificatória da Liga Nacional

O Umuarama Futsal caiu 
fora da Liga Nacional (LNF) 
depois que foi derrotado 
pela equipe de Joaçaba, 
em casa, no último sábado 
(20). O placar terminou em 
4 a 3 para o adversário.

O jogo era válido pela 
ú l t i m a  r o d a d a  d a  fa s e 
classificatória da Liga. O 
J oa ça ba  a b r i u  o  p l a ca r 
com Juninho e  ampliou 
com Leandrinho. Antes do 
intervalo, o Umuarama des-
contou com Caio Jotinha e 
igualou com Geovani.

No segundo tempo, os 

visitantes voltaram a ficar na 
frente com gol de Índio e o 
Umuarama novamente empa-
tou com Felipinho. Em noite 
de grande atuação, o goleiro 
Bigode marcou o gol da vitória 
catarinense nos segundos finais.

Apesar da tristeza de ter 
ficado fora dos playoffs da 
Liga, o time da Capital da 
Amizade segue vivo em outras 
competições: a série ouro do 
Campeonato Paranaense de 
Futsal e a Copa Paraná. E agora 
o foco se volta todo para elas.

O próximo compromisso 
da equipe é hoje (quarta-feira, 

24) contra a AAEMA (time de 
Mariópolis). O jogo será no 
Ginásio de Esportes Amário 
Viera da Costa, válido pela 
19ª Rodada do Paranaense 
e começará às 20h15. O time 
espera contar com a presença 
de seus fiéis torcedores.

O Umuarama está em 10º 
lugar na tabela de classificação 
do Campeonato Estadual, com 
19 pontos ganhos. O atual líder 
é ACEL de Chopinzinho, com 40 
pontos. O adversário umuara-
mense de hoje é o lanterna 
da competição, com 4 pontos 
ganhos até o momento.

Atleta brasileiro morre em prova de resistência nos Alpes Franceses
Um corredor brasileiro mor-

reu enquanto competia em 
uma prova de ultra resistência 
nos Alpes Franceses, disseram 
os organizadores do Ultra-Trail 
du Mont-Blanc (UTMB) ontem 
(terça-feira, 23). O atleta, 
que não foi identificado, se 

envolveu em um acidente pró-
ximo ao Refúgio de Plan Glacier 
enquanto competia no evento 
Petite Trotte a Leon (PTL).

“O corredor estava com sua 
equipe em uma trilha oficial, 
que é mantida pelo PTL e mar-
cada ao longo do ano, entre o 

Col de Tricot e o Refúgio de Plan 
Glacier”, informou um comuni-
cado. “A equipe do helicóptero 
de resgate foi ao local, confir-
mando a morte do corredor”.

O PTL é um evento autô-
nomo de ultra resistência de 
300 km com 25 mil metros de 

subida e envolve equipes de 
dois ou três atletas.

Os participantes são rastrea-
dos por um sinal de GPS em todos 
os momentos e apenas aque-
les com experiência adequada 
podem entrar no evento.

“Todas as equipes do PTL 

foram informadas da situação. 
O evento continua em anda-
mento, cada equipe decidirá 
se continua”, acrescentou o 
comunicado. “A família UTMB 
está profundamente triste e 
oferece suas condolências à 
família e amigos da vítima”.

Umuarama teve representantes no ciclismo de velocidade em Cascavel

Colocações
Categoria Prom – Master A Masc. – Anderson Mendonça Camargo 
– 1º Lugar Categoria Prom – Master B Masc. – Alexsandro Mulato – 
3º Lugar “O intuito da equipe é participar e levar mais atletas para 
representar o ciclismo de Umuarama nas competições. Gostaría-

mos de uma atenção do nosso Município para termos um local em 
Umuarama para treinar com mais seguranças para a prática desse 

esporte e agregar mais participantes nesta modalidade speed”, 
informou o diretor.

OS ATLETAS tinham que percorrer por 
45 minutos mais uma volta, cerca de 34 km 
ao total, encarando vento e várias curvas 
em alta

O GP Road Z6 Trainig, prova 
de ciclismo speed (de veloci-
dade) realizada no último 
domingo (21) em Cascavel, 
teve dois atletas da equipe 
América Bike Shop/Fusão de 
Ciclismo de Umuarama.

A prova serviu de índice 
para avaliação curricular dos 

atletas que pretendem inte-
grar a equipe do Município 
de Cascavel – conforme soli-
citado pelos gestores dos 
recursos do Chamamento 
Público 2022/2023. Além dos 
atletas de Cascavel, também 
podem participar todos atle-
tas de todo o Paraná, pois 

se trata de uma prova muito 
importante no calendário 
Paranaense de Ciclismo.

Os umuaramenses par-
ticipantes foram Anderson 
Mendonça Camargo (Boka) e 
Alexsandro Mulato. A prova foi de 
circuito, com 2 Km de extensão, 
no sentido anti-horário – trajeto 
normal do fluxo de veículo – na 
avenida Brasil (antigo calçadão) 
na região central de Cascavel.

Os atletas tinham que per-
correr por 45 minutos mais 
uma volta, cerca de 34 km ao 
total. A prova foi muito rápida, 
com vento, muitas curvas em 
alta velocidade e bastante 

dificuldade para os atletas da 
Capital da Amizade.

Os umuaramenses estavam 
determinados e bem treinados 
para representar a cidade, 
mesmo que o município não 
tem um local adequado para 
o treinamento para as bicicle-
tas de estrada (speed).

De acordo com Zé Renato 
Garcia, um dos diretores da 
equipe América Bike Shop/
Fusão de Ciclismo, “mesmo 
sem o local ideal a equipe 
treina em volta do córrego 
Pinhalzinho (antigo está-
dio) na rua Lázaro Bom nas 
terças e quintas-feiras das 

19h às 21h. Apesar das difi-
culdades os atletas conse-
guiram ótimas colocações”.
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Especialista em defesa dos direitos 
da mulher fará palestra na Prefeitura
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Agressões físicas, torturas 
psicológicas, cárcere privado, 
ameaças: estas são apenas 
algumas das situações vivi-
das até hoje por milhares 
de mulheres em todo Brasil. 
Mesmo com a aprovação da 
Lei Maria da Penha, há 16 
anos, casos aterrorizantes 
ainda se repetem, inclusive 
em Umuarama. E justamente 
para lutar contra essas reali-
dades é que existe o Agosto 
Lilás, um mês inteiro dedicado 
ao enfrentamento da violência 
contra as mulheres.

O Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher (Cram), 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, organi-
zou trabalhos que incluem 
debates e encontros sobre 

o tema. O destaque fica por 
conta de uma série de pales-
tras ministradas em parceria 
com o Conselho Municipal 
da Mulher. Terezinha Pereira, 
secretária de Políticas Públicas 
Para Mulheres da Prefeitura 
de Maringá, foi convidada 
especialmente para compar-
tilhar suas experiências com 
os mais de 200 profissionais: 
100 agentes comunitários de 
saúde e demais profissionais 
que compõem toda a rede 
socioassistencial.

Uma das profissionais mais 
atuantes na defesa das mulhe-
res da Região Metropolitana de 
Maringá, Terezinha também 
foi presidente 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.

Ela fará palestra para o 
encerramento do Agosto 
Lilás, em encontro especial no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte na 
sexta-feira (26), às 8h30. “Além 
dos agentes comunitários, con-
vidamos demais profissionais 
– da saúde e da assistência 
social, além de autoridades 
– para formarmos redes cada 
vez mais fortes para prestar-
mos todo apoio e socorro às 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica”, a secretária 

municipal de Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana.

Ela comenta que cente-
nas de borboletas feitas de 
EVA foram colocadas no Paço 
Municipal, também como 
forma de chamar a atenção 
da população para o Agosto 
Lilás. “Escolhemos a borboleta 
como símbolo da campanha, 
para representarmos a liber-
dade, a possibilidade de novos 
voos. No Cram as mulheres são 
atendidas por equipe multidis-
ciplinar, que inclui psicóloga e 
advogada. Vale destacar que 
além do acompanhamento 
psicológico e orientação jurí-
dica, é fundamental ofere-
cer recursos para que essas 
mulheres tenham coragem de 

denunciar e desejo de recome-
çar”, afirma.

Adnetra detalha ainda que 
o Cram proporciona apoio 
e meios necessários para a 
superação da situação de 
violência doméstica viven-
ciada pelas mulheres, além 
de contribuir para seu for-
talecimento. “É um espaço 
estratégico, que atua de forma 
articulada com instituições 
governamentais e não gover-
namentais, que integram 
a rede de atendimento às 
mulheres”, explica, acrescen-
tando que o órgão fica na rua 
Ceará nº 5476, no bairro Zona 
II, e também disponibiliza os 
telefones (44) 2020-6151 e 
98457-1135 para quem preci-
sar de mais informações.

Alunos de Umuarama conhecem museu 
paleontológico e Vale dos Dinossauros

O PASSEIO é completado com uma visita ao Museu de Paleontologia, onde os alunos têm 
contato com fósseis reais encontrados em sítio arqueológico local

Alunos do 5º ano das esco-
las municipais de Umuarama 
iniciaram uma grande aven-
tura ontem (23), que segura-
mente vão levar para a vida 
toda. Dentro da disciplina de 
História, eles estão tendo con-
tato com criaturas pré-históri-
cas no Vale dos Dinossauros 
de Cruzeiro do Oeste – répli-
cas que contam com grande 
riqueza de cores e detalhes.

O passeio é completado 
com uma visita ao Museu de 
Paleontologia do município 
vizinho, onde os alunos têm 
contato com fósseis reais 
encontrados em sítio arqueo-
lógico local. As visitas se esten-
derão pelos dias 23, 24, 29 e 
30 de agosto, com turmas de 
todas as escolas municipais 
de Umuarama divididos em 
grupos pela manhã e na parte 
da tarde, transportados pela 
frota de ônibus da Secretaria 
de Educação.

O primeiro passeio contem-
plou 192 alunos das escolas 
municipais Analides Caruso 
27, Malba Tahan, São Francisco 
de Assis, Germano Norberto 
Rudner e Papa Pio XII. À tarde 
foram mais 136 dessas mes-
mas unidades e também 
das escolas Tempo Integral e 
Benjamin Constant.

Para hoje já está marcado o 
passeio para 323 os alunos das 
escolas Manuel Bandeira, Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, Rui 
Barbosa, Senador Souza Naves 
e Serra dos Dourados. “A visita 
é de fato uma aventura para as 
crianças e com grande valor 
histórico”, destacou a secre-
tária da Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso.

“O contato com réplicas 
dessas criaturas gigantes con-
cretiza o que os alunos trazem 
no imaginário, por conta dos 
filmes, desenhos e histórias. É 
uma experiência inesquecível, 

oportunizada pelas práticas 
extraclasse que realizamos em 
quase todas as disciplinas do 
currículo escolar da rede muni-
cipal, completou a secretária.

As turmas são acompa-
nhadas pelas coordenadoras 
educacionais da Secretaria 
de Educação, Andrea Pinesso 
e Gisele Gasparetto, e recep-
cionadas pelo geólogo Paulo 
Cesar Manzig, de Curitiba, 
e pelo escultor responsável 
pela criação das réplicas de 
dinossauros das mais variadas 
cores e portes, Jonas Correa, 
de Quatro Barras (PR).
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Certificados os profissionais de 
alimentação sobre RDC da Anvisa

O serviço de Vigilância 
Sanitária da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa) 
e a Agência do Trabalhador 
entregaram ontem (23), os 
certificados de conclusão de 
curso aos cerca de 80 proprie-
tários e funcionários de esta-
belecimentos do ramo de lan-
ches e produtos alimentícios 
prontos que participaram de 
qualificação oferecida pelo 
município.

O curso,  iniciado na 
segunda (22), tratou de boas 
práticas na manipulação de 
alimentos e foi oferecido gra-
tuitamente pela Secretaria 
Municipal da Saúde, no anfi-
teatro da Prefeitura. “Além 
de melhorar a qualidade dos 
serviços e a segurança na 
manipulação de alimentos, 
evitando contaminações, o 
curso objetivou também dar 
cumprimento às normas da 
RDC 216/2004, uma resolu-
ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa)”, 
explicou o coordenador da 

O DOCUMENTO é exigido pela VS, durante vistorias de rotina aos estabelecimentos e 
também em ações de fiscalização

Covisa, Franzimar de Morais.
Ao lado da coordena-

dora da Vigilância Sanitária, 
Claudeni de Oliveira Scapolan, 
e do gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros, 
Franzimar parabenizou os par-
ticipantes pela dedicação e 
interesse e disse que o muni-
cípio deve repetir a qualifica-
ção futuramente, em horários 
alternativos, para atender o 
público de outros segmentos 
dentro do ramo alimentício, 
que é bem diversificado.

Proprietários e empregados 
em lanchonetes, pizzarias, res-
taurantes, panificadoras, carri-
nhos de lanche, sucos, doces 
e salgados e similares devem, 
obrigatoriamente, apresen-
tar o certificado atualizado de 
boas práticas na manipulação 
de alimentos, explicou a instru-
tora, a nutricionista Fernanda 
Bertelis Merlini. O documento 
é exigido pela VS, durante vis-
torias de rotina aos estabele-
cimentos e também em ações 
de fiscalização.
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MARLI C. TOLEDO

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA

Você está sem tempo ou está faltando organização?

Palavras cruzadas

Você começa o dia com boas perspectivas de en-
cher o bolso, meu cristalzinho, nem que seja pre-
ciso ralar dobrado ou assumir um trabalho extra. 
Se precisa de dinheiro, pode contar com a ajuda 
da família - e vice-versa. A vida social também 
sai ganhando e pode se divertir com amigos e 
pessoas próximas. Dê uma chance a alguém que 
acabou de conhecer. 

Talvez as coisas comecem um pouco devagar 
nesta quarta, mas se ouvir sua intuição, consegui-
rá dar conta de qualquer coisa que aparecer pela 
frente. A companhia dos amigos também conta 
com vibes maravigolds, seja para você se divertir 
e esquecer os problemas, ou para conhecer novos 
contatinhos. 

O trabalho pode trazer surpresas e, se tiver cora-
gem para se arriscar mais, pode se surpreender 
com os resultados. Alguns ajustes discretos no 
visual também podem render elogios. Se está 
sonhando com um novo amor, saiba que a pa-
quera tem mais chance de surpreender na parte 
da manhã. 

Cooperação e união serão as palavras chaves para 
você se destacar logo cedo, inclusive no traba-
lho, Caprica. Se anda sonhando com um novo 
emprego, essa é a hora de correr atrás dos seus 
interesses. A saúde sai ganhando se fizer alguns 
ajustes na alimentação ou em velhos hábitos que 
precisa abandonar. 

Tarefas rotineiras ou mais chatinhas podem ser 
finalizadas mais rápido pela manhã. Mas deixe a 
enrolação de lado e mergulhe no trabalho de ver-
dade, tá? É hora de buscar o equilíbrio na con-
vivência com os colegas e melhorar a interação 
com clientes e com outras pessoas em geral. Os 
relacionamentos se destacam e você vai fazer su-
cesso nas redes sociais. 

Nesta quarta, diplomacia e um pouco de sorte pro-
metem abrir novas portas. Aproveite para fazer uma 
fezinha - a sorte deve sorrir para você, meu cristal-
zinho! Vale praticar exercícios físicos, por exemplo, 
ou iniciar aquela dieta nova, abandonar um hábito 
nocivo... Se anda de olho em alguém, melhor agir 
rápido e aproveitar as boas vibes da manhã. 

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 24 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Gêmeos. 
Possuem inteligência privilegiada, assim como o dom da comunicação, fazer amigos e se-
duzir, conseguindo muitos admiradores. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 
30, formado de 3, Júpiter e de zero. O 3 é símbolo de conhecimento e sabedoria, estudos e 
cultura, instrução, magistério, direito, filosofia e letras. Mas que a nível pessoal, provoca in-
decisões, dúvidas e incertezas, assim como duplicidade no campo amoroso.  Fazem sujeitos 
a mais de um casamento.

Horóscopo nascido em 24 de agosto

A manhã será ideal para fazer contatos e lidar com 
negócios à distância ou pela internet. E com a 
entrada da Lua em Leão ainda pela manhã, você 
ganha uma injeção de ânimo pra mergulhar no 
trabalho. Alguém popular pode fazer seu coração 
bater mais rápido e a atração será gigante. Bom 
momento para fazer ajustes e planejar o futuro.

O dia começa mais descontraído e você pode fa-
zer contatos importantes ou influenciar os outros 
com suas ideias. Tá na pista? Nesse caso, explore 
sua autoconfiança logo cedo - tomar a iniciativa 
fará toda a diferença na paquera. Uma dose extra 
de charme ajuda a dar aquela animada no roman-
ce, mas controle a possessividade mais tarde.

Esta quarta começa a mil por hora e você pode 
ter muitas ideias interessantes logo cedo. Quem 
trabalha com alguém da família, ou em home of-
fice, tem mais chance de encher o bolso e fechar 
bons negócios hoje. Pode curtir momentos fofos 
e aconchegantes em casa ao lado do mozão. Mas 
a paquera promete mais novidades pela manhã.

Logo cedo, você vai encontrar segurança e aconche-
go na companhia da família. Se estava pensando em 
iniciar uma reforma ou terminar algumas tarefas em 
casa, a manhã será o melhor período para cuidar de 
tudo. Seu charme estará a mil por hora e você tem 
tudo para fazer o maior sucesso na conquista.

Você começa o dia com foco de raio laser no tra-
balho, Libra, e pode usar sua intuição para abrir 
caminho e subir na hierarquia. O astral é perfeito 
para expandir suas relações, cultivar novos con-
tatos e até pedir uma ajuda aos amigos se está 
planejando animar as vendas ou encontrar um 
novo emprego. 

O dia começa agitado e você pode aproveitar para 
fazer algumas correções ou ajustes. Pode fechar 
um bom negócio ou conseguir lucro logo cedo. 
Há sinal de momentos divertidos e uma dose extra 
de paixão no romance. Um novo amor pode surgir 
quando menos espera, já que a distância não será 
mais um problema.
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AXD
ESTACAZERO
LUCRARSAP

LCRATERA
GAMADOINES
AFIACATAR

RNGARED
IGNORANTE
CANGDIS

BAUCORINGA
NFXAMEM

COBRIREP
OAAINDA

LOCOMOTOR
RUMORNONA

A pessoa
que tem o
mesmo
nome

(?) de 
Castro, 
dama 
galega

Forma do
príncipe

enfeitiçado
(Lit. inf.)

Caixa
para

guardar
tesouros

111, em 
algaris-

mos
romanos

Colocar
coberta
por cima 

Alta da
Bolsa de
Valores

Memória
alterável
de micros

Anterior à
"décima"

Aracnídeo
parasita
Encur-
vada

Tom Ca-
valcante,
humorista

Ponto
inicial
(bras.)

Cyril Ramaphosa,
por sua
naciona-

lidade

Tecla
de áudio
em TVs

Diadema
Levar

vantagem 
Apaixona-
do (gíria)

A "boca"
do vulcão
Comida
de bebê

Função na
empresa
Apanhar
um a um 

Amola
(faca) 

Consoantes
de "rena"

Goiás
(sigla)

Estação 
de trens

Deixa sem
proteção

Pinta
(tecidos)

Que não é
instruído
O Correio
Nacional

Carta do
baralho

Com pou-
ca força

Finaliza
orações
Átomo 

energizado
Hiato de
"coar"

Apelido
de "Luiza"

Boato;
burbu-
rinho

Aparelho
(?): é

formado
pelas

pernas

Sucede
ao "O"
Título

espanhol

Briga; desavença

Estar em pequeno
número 

Até esse
momento

Prefixo de 
"discor-

dar"

3/don — íon. 4/boom. 5/ácaro — cargo. 10/estaca zero. 11/sul-africano.
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Tom Brasil, hoje, no palco do Sefrin Filho
Cascavel – Nesta quarta-feira (24), 
o Teatro Municipal recebe o Circuito 
Cultural Sesi 2022 na parceria entre 
o Sesi e a Prefeitura de Cascavel por 
meio da Secretaria de Cultura. A 
atração escolhida para este ano foi 
“Tom Brasil Canta à Moda Brasileira”, 
que há 20 anos coloca a viola caipira 
como instrumento e patrimônio his-
tórico-cultural e um elemento iden-
tificador para a nação. Tamanha é 
a relevância do instrumento que há 
quem reconheça seu som ao ouvir o 

toque do primeiro acorde.
No show “Tom Brasil Canta à Moda 

Brasileira”, o público vai apreciar músi-
cas que o rádio não toca mais, de tem-
pos idos das emissoras AMs. Por meio 
de uma viagem cultural, as canções 
chegam até a viola contemporânea de 
hoje, agradando ouvidos tradicionais e 
modernos. O repertório variado home-
nageia grandes compositores brasi-
leiros como Tom Jobim, Almir Sater, 
Renato Teixeira, Paulo Vanzolini, Luiz 
Gonzaga, Humberto Teixeira, Joubert 

de Carvalho, Olegário Mariano, Rolando 
Boldrin, além das músicas autorais do 
próprio Tom Brasil. 

Tom Brasil é músico e historiador 
dedicado a este fantástico instru-
mento e, neste espetáculo, comparti-
lha seu conhecimento da história e da 
música, contada com causos populares 
e ao som da viola de composições dos 
quatro cantos do país.

O show que pode ser assistido 
por idosos, jovens, crianças, famílias 

inteiras e todas as pessoas da forma 
mais abrangente e democrática pos-
sível. Com produção de Maurício Bana 
Rossi, “Tom Brasil Canta à Moda Brasi-
leira” traz a história do Brasil caboclo 
cantado em prosa e verso dentro do 
mais absoluto som da viola caipira, com 
classificação livre. Os Ingressos gratui-
tos retirados com 1h de antecedência 
do show. Contribuição voluntária de 1 
kg de alimento não perecível entregue 
no dia e local das apresentações.
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Atração
turística

da capital
escocesa

Cada
divisão do

sorvete
cassata

A mais
alta mon-
tanha do
ocidente

Justificável
em função

das cir- 
cunstâncias

Item que 
determina

o valor 
do carro

O ban-
co do

Vaticano
(sigla) 

Dar
palpites,
em jogos
de carta

Sintoma
típico do
início da
gravidez

La (?), a
principal 

via de San-
tiago (Chile)

O órgão de
reforma
agrária
(sigla)

"(?) e
Tempo",
obra de

Heidegger 

Tipo de
função

algébrica 

Melhor
(?),

categoria
do Oscar

Diz-se do
humor do
Porta dos
Fundos 

Parte do
leite com
que se faz
biscoito

Habitual;
banal
(fem.)

Quintal
(abrev.)

Amós (?),
escritor

israelense

Proteção usada por
cirurgiões (pl.)
Índice do Banco

Mundial para
classificar
a situação
de miséria
nos países

Vespa
(Amaz.)

Gíria
(abrev.)

Característica 
do texto sem nexo
(?)-herdeiro: com-
partilha a herança

Cantora 
que em 
2021 

lançou
o álbum

"30" 

Defendia 
o prazer

como bem
maior
(Filos.)

Concede

Seme-
lhante
Signo
chinês

"Oxalá!"
(Interj.)
Ás, em
inglês

Pecado,
em inglês

Neste
lugar

Tabaco
em pó
Norma
jurídica

No caso de
Alimento

das
abelhas

(?)-se: em-
penha-se
Linguiça
de porco

Cartel do petróleo
liderado pela Arábia

Saudita
Taxa, em inglês

Ouro, em espanhol
Peixe de carne escu-

ra, é comum nas
águas oceânicas

Autores
(abrev.)

Raio
(abrev.)

Essencial
(fig.)

Município
paulista

Orelha, em
inglês

Pronome
pessoal

3/ace — ear — oro — sin. 4/caba — rate. 7/alameda — epicuro.

Se alguém perguntasse a 
você, o quanto de tempo uti-
liza para fazer o que realmente 
gosta o que você responderia? 
Muitas pessoas teriam dificul-
dade até mesmo em dizer do 
que gostam, quais ativida-
des lhe dão prazer ou quais 
momentos se sentem “leves” 
e tranquilas. Todas essas 
perguntas sem respostas, 
demonstram a possibilidade 
de reflexão que por vezes não 
sabemos ou nunca nos propu-
semos empregar sobre nos-
sas emoções, atitudes e até 

mesmo vontades.
Talvez seja pela “correria” 

do dia a dia, pelo excesso de 
trabalho e compromisso que 
preenche a agenda apertada, 
que algumas pessoas não 
cogitam refletir sobre o que se 
passa consigo mesmas. Não 
pensam sobre o seu “tempo”, 
apenas na “falta” deste.

V o c ê  p r o v a v e l m e n t e 
conhece alguém assim ou 
já passou por períodos em 
que 24 horas do dia é muito 
pouco para se fazer e honrar 
com todos os compromissos 

assumidos. Pessoas assim 
demonstram estar sempre ace-
leradas, sem pausa e por fim, 
sem tempo!

Mas até nisso, essa “acumu-
lação” de tarefas requer certa 
ponderação acompanhada 
de uma reflexão. Será mesmo 
necessário resolver todas as 
coisas sozinho (a)? Será pos-
sível delegar alguma tarefa? 
Essa tarefa pode ser feita em 
um outro momento? Ou, o que 
é pior, será que você não tem 
assumido tarefas pelos outros?

São várias reflexões que 

surgem quando colocamos a 
questão do tempo em pauta, 
e cada um pensará de forma 
particular sobre como utiliza 
o próprio tempo ou como não 
o utiliza. Independente da 
forma, tente refletir sobre você 
e seu tempo, sobre como o tem 
utilizado a seu favor e não ape-
nas em prol dos outros.

Pois, se não aprendermos 
dividir nosso tempo e eleger 
quais tarefas são verdadeira-
mente nossas, o tempo que 
deveria ser um aliado vai dando 
lugar para a irritação, o desgaste 

físico e emocional, para a insô-
nia e por fim para o estresse.
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Ford testa robô de recarga de carros
elétricos para os motoristas PCDs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANO DAS PICAPES
Impulsionadas pelo agro-

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

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

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

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

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

CAMINHO DA 
ELETRIFICAÇÃO

O projeto faz parte dos 

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

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

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

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

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

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

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

por Luiz Aparecido/OPARANÁ

VW ID.4 faz trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro com única carga
O Volkswagen ID.4 con-

quistou seu primeiro recorde 
de autonomia em terras brasi-
leiras. O primeiro SUV elétrico 
da Volkswagen percorreu 456 
km entre os estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro com 
uma única carga. O desafio foi 
provar que percorrer longas 
distâncias não é um problema 
para o ID.4 e que ele é ideal 
para lidar com qualquer situa-
ção de trânsito, seja em trajeto 
urbano ou em ciclo rodoviário. 
Para demonstrar a eficiência 
e a autonomia do modelo foi 
feito o trajeto de São Paulo ao 
Rio de Janeiro, passando pelo 
principal eixo de ligação entre 
as duas maiores regiões metro-
politanas do Brasil.

Um ID.4 First Edition Max 
Azul, equipado com uma bate-
ria com capacidade de 77 kWh 
e 204 cv de potência, saiu da 
fábrica da Volkswagen em São 
Bernardo do Campo (SP), diri-
gido por André Drigo, Gerente 
Executivo do Desenvolvimento 
do Produto, com destino 
final no Pier Mauá, no Porto 
Maravilha, centro do Rio de 
Janeiro. Na chegada, o painel 
de instrumentos digital de 5,3 
polegadas marcava ainda 131 
km de autonomia e 18% de 
carga, o que significa que ele 

ainda passaria da capacidade 
prevista, de 522 km (WLTP).

As condições de condu-
ção na viagem simularam 
um uso normal. Os sistemas 
de entretenimento, o DRL e o 
ar-condicionado estavam ati-
vos durante o percurso, assim 
como os sistemas de assistên-
cia de condução, incluindo o 
controle adaptativo de cru-
zeiro (ACC), a frenagem auto-
mática de emergência com 
reconhecimento de pedestres 
e ciclistas, o sistema de manu-
tenção de faixa, o detector de 
fadiga do motorista, o detec-
tor de ponto cego, além do 
Head up Display com realidade 
aumentada.

O Infotainment sensível 
ao toque, de 12 polegadas, 
exibia a rota até à Cidade 
Maravilhosa, utilizando espe-
lhamento do celular, enquanto 
o ar-condicionado funcio-
nava com a temperatura nos 
22 graus na maior parte do 
tempo. O modo de condução 
escolhido foi o Conforto – que 
aliada à suspensão adapta-
tiva, promove mais maciez 
nas suspensões e melhor diri-
gibilidade -, e em D (Drive). “O 
interessante é que os sistemas 
de assistência realmente nos 
ajudam a conduzir o veículo 

de uma forma muito mais 
tranquila. O cansaço corporal 
sentido pelo motorista é prati-
camente eliminado. Os bancos 
também são muito confortá-
veis e a gente tem um contato 
visual com o trânsito de uma 
maneira diferente da habitual”, 
explica André Drigo.

A equipe de engenharia da 
Volkswagen do Brasil saiu da 
fábrica da Anchieta por volta 
das 6h da manhã e a tempera-
tura marcava 17 graus. O ID.4 
circulou com o motorista e 
mais um passageiro durante os 
456 km e a velocidade média 
foi de 65 km/h. O SUV ainda 
conseguiu uma regeneração 
de 2% de carga no trecho da 
Serra das Araras, o que ren-
deu 28 km extras de autono-
mia total. Na chegada ao Rio, 
os termômetros apontavam 
30 graus. “A condução a bordo 
de um modelo elétrico é dife-
rente, mais consciente, mais 
eficiente e ainda assim muito 
divertida”, conclui André Drigo.

ELÉTRICO CONSAGRADO
O SUV ID.4 acumula muitas 

conquistas: foi eleito o World 
Car of The Year 2021, decidido 
por um júri de mais de 90 jor-
nalistas internacionais espe-
cializados em automóveis de 
24 países, que escolhe entre as 

PRIMEIRO modelo fabricado no Polo Automotivo de Goiana (PE), da Stellantis, o 
Renegade marcou a volta da produção da Jeep no Brasil

melhores inovações do mer-
cado mundial. Também foi o 
vencedor do CarBuzz Awards 
2021 na categoria “Save the 
Planet”.

No Brasil, o modelo par-
ticipa de feiras, eventos e 
encontros com diferentes 
públicos. A estratégia da 
Volkswagen é disseminar a 
eletromobilidade e possibi-
litar a experimentação dos 
veículos “verdes”, reforçando 
a mobilidade sustentável no 
País, além de se conectar 
com novos consumidores. A 
próxima aparição pública do 
ID.4 será durante o Rock in 
Rio Brasil 2022, maior festival 
de música e entretenimento 
do mundo. A Volkswagen do 

Brasil, patrocinadora e carro 
oficial do evento, terá um 
estande próprio interativo de 
três andares com aproxima-
damente 450 metros quadra-
dos e localização privilegiada 
próxima ao Palco Mundo. Em 
seu estande, além do ID.4, 
haverá um espaço dedicado 
ao Way To Zero, estraté-
gia que visa neutralizar as 
emissões de CO2 até 2050. 
Neste plano de descarboni-
zação da empresa, modelos 
elétricos vão se juntar no 
futuro aos modelos híbridos 
e flex com etanol na região. 
A empresa também conta 
com um espaço na área VIP 
do Rock in Rio que também 
terá exposto o ID.4.

Jeep Renegade chega à marca de 500 mil unidades produzidas
A Jeep do Brasil tem mais 

um grande motivo para come-
morar o mês de agosto. Depois 
de alcançar a marca de 400 mil 
unidades vendidas no país e 
ser eleito a “Melhor Compra 
de 2022” pela revista Quatro 
Rodas, o Jeep Renegade con-
quistou mais uma marca: 500 
mil unidades produzidas no 
Brasil. O modelo de Goiana 
conquistou também toda a 
América Latina, que recebeu 
cerca de 20% da sua produção.

Protagonista da história 
da Jeep no Brasil, o Renegade 
redefiniu o seu segmento ao 
ser lançado no Brasil em 2015, 
pois carrega toda a autentici-
dade da Jeep e ampliou seu 
sucesso a cada geração lan-
çada no Brasil. O modelo sem-
pre trouxe muita inovação e 
conteúdos exclusivos que sur-
preenderam e posicionaram o 
modelo de uma forma única. 

Primeiro modelo fabricado 
no Polo Automotivo de Goiana 

(PE), da Stellantis, o Renegade 
marcou a volta da produção da 
Jeep no Brasil. A planta auto-
motiva, a mais moderna do 
grupo, foi inaugurada em 28 de 
abril de 2015. Sete anos depois, 
o Polo continua na vanguarda 
da inovação e da sustentabi-
lidade. Sua instalação vem 
mudando a realidade socioe-
conômica da região e transfor-
mando também o mercado de 
veículos brasileiro com o lan-
çamento de quatro modelos 

líderes em seus segmentos.
Lançado com o propósito 

de ser referência no mercado 
de SUVs, o Renegade rapida-
mente se tornou símbolo e 
objeto de desejo dos consumi-
dores. Desde seu lançamento, 
o modelo acumulou inúmeros 
prêmios e garantiu uma sala 
de troféus repleta de reconhe-
cimentos. Logo no primeiro 
ano de estreia no mercado, já 
foi eleito o “Carro do Ano”, pela 
revista AutoEsporte, uma das 

premiações mais tradicionais 
do mercado automotivo. “SUV 
do Brasil”, “Melhor Compra”, 
“Melhor Utilitário Esportivo” 
são apenas alguns outros títu-
los que o modelo conquistou 
ao longo dos anos em que é 
protagonista no mercado bra-
sileiro. E o mais recente deles, 
foi reconhecido este mês como 
a “Melhor Compra de 2022” 
pela revista Quatro Rodas, con-
siderando todas as categorias 
dessa importante premiação.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



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 LT TURBO 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 118.900,00

CRUZE LTZ 2 TURBO 18/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 113.900,00

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

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

SPIN 1.8AT ACTIV 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00

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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Entidades discutem atendimento ao 
idoso vítima da violação de direitos

O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) 
de Umuarama realizou, na 
segunda-feira, 22, o primeiro 
encontro para articulação e 
construção de um fluxograma 
de atendimento às pessoas 
idosas vítimas de violência. A 
presidente do conselho, Annie 
Cristiny Lopes de Araújo de 
Lima, explicou a necessidade 
de elaboração de um roteiro 
com atribuições bem definidas 
para atender melhor ao idoso 
em situação de risco ou com 
direitos violados.

O encontro foi  orga-
nizado pela Comissão de 
Comunicação, Articulação 
e Mobilização do conselho 
e reuniu representantes de 
diversas entidades da rede 

atendimento. Os temas foram 
abordados em uma roda de 
conversa onde cada um se 
apresentou, descreveu as 
atribuições de seus respecti-
vos serviços e as dificuldades 
vivenciadas no cotidiano.

“A intenção do encontro foi 
aproximar e fortalecer o traba-
lho intersetorial, instituindo um 
canal mais claro de comunica-
ção entre os serviços”, explicou 
a psicóloga Débora Cristina da 
Mata, membro da comissão.

O fluxograma (um esquema 
onde as atribuições de cada 
serviço são dispostas de forma 
organizada) vai orientar a rede 
na identificação dos serviços, 
atribuições e orientação das 
demandas, qualificando o 
atendimento ao idoso. “Nos 

permitirá, ainda, planejar 
estratégias para suprir as lacu-
nas da rede de atendimento, 
requerendo aos órgãos compe-
tentes a implantação dos ser-
viços inexistentes”, completou.

Para as próximas reuniões 
serão convidados represen-
tantes do Ministério Público 
Estadual (MPE-PR), Centro de 
Atendimento Psicossocial para 
Tratamento de Álcool e Drogas 
(Caps-AD), hospitais, projetos 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer que atendem 
pessoas idosas, a Pastoral da 
Pessoa Idosa e a Secretaria de 

Estado da Família Justiça e 
Trabalho (Sejuf).

Ao final da reunião foi acor-
dado a criação de um grupo 
próprio para troca de mensa-
gens e o próximo encontrou 
foi marcado para setembro. 
Também participaram o encon-
tro os secretários municipais 
de Assistência Social, Adnetra 
Vieira Santana, e de Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima, 
os membros da Comissão de 
Comunicação, Articulação e 
Mobilização (Carolina Balani, 
Débora Baggio, Débora da 
Mata e Gláucia Myskovski).

Ainda Aline Moreno de 
Camargo, Leoníria Itikawa 
e Eunice de França (CREAS/ 
CRAM); Anna Marcela Genaro 
e Zélia Aparecida Serralbo (Lar 
Santa Faustina); Caroline Bagli 
(Secretaria de Saúde/ Serviço 
Social); Jaqueline Shirabayashi 
(Atenção Primária em Saúde); 
Nathal ia  Giroldo (Rede 
de Saúde Mental); Sandra 
Prates (Proteção Especial da 
Assistência Social); Sebastiana 
Ruiz Garcia (Conselho dos 
Direitos do Idoso); e Suely 
Sucupira Gentil (Conselho 
Municipal de Saúde).

Parque dos Ipês recebe o 
plantio de mais 220 mudas

O PLANTIO dos ipês foi realizado por alunos do 5° ano das escolas municipais Sebastião 
de Matos e São Cristóvão

O antigo – e extinto – Centro 
Poliesportivo, está sendo 
transformado em um dos espa-
ços mais ecologicamente inte-
ressantes de Umuarama com 
a criação do Parque dos Ipês. 
E o prefeito Hermes Pimentel 
participou ontem (23) de uma 
ação especial em que mais 220 
mudas de ipês amarelos foram 
plantadas em homenagem ao 
Dia Nacional do Campo Limpo, 
comemorado em 18 de agosto. 
O evento foi coordenado 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente com apoio da 
Associação dos Distribuidores 
de Insumos e Tecnologia 
Agropecuária, a Adita.

O plantio dos ipês foi reali-
zado por alunos do 5° ano das 
escolas municipais Sebastião 
de Matos e São Cristóvão. 
“Nada mais significativo que 
garantir um futuro melhor 
para as novas gerações que 
plantar árvores. Me lembro 
que quando estava nessa 
mesma série, a 27 anos atrás, 
plantei uma sibipiruna no 
Colégio Bento Mossurunga. 

Outro dia passei por lá e fiquei 
muito emocionado. Quero que 
vocês lembrem com carinho 
desse dia, daqui a 27 anos. 
Aqui poderemos ter um futuro 
prefeito, médicos, vereado-
res, advogados, engenheiros, 
enfim, esses ipês vão estar lin-
dos e floridos e vocês vão ter 
orgulho por ter contribuído 
com isso”, disse Pimentel.

Umuarama segue sendo 
referência e destaque como 
uma das cidades mais arbo-
rizadas do Paraná e do Brasil.

Na ação do Sistema Campo 
Limpo, cerca de 94% das emba-
lagens plásticas primárias e 
80% do total das embalagens 
de produtos comercializados 
recebem a correta destinação 
pós-consumo. “Nenhum país 
do mundo registra uma cober-
tura tão ampla. Na França, que 
tem o segundo melhor desem-
penho, a destinação não passa 
de 77%, seguida do Canadá, 
com 73%. E em Umuarama é 
muito importante saber que 
temos a Adita como parceira 
neste programa.
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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

ORDEM
O Conselho Nacional de Justiça e Consórcio Lei Maria da Penha referente à aplicação medidas protetivas de urgência previstas pela 
Lei Maria da Penh destaca que de  acordo com o levantamento, 9 em cada 10 solicitações de medidas protetivas são concedidas pela 
justiça. No entanto, 30% dos pedidos são autorizados após o período de 48h previsto na legislação. Em alguns estados, o volume de 
processos em atraso chegam a 40%.

“A violência faz-se passar sempre por uma 
contra-violência, quer dizer, por uma resposta à 

violência alheia.”

Jean-Paul Sartre

TECHNO
O bilionário Elon Musk negocia um 

acordo com a startup americana Syn-
chron para uma possível aceleração na 

Neuralink, empresa fundada por ele 
para desenvolver chips implantados no 
cérebro de humanos. Fundada em 2016 

em Nova York, a Synchron tem como 
objetivo ajudar pacientes paraplégicos 
a manusear objetos eletrônicos com a 

mente. Para isso, a companhia não exige 
uma incisão no crânio humano, ao con-
trário da Neuralink, de Musk. A startup 
já realizou um implante com sucesso 
em um paciente humano nos Estados 

Unidos, com aval da agência reguladora 
do país. Já a Neuralink ainda não obteve 
aval regulatório para realizar testes em 

humanos. (Estadão)

***

 O fundador da Tesla segue na batalha 
judicial contra o Twitter depois de ter 

desistido de adquirir a plataforma. Musk 
pediu ao cofundador do Twitter, Jack 

Dorsey, dados sobre usuários ativos da 
rede social para usá-los no processo 

contra a empresa. O empresário alega 
que o Twitter não o informou correta-
mente sobre a quantidade de contas 
falsas em sua plataforma. Dorsey, que 
apoiou a negociação de Musk com o 

Twitter, foi presidente-executivo da em-
presa até novembro de 2021. (g1)

MASSAS INESQUECÍVEIS!
O Lions Club de Umuarama 

agenda a Toca do Leão para sua 
primeira Noite de Massas, no sá-
bado dia 27 de agosto. É bom já 

guardar na agenda pois a semana 
está recheada de bons eventos. 
Massa artesanal e molhos varia-

dos completam o menu assinado 
pelas domadoras. Bebidas à par-

te. Convites custam R$50 à venda 
com as Domadoras do Lions. 

CARNE DE PANELA COM BATATA E CENOURA NA PRESSÃO!
INGREDIENTES:

· 1 kg de acém
· 400 g de batata bolinha (cerca de 15 unida-
des)
· 2 cenouras
· ½ cebola
· 2 dentes de alho
· 1 colher (sopa) de extrato de tomate
· 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
·  3 colheres (sopa) de vinagre de vinho tinto
· 1 xícara (chá) de água fervente
· azeite a gosto
·  2 folhas de louro
· 1 colher (chá) de cominho em pó
·  ½ colher (chá) de colorau
· ¼ de colher (chá) de canela em pó
· sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto

Corte o acém em cubos de cerca de 3 cm e tempere 
com o cominho, o colorau, a canela, 1 colher (chá) 
de sal e pimenta-do-reino a gosto. Numa chaleira, 
leve um pouco mais de 1 xícara (chá) de água ao 
fogo médio para ferver. Descasque e pique fino a 
cebola e o alho. Leve a panela de pressão (sem a 
tampa) ao fogo médio. Quando aquecer, regue com 
1 colher (sopa) de azeite, adicione a cebola, tempe-
re com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos, 
até murchar. Junte o alho, o extrato de tomate e as folhas de louro e mexa por 1 minuto. Acrescente 1 colher 
(sopa) de azeite e a farinha e mexa bem por mais 2 minutos.Regue com o vinagre e 1 xícara (chá) de água 
fervente. Tempere com mais 1 colher (chá) de sal, junte a carne e misture delicadamente. Tampe a panela 
e aumente o fogo. Quando começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 25 minutos. Enquanto 
isso, prepare os demais ingredientes. Com uma escovinha para legumes, lave bem a casca das batatas. 
Corte cada uma ao meio, no sentido do comprimento. Descasque e corte as cenouras ao meio, no sentido 
do comprimento, e fatie as metades em meias-luas de 1 cm, na diagonal. Após os 25 minutos, desligue o 
fogo e, com cuidado, leve a panela para esfriar sob água corrente até que pare de sair vapor pela válvula. 
Atenção: a água não deve entrar em contato com nenhuma das válvulas, apenas com a superfície lisa da 
tampa. Abra a panela, adicione as batatas e as cenouras cortadas e misture delicadamente. Tampe e volte a 
panela ao fogo alto. Assim que ela pegar pressão novamente, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos.
Desligue o fogo e espere toda a pressão sair naturalmente da panela antes de abrir a tampa. Sirva a seguir.

MODO DE PREPARO:

ENEAGRAMA
A comsultora Sirley Fátima de Souza, la-
deada por Natália Origon ( instrutora do 
Enegrama) e por Ana  Flávia Miquelnate 

( Dale Carnegie) em noite de aula de 
aprimoramento no curso Eneagrama.  
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