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ATR-72: Aeroporto de Umuarama já 
pode receber aviões de médio porte
O Aeroporto Regional de Umuarama já está autorizado a receber 
voos da aeronave ATR-72, bimotor turboélice de médio porte com 
capacidade para transportar até 72 passageiros em voos regionais. 
A Prefeitura recebeu ontem a portaria que concede o Certificado 
Operacional Provisório de Aeroporto ao município. A certificação 

operacional fica condicionada à manutenção dos aspectos avaliados 
no âmbito do processo, por meio do qual a outorga foi concedida, 
pelo operador aeroportuário. A portaria, que já está em vigor, men-
ciona a esperada autorização para operação do ATR-72 em condições 
meteorológicas visuais. l 5

l 9

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A Secretaria de Educação realizou encontro de estudos e planejamento dirigido a professores das turmas de 0 a 5 anos dos Cmeis e 
escolas municipais, para capacitação em noções básicas de primeiros socorros.                                                                                   l 11

IPCA registra
deflação de 
0,73% neste

mês de agosto
l 2

Partidos de
fusão herdarão

sanções de
siglas originais

l 3

Combate a crimes
nas fronteiras

com treinamento
de cães farejadores

l 6

Menor número de Covid no ano

Um homem morreu na tarde de ontem na rodovia PR-323, após trocar tiros com policiais militares de Umuarama e 
Maringá. Ele fugia com um veículo tomado de assalto, seguindo em direção à Capital da Amizade, quando entrou 
em um cerco policial. Na evasão, saiu da pista e parou o Fiat Strada em um matagal. Em seguida foi iniciado o 
confronto, até que ele foi atingido com disparos no tórax. O corpo foi encaminhado ao IML.

Primeiros socorros

Confronto

Lixo do Rally
dos Sertões

terá destinação
correta

l 8
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IPCA-15 registra deflação
de 0,73% no mês de agosto

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 +0,60% 33,64 
Vale ON -3,22% 67,95 
Bradesco PN -0,56% 19,37 
Magazine Luiza ON +8,43% 4,50 
CVC Brasil ON +11,28% 7,99 
Natura ON +8,33% 16,00 

IBOVESPA: +0,04% 112.897 pontos

Iene 136,94
Libra est. 0,85
Euro 1,00
Peso arg. 137,16

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,1100 5,1110 -1,2%

PTAX  (BC) 0,0% 5,1044 5,1050 -1,6%

PARALELO 0,0% 4,9900 5,4100 -1,3%

TURISMO 0,0% 4,9900 5,3900 -1,3%

EURO 0,0% 5,0876 5,0892 -3,9%

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 24/08

Iene R$ 0,0373
Libra est. R$ 6,03
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.343,18 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/08 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 1.560,75 -6,00 17,6%
FARELO set/22 467,70 -0,80 17,1%
MILHO set/22 665,75 5,75 18,0%
TRIGO set/22 795,00 12,25 4,7%

SOJA 170,99 0,7% 1,4% 169,00
MILHO 76,34 0,8% 8,7% 76,00
TRIGO 108,26 -0,5% -2,1% 110,00
BOI GORDO 294,16 -0,5% -2,5% 290,00
SUINO 6,75 -0,4% 10,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/08 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 24/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 2,9% 0,0%
SOJA Paranaguá 192,50 3,2% 1,9%
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
Megasena
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15 16 18 20 21 24 25
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DBSOT
PERSUASÃO

REFUGODISH
TREMRMACE

GIANTAMBAR
ATAGEM

IMOBILIZADA
IILCANON

ANGOLANAUM
HMNITE

POSEDENTAL
TERRORV

ADORNARALI
OUIJOVIAL
ICIOOSL

INCONSCIENTE

Nevoeiro
marítimo

Ópera de
Giacomo
Puccini

Autor do
romance
"Moby
Dick"

René
Magritte,

pintor sur-
realista

Resina
fossili-
zada de

pinheiros 

Voto (?),
sistema
adotado
pelo TSE 

Impedida
de se
mexer

Anti-(?),
traje do
piloto do

caça

País
lusófono
da África

Indica o
Sul na

rosa dos
ventos

O aspecto
da pessoa

de bem
com a vida

Período
fértil dos
animais

A Mãe do
Mato

(Folcl.)

Sérgio
Loroza,

ator
brasileiro

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

como o velino

Rebotalho

Poder de 
convenci-

mento

Lance 
do vôlei

Sobreloja 
avarandada

Sistema de
TV digital
Game de

cartas

Secreção que não
transmite o novo

coronavírus, segundo
especialistas

Gigante,
em inglês

Veículo de
passeio
turístico
ao Cristo
Redentor

(RJ)
Toma uma

atitude
Doente,

em inglês
Muito

instruída
Agência 
de águas

Ritmo brasileiro ori-
ginário do Nordeste 

Naquele
lugar

Regra e-
clesiástica

Falta de
exatidão

Roupas
esfarra-
padas 

Livro do
Antigo 

Testamento
Telúrio

(símbolo)
Comete

adultério

Modelo de
decotes
Último, 

em inglês

Prefixo de 
"enantese"

Clarea-
mento (?),

técnica 
odontoló-

gica

Fase mais violenta da
Revolução Francesa
Terapêutica baseada

nos meridianos

Postura
para a
selfie

Enfeitar

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

Naquele 
lugar

Viaje de
avião

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

ChuvaParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva

@tribunahojenewsumuarama

Tribunal de Contas realizará auditorias
financeiras presenciais nos municípios

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

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

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

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

e União da Vitória (2 de setembro).

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

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

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

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

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

ALEX MIRANDA

Céu claroCéu claro

O Índice Nacional  de 
P r e ço s  a o  C o n s u m i d o r 
Amplo 15 (IPCA-15), a prévia 
da inflação oficial, registrou 
deflação (queda de preços) 
de 0,73% em agosto deste 
ano. É a menor taxa da série 
histórica do IPCA-15, iniciada 
em 1991, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O IPCA-15 havia registrado 
taxas de inflação de 0,13% em 
julho deste ano e de 0,89% 
em agosto do ano passado. 
Com o resultado deste mês, 
o IPCA-15 acumula taxas de 
inflação de 5,02% no ano e de 
9,60% em 12 meses.

A queda de preços obser-
vada na prévia de agosto foi 
puxada principalmente pelos 
transportes, que registraram 
deflação de que 5,24%. O 
comportamento deste grupo 
de despesas foi influenciado 
pelo recuo dos preços dos 
combustíveis (-15,33%).

Entre os combustíveis, 
foram observadas quedas de 
16,80% na gasolina, de 10,78% 
no etanol, de 5,40% no gás vei-
cular e de 0,56% no óleo diesel.

Outros grupos de des-
pesa com deflação foram 
habitação (-0,37%),  com 
destaque para o recuo nos 
preços da energia elétrica 

r e s i d e n c i a l  ( - 3 , 2 9 % ) ;  e 
comunicação (-0,30%).

Por outro lado, os alimen-
tos apresentaram a maior 
alta de preços do IPCA-15 no 
período (1,12%), taxa seme-
lhante à observada no mês 
anterior (1,16%), devido 
a produtos como o leite 
longa vida (14,21%), frutas 
(2,99%), queijo (4,18%) e 
frango em pedaços (3,08%).

Também tiveram infla-
ção os grupos de despesa 
saúde e cuidados pessoais 
(0,81%), despesas pessoais 
(0,81%), vestuário (0,76%), 
educação (0,61%) e artigos 
de residência (0,08%).

Dólar caiu para R$ 5,09 e fechou 
no menor valor em uma semana

A divulgação de indicado-
res econômicos fracos nos 
Estados Unidos fez o dólar 
cair e fechar abaixo de R$ 
5,10 pela primeira vez em 
uma semana. Beneficiada 
pelo lucro de empresas 
varejistas e pela recupera-
ção das commodities (bens 
p r i m á r i o s  co m  co ta çã o 
internacional), a bolsa de 
valores subiu mais de 2%, 

após duas quedas seguidas.
O dólar comercial encer-

rou a terça-feira (23) vendido 
a R$ 5,099, com recuo de R$ 
0,067 (-1,31%). A cotação 
iniciou o dia em leve baixa, 
mas acelerou a queda após 
dados mostrarem desacele-
ração na atividade econômica 
norte-americana.

No menor nível desde 15 de 
agosto, o dólar acumula queda 

de 1,45% em agosto. Em 2022, 
o recuo chega a 8,55%.

No mercado de ações, o 
dia foi marcado pela recu-
peração. O índice Ibovespa, 
da B3, fechou aos 112.857 
pontos, com alta de 2,13%. 
O indicador descolou-se 
das bolsas norte-ameri-
canas, que caíram com a 
desaceleração econômica 
nos Estados Unidos.
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DIVULGAÇÃO

Número de candidatos 
ligados à segurança 
cresce 92% no Paraná

O PARTIDO com o maior número de policiais, militares reformados ou bombeiros militares candidatos no Paraná é o PP, com dez 
concorrentes

Partidos de fusão herdarão
sanções de siglas originais

Os ministros do Tribunal 
Superior  Eleitoral  (TSE) 
decidiram por  unanimi-
dade na última terça-feira 
(23), que as sanções por 
desaprovação de contas de 
partidos serão estendidas a 

novas siglas que resultem 
de fusão. A decisão foi uma 
resposta à consulta apre-
sentada pelo União Brasil.

O relator da consulta, minis-
tro Alexandre de Moraes, afir-
mou que não é “possível que 

eventual fusão resulte numa 
anistia a sanções aplicadas”.

Os ministros também 
decidiram que a penali-
dade será proporcional ao 
partido que teve as contas 
desaprovadas.

O número de candidatos 
policiais ou ligados às forças 
de segurança no Paraná cres-
ceu 92% nas eleições deste ano 
em relação a 2018. Há quatro 
anos, o estado teve 37 concor-
rentes que se identificaram 
como militares reformados, 
policiais militares, policiais 
civis ou bombeiros militares. 
Neste ano são ao menos 71, 
entre eles cinco que tentam 
a reeleição e que, apesar de 
terem origem nas forças de 
segurança, citaram seus cargos 
atuais como ocupação.

S e g u n d o  o  s i s t e m a 
Divulgação de Candidatos e 
Contas Eleitorais do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), neste 
ano o Paraná terá 40 candi-
datos que se identificaram 
como policiais militares, 28 
a deputado estadual e 12 a 
federal (em 2018, eram 11 
candidatos à Assembleia 
Legislativa e sete à Câmara 
Federal). Já os policiais civis 
são 15 neste ano (nove candi-
datos a deputado estadual e 
seis a federal), contra 10 em 
2018 (quatro para deputado 
estadual e seis para federal).

O número de concorrentes 

que se identificaram como 
militares reformados subiu 
de quatro, em 2018, para 
sete neste ano. Há quatro 
anos, eram três candidatos a 
deputado federal e um a vice-
-governador. Neste ano serão 
três a deputado estadual e 
quatro a federal. Já o número 
de bombeiros militares caiu 
de cinco, em 2018, para qua-
tro neste ano (um concorre 
a deputado estadual e três a 
deputado federal).

Outros sete candidatos liga-
dos às forças de segurança que 
foram eleitos em 2018 concor-
rem no Paraná neste ano. Entre 
eles, somente a Sargento Tânia 
Guerreiro (DC), vereadora em 
Curitiba, se identificou como 
policial militar ao TSE. Ela ten-
tará uma vaga de deputada 
federal neste ano. O deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PP) se identificou 
como Policial Civil e tentará a 
reeleição.

REELEIÇÃO
Os outros cinco citaram 

como ocupação seus cargos 
atuais. São eles Soldado Fruet 
(PROS), Soldado Adriano 

José (PP) e Delegado Jacovós 
(PP), que tentarão a reeleição 
como deputados estaduais; 
Coronel Lee (DC), deputado 
estadual que se candidatou a 
deputado federal neste ano; 
e Sargento Fahur, que teve a 
maior votação para deputado 
federal em 2018 no estado e 
tentará a reeleição.

O partido com o maior 
número de policiais, militares 
reformados ou bombeiros mili-
tares candidatos no Paraná é o 
PP, com dez concorrentes. Em 
seguida aparecem União Brasil 
(7), Solidariedade (6), PROS 
(5), PMB (5), PTB (4), PMN (4), 
PL (4), Republicanos (3), Agir 
(3) e Democracia Cristã (3). A 
profissão de policial militar é 
a quinta com o maior número 
de concorrentes no estado e 
representa 4,74% do total de 
candidaturas. À frente apare-
cem empresários (239 candi-
daturas, ou 28,32% do total), 
advogados (126 concorrentes, 
ou 14,93% das candidaturas) e 
vereadores (61, ou 7,23%). Os 
que se declararam aposenta-
dos na iniciativa privada são 54 
(6,4% do total). Já os deputa-
dos são 43 (5,09%).

Corrida no Paraná
Pesquisa Ipec aponta que o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) lidera as intenções de voto para a Presidência 
da República no Paraná com 41%, seguido do ex-
presidente Lula (PT) com 35%. Como a margem de erro 
é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, 
Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados. O 
ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem 7%, Simone Tebet 
(MDB) aparece com 2%, e Pablo Marçal (Pros) e Sofia 
Manzano (PCB) somam, cada um, 1%. Os demais 
candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 6% e 
não sabem ou não responderam 7%.

Moção de aplausos
A Triatleta Lismara Craus Ambrósio Merlini, será 
agraciada com moção à 06/2022, de Aplausos e 
Louvor, aprovado por unanimidade na Câmara 
Municipal de Umuarama. A matéria em pauta, 
recebeu aceitação unanime em única discussão. 
Lismara Craus Ambrósio, foi campeã da 2ª Etapa do 
Campeonato Brasileiro de Triathlon, na categoria 
25/29 anos, e Florianópolis – Santa Catarina. A 
honraria foi assinada pelo vereador Ednei do Esporte.

Equiparação
Vereadores de Umuarama 
aprovaram nesta semana, 
em primeira discussão, 
o Projeto de Resolução 
5/2022, assinada pela 
Mesa Diretora, que 
trata da equiparação do 
regime de progressão dos 
servidores concursados 
do Poder Legislativo 
Municipal aos servidores 
efetivos do Poder 
Executivo Municipal, 
que é de 4% a cada dois 
anos, passado o período 
de estágio probatório e 
mediante aprovação em 
avaliação de desempenho.

Veto parcial
Na mesma sessão, na 
noite da segunda (22), 
vereadores apreciaram o 
veto parcial ao Autógrafo 
de Lei Complementar 
02/2022 (em única 
discussão), de autoria 
do Executivo, dispondo 
sobre o Plano de Carreira, 
Cargos, Empregos, 
Salários, Remuneração 
e/ou Vencimentos dos 
Servidores Ativos da 
Administração Direta, 
Indireta, Autárquica e 
Fundacional do Executivo. 
O veto do Poder 
Executivo foi mantido 
pelo Parlamento, por 
unanimidade.

Passou pelo plenário da Câmara Municipal de Umuarama 
e foi aprovado, no início da semana, o Projeto de 

Resolução 6/2022, de autoria da Mesa Diretora. A matéria 
trata da regulamentar na Casa a utilização de Certificado 
Digital e Assinatura Digital em documentos produzidos 
em meio eletrônico, no âmbito deste Poder Legislativo. 

A alteração é necessária uma vez que a Câmara está 
implantando os serviços de realização Pregão Eletrônico, o 
qual utilizará ferramentas digitais em que se faz necessária 

a utilização de assinatura digital. O Poder Legislativo 
tem a intenção de implantar, de forma gradativa, a 

utilização do sistema digital em todos os tipos de trâmites 
administrativos e também legislativos.

Certificado digital
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Ministra do TSE manda 
retirar vídeo da CUT 
desfavorável a Bolsonaro

A ministra Maria Claudia 
Bucchianeri, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
determinou na noite da ter-
ça-feira (23) a retirada de um 
vídeo desfavorável ao presi-
dente Jair Bolsonaro publi-
cado no perfil da Central 
Única dos Trabalhadores 
(CUT) em uma rede social. A 
peça, de 37 segundos, vincula 
Bolsonaro, candidato à ree-
leição, às mortes por Covid-
19 durante a pandemia.

Bucchianeri atendeu a 
pedido da coligação formada 
por PL, partido do presidente, 
PP e Republicanos. Os par-
tidos alegaram que o vídeo, 
publicado em 19 de julho, faz 

referência à eleição e, por-
tanto, trata-se de propaganda 
eleitoral negativa antecipada.

Ao decidir sobre o caso, 
a ministra do TSE argumen-
tou que o vídeo “tem clara 
conotação eleitoral e faz 
alusão ao processo eleitoral 
que se avizinha”, conduta, 
que segundo ela, é vedada 
pela legislação eleitoral, que 
proíbe utilização de canais 
de pessoas jurídicas para vei-
cular propaganda eleitoral.

“Como se sabe, a CUT é 
uma entidade associativa de 
representação sindical, vol-
tada à defesa dos trabalhado-
res, e a sua natureza é de pes-
soa jurídica sem fins lucrativos. 

Assim, é necessário reconhe-
cer o seu impedimento legal 
na promoção de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral 
na internet, considerando-
-se, inclusive, a possível ile-
galidade com o dispêndio de 
recursos financeiros para pro-
dução de material publicitário 
direcionado a campanha polí-
tica”, escreveu Bucchianeri.

A ministra deu 24 horas 
para o YouTube remover 
a publicação do canal da 
CUT na rede social. Após a 
remoção, a CUT tem 2 dias 
para apresentar defesa, bem 
como o Ministério Público 
Eleitoral tem o mesmo prazo 
para dar seu parecer no caso.

TRE-PR determina novamente que  
governo retirar propaganda irregular

O  Tr i b u n a l  R e g i o n a l 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) 
determinou que o governo 
do Estado retire do ar posta-
gens de publicidade institu-
cional feitas nas redes sociais 
do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes). A decisão do 
juiz Roberto Aurichio Junior foi 
publicada na noite da última 
terça-feira (23) e atende a 
pedido da Federação Brasil da 
Esperança (PT, PCdoB e PV), 
que tem como candidato ao 
governo Roberto Requião.

A s  p o s ta ge n s ,  fe i ta s 
em rede social de órgão 
público, foram consideradas 

irregulares porque, manti-
das no ar durante o período 
eleitoral, podem beneficiar o 
atual governador e candidato 
à reeleição, Ratinho Jr. Caso o 
Ipardes descumpra a determi-
nação, está sujeito a multa de 
R$ 10 mil por dia.

OUTROS CASOS
Esta é a terceira vez em 

menos de uma semana que 
a Justiça Eleitoral determina 
a retirada de postagens do 
governo do Paraná do ar, para 
que o uso da máquina pública 
não interfira na isonomia da 
disputa eleitoral.

Na última sexta (19), o juiz 

Roberto Aurichio Junior deter-
minou que a Sanepar apagasse 
os conteúdos de publicidade 
institucional. Na decisão, ele 
afirmou que as postagens afe-
tam a igualdade de oportuni-
dades entre candidatos.

Na segunda (22), a juíza 
Melissa de Azevedo Olivas 
determinou a retirada de 
p u b l i c i d a d e  i n s t i t u c i o -
nal nas redes sociais da 
Fomento Paraná, também a 
pedido da Federação Brasil 
da Esperança (PT, PCdoB e 
PV), alegando que a conduta 
pode afetar a igualdade de 
oportunidades entre os can-
didatos no pleito.

O STJ, por meio da Segunda Turma, 
decidiu que o ex-deputado federal 
Maurício Requião deve ser reconduzido 
ao cargo de conselheiro do Tribunal 
de Contas do Paraná. O ato de 
recondução deverá ocorrer na primeira 
vaga a ser aberta. Em 2008, Maurício 
era secretário da Educação na gestão 
do irmão, quando foi indicado pela 
Alep para vaga no TCE-PR, mas foi 
afastado um ano após decisão do STF, 
que considerou a nomeação ilegal por 
nepotismo. Maurício será colocado em 
disponibilidade remunerada e o tempo 
contará para aposentadoria. A próxima 
vaga a ser aberta no TCE-PR será a do 
conselheiro Artagão de Mattos Leão, 
que está se aposentando compulsoria-
mente por completar 75 anos de idade.

Plano de governo
O candidato do PSD à reeleição no Palácio Iguaçu, 
Ratinho Júnior, apresentou o plano de governo ao 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No espaço reservado 
para as propostas, Ratinho dividiu o plano em cinco 

eixos, são eles: eficácia administrativa, infraestrutura 
e mobilidade, direitos básicos e bem-estar, 

desenvolvimento econômico e sustentável, inclusão 
social, direitos humanos e cidadania. Uma das primeiras 

propostas se refere à administração pública e diz respeito 
a lançar novos concursos públicos para “reposição das 

funções de estado”.

Operação Ágata
O exército iniciou a Operação 
Ágata – Fronteira Sul, na faixa 
de fronteira no Estado do 
Paraná. A ação interagências 
em coordenação com órgãos 
federais, estaduais e municipais 
de segurança pública e de 
fiscalização tem o objetivo 
de coibir a ocorrência de 
ilícitos transfronteiriços, como 
tráfico de drogas, de armas, 
mineração ilegal e outros 
crimes ambientais. No total, 
aproximadamente mil militares 
do Exército trabalham em toda 
a operação, que não tem data 
para terminar.

Evento literário
O maior e mais tradicional 
evento literário do Paraná, a 
41ª Semana Literária Sesc PR 
e 20ª Feira do Livro, retoma 
em 2022 a programação em 
formato presencial e, de 
maneira simultânea, de 12 a 17 
de setembro, celebra a literatura 
em 26 cidades paranaenses. A 
Semana Literária e Feira do Livro 
será realizada em Apucarana, 
Bela Vista do Paraíso, Campo 
Mourão, Cascavel, Cornélio 
Procópio, Curitiba, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Guarapuava, Ivaiporã, 
Jacarezinho, Londrina, Marechal 
Cândido Rondon, Maringá, 
Matinhos, Medianeira, Nova 
Londrina, Paranaguá, Paranavaí, 
Pato Branco, Ponta Grossa, Rio 
Negro, São José dos Pinhais, 
Toledo, Umuarama e União da 
Vitória.

Vagas no Senado
A Fundação Getulio Vargas 
(FGV) publicou os editais 
para o concurso do Senado 
Federal a ser realizado no 
dia 6 de novembro. Segundo 
a publicação, o órgão 
disponibilizará 22 vagas em 
caráter de preenchimento 
imediato, com outras 992 vagas 
de cadastro reserva. Os cargos 
são para analista legislativo 
(11), policial legislativo (7), 
consultor legislativo (2), analista 
legislativo de registro e redação 

terão uma vaga. Para o cargo de 
advogado, a instituição também 
fará apenas uma convocação 
imediata.

Novo Fundeb
Inscrições abertas para 
seminário da CNM 
(Confederação Nacional 
dos Municípios) sobre o 
novo Fundeb em 25 de 
agosto. No Seminário serão 
debatidas as mudanças na 
operacionalização do Novo 
Fundeb e as condicionalidades 
para habilitação ao recebimento 
da complementação-VAAR da 
União. O evento será totalmente 
on-line. As inscrições podem 
ser feitas no site oficial e são 
gratuitas para Municípios 
filiados e em dia com a 
Confederação.

Vacinação infantil
O imunizante da Pfizer e 
BioNTech contra a Covid-19 
apresentou eficácia de 73% em 
crianças de seis meses a quatro 
anos, segundo novo estudo 
feito com três doses da vacina 
divulgado pelas empresas. O 
resultado confirmou pesquisas 
anteriores, que apontaram 
eficiência acima de 70%. No 
fim de julho, a Pfizer pediu 
autorização à Anvisa para incluir 
esta faixa etária entre aquelas 
que podem ser inoculadas. A 
análise está em andamento.

Dados vazados
A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), órgão 
vinculado ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
multou o Facebook em R$ 6,6 
milhões por vazar dados de 
usuários brasileiros. A empresa 
poderá ter a multa reduzida 
em até 25% se decidir por não 
recorrer da decisão. A Senacon 
explica que, em 2018, dados 
de usuários da rede social 
foram repassados à Cambridge 
Analytica, uma consultoria 
britânica de Marketing Político 
contratada para a campanha 
eleitoral do ex-presidente dos 
Estados Unidos Donald Trump.
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Aeroporto de Umuarama 
é certificado pela Anac 
para voos de médio porte

O AEROPORTO tem voos comerciais três vezes por semana num Cessna Gran Caravan, 
da Azul Linhas Aéreas. A expectativa é o início das atividades do ATR-72, com capacidade 
para até 72 passageiros

O Aeroporto Regional 
Orlando de Carvalho, em 
Umuarama, conquistou a 
Certificação Operacional da 
Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil). A informação 
foi compartilhada pela Infracea 
ontem (quarta-feira, 24), atra-
vés de suas redes sociais.

A empresa de Brasília 
é responsável pela execu-
ção do processo necessário 
para o início dos voos do ATR 
Bandeirante da Azul, com 
capacidade para 72 passagei-
ros. “Na terça, 23, recebemos 
a notícia que a ANAC, atra-
vés da Portaria Nº 8895, de 
19 de agosto de 2022, conce-
deu ao Aeroporto Orlando de 
Carvalho em Umuarama-PR 
(um dos aeroportos por 
n ó s  a d m i n i s t r a d o )  a 
Certificação Operacional”, 
informou a Infracea.

A empresa seguiu expli-
c a n d o :  “A  C e r t i f i c a ç ã o 
Operacional é um dos pro-
cessos que iniciamos ao assu-
mir a gestão do Aeroporto em 
primeiro de março deste ano, 
com o objetivo de definir as 
especificações operativas do 
aeroporto, caracterizando, 
com base na infraestrutura 
existente, os tipos de opera-
ções possíveis, atestando que 
o aeroporto está em condi-
ções plenas ao recebimento 

de voos comerciais. Além 
disso, declara que o Operador 
cumpre os regulamentos da 
ANAC com relação a Segurança 
Operacional”.

A licitação que definiu a 
Infracea como responsável 
pelo processo ocorreu em 
janeiro deste ano.

Em janeiro, foi a única a 
entregar proposta para gerir o 
Aeroporto Regional Orlando 
de Carvalho, em Umuarama. 
Os envelopes da concorrência 
aberta pela Prefeitura foram 
entregues e abertos na manhã de 
26 daquele mês. O valor máximo 
a ser investido pelo período de 
um ano foi de R$ 1,5 milhão.

Atualmente o aeroporto de 
Umuarama tem voos comer-
ciais três vezes por semana. 
A Azul Linhas Aéreas opera 

com a aeronave Cessna Gran 
Caravan, de pequeno porte, 
para no máximo nove passa-
geiros. A empresa oferta voos 
às segundas, quartas e sextas.

A grande expectativa em 
Umuarama é para o início 
das atividades do avião ATR-
72, com capacidade para até 
72 passageiros. Os voos no 
bimotor dependem da cer-
tificação final do aeroporto 
local pela Anac, o que está 
prestes a acontecer.

A Azul também exige a 
instalação de Indicadores 
de Percurso de Aproximação 
de Precisão (Papi, na sigla 
em inglês), nas duas cabe-
ceiras da pista.  Os apa-
relhos estão em fase de 
aquisição pela Prefeitura. 
(Colaboração – Obemdito)

Projeto solidário de orientação e 
cuidados bucais chega à cidade

O segundo semestre de 
2022 deve ser de retomada 
dos cuidados com a saúde 
bucal para moradores de 
várias regiões do Brasil. A 
unidade móvel da Expedição 
Novos Sorrisos, projeto que 
leva orientações gratuitas 
à população, está de volta 
e com inscrições abertas 
para os profissionais que 
queiram se candidatar como 
voluntários na iniciativa.

Em Umuarama as orien-
tações terão início hoje (25) e 
seguem até 16 de setembro. A 
expedição ficará na Rua Curió, 
2650-2669 (Parque Lago), pró-
ximo do Lago Aratimbó. A ação, 
organizada pela Neodent, ini-
ciou em Curitiba e, até o final 
do ano, o roteiro prevê pas-
sagens por outras cidades 

do Paraná, São Paulo e Mato 
Grosso do Sul.

Um dos pontos focais da 
Expedição Novos Sorrisos é 
o cadastro de profissionais 
voluntários, interessados em 
participar do projeto. Além 
dos dentistas que queiram 
reservar uma data para pres-
tar orientações à população, 
as vagas também se desti-
nam a outros profissionais 
da odontologia dispostos a 
auxiliar nos consultórios.

O cadastro do profissional 
deve ser feito por meio da 
página do projeto. As vagas 
estão abertas e seguem dis-
poníveis durante o período 
da Expedição na cidade esco-
lhida ou até serem preen-
chidas. Para participar, o 
interessado deve estar ativo 

no Conselho Regional de 
Odontologia (CRO) e assinar 
o termo de voluntário. Após 
a inscrição, receberá um trei-
namento básico da Neodent 
para as orientações e deverá 
comparecer no local durante 
o período escolhido.

“Sabemos da importân-
cia da saúde bucal para o 
bem-estar e autoestima das 
pessoas, e é isso que busca-
mos com a Expedição. Além 
de tudo, poder contar com a 
parceria de dentistas de várias 
regiões do país é muito grati-
ficante para nós da Neodent, 
pois mostra que estamos jun-
tos no propósito de mudar 
a vida das pessoas”, avalia 
a diretora de Comunicação 
e  R e s p o n s a b i l i d a d e 
Corporativa, Raphaela Borba.
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Festa de grileiros
Segue a novela da invasão 
de uma fazenda no trevo 
do balneário de Trancoso, 
no Sul da Bahia. Ontem ao 
fim da tarde os grileiros 
bloquearam pela terceira 
vez a estrada Trancoso-Ca-
raíva. O dono da fazenda 
ainda não conseguiu no 
TJBA a liminar para reinte-
gração de posse, e turistas 
– que seguram a econo-
mia local – têm evitado a 
região. A Coluna denunciou 
a motivação eleitoral do 
acampamento, que já teve 
até comício (fora da lei) de 
uma candidata a deputada 
federal pelo PT. O grupo 
é chamado Movimento de 
Resistência Camponesa – 
que nada tem a ver com o 
tradicional MST.

Mulheres mais 
protegidas

Entre janeiro de 2020 e 
maio de 2022, o Brasil 
registrou 572.159 medi-
das protetivas de urgência 
para meninas e mulheres 
em situação de violência 
doméstica na Base Nacio-
nal de Dados do Poder 

Fator Ciro
O PDT comemorou a desenvoltura (pelo menos verbal) 
do presidenciável Ciro Gomes na sabatina do Jornal 
Nacional na noite de terça-feira. O staff acredita que 

Ciro pode subir até cinco pontos com os 40 minutos de 
vitrine da TV Globo e o esperado debate da Band TV no 

próximo domingo. O ‘Ciro paz e amor’, sem xingamentos 
e mandando abraços para aliados, mostra as digitais do 
marqueteiro João Santana, ex-PT & Lula. Santana agora 
aposta na exposição diária do candidato pedetista na 
CiroTV, que lançará sábado. A ideia é aproximar o can-
didato do eleitor jovem, tradicionalmente antenado às 

redes, e atrair a atenção dos cerca de 30% dos eleitores 
ainda indecisos, de acordo com as pesquisas. O mer-

cado também reagiu bem ao discurso do candidato. “Eu 
balancei”, diz um grande empresário do setor financeiro 
de São Paulo. A despeito das boas falas, diferentes seg-
mentos apostam que a decisão será entre Lula e Bolso-

naro, e que Ciro, se insistir, pode ser opção 
para a eleição de 2026.

Judiciário. O importante 
constatado é que nove em 
cada 10 pedidos foram 
deferidos. Os dados são 
do CNJ em parceria com o 
Instituto Avon e o Consór-
cio Lei Maria da Penha. A 
maioria dos tribunais con-
cede as medidas no prazo 
de 48 horas. 

A rota da coca
Este será o ano com maior 
apreensão de drogas do 
Brasil dos últimos 15 anos, 
segundo dados oficiais. De 
janeiro até esta semana, 
já foram registradas 14 
toneladas de apreensão 
apenas de cocaína no Porto 
de Santos. O mercado do 
tráfico e de exportação 
ilegal vem crescendo, com 
o Brasil como principal rota 
e exportador para Europa, 
Ásia e EUA. Dados inéditos 
estão num livro do auditor-
-fiscal Fernando Inti Leal.

Austeridade 
A esposa de um dos 
magnatas do setor farma-
cêutico resolveu entrar 
na política. Samantha 
Meyer, mulher do empre-
sário Fernando Marques, 
dono do laboratório União 
Química, disputa vaga para 
deputada federal no DF. 
E se inspirou na bandeira 
do senador Reguffe (Pode-
mos), que decidiu apoiá-la: 
austeridade nos gastos 
do mandato. Ela decidiu 
também apoiar direitos das 
mulheres em diferentes 
segmentos.
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MJ reforça o combate nas fronteiras 
com treinamento de cães farejadores

Beach
Tennis

Saiba mais
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CAPACITAÇÃO é voltada para profissionais de segurança pública que atuam no Progra-
ma Guardiões das Fronteiras, no Paraná

Guardiões das Fronteiras
O programa Guardiões das Fronteiras possui três eixos de atuação: 
operações policiais, aquisição de equipamentos e capacitação de 

profissionais. Aproximadamente 6,5 mil operadores já foram capa-
citados. Desde 2019, já foram investidos em torno de R$ 3 milhões 
em capacitações. O Guardiões das Fronteiras mantém uma média 
de 800 profissionais de segurança pública distribuídos nos 16,8 mil 
km de fronteira terrestre do lado brasileiro para combater o crime 
organizado. O prejuízo estimado aos criminosos em três anos de 

funcionamento é superior a R$ 6 bilhões com a apreensão de dro-
gas, armas e produtos de contrabando e descaminho. O trabalho 

integrado evitou um desvio de R$ 802 milhões aos cofres públicos.

Profissionais que com-
põem o Programa Guardiões 
das Fronteiras estão sendo 
capacitados na 1ª edição 
do Curso de Operadores 
e  C o n d u t o r e s  d e  C ã e s 
Farejadores de Drogas para 
realizar buscas de entorpe-
centes em terrenos, bagagens, 
residências, veículos e pes-
soas. O curso começou no dia 
15 de agosto, em Pato Branco 
(PR), e está na reta final.

A formatura está programada 
para segunda-feira (29 de agosto), 
às 9h, na Câmara Municipal.

Participam desta edição, 
26 policiais dos estados do 
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Tocantins, 
Rondônia e Amazonas. 

TREINAMENTO
Ao longo da capacitação, 

os profissionais conhecem as 

raças caninas empregadas no 
faro de drogas e aprendem 
como trabalhar em equipe 
com os cães. Para isso, os ins-
trutores explicam as normas 
das instituições policiais que 
cada profissional integra. Na 
abordagem para busca de dro-
gas, os participantes vivenciam 
situações de busca por droga 
em bagagem, em veículo, em 
residência e em terreno.

Cada situação apresenta 

particularidades que o agente 
de segurança pública deve 
considerar na abordagem. No 
caso da busca veicular, por 
exemplo, o policial deve veri-
ficar a segurança do local em 
que o veículo se encontra; ava-
liar a existência de elementos 
que podem distrair o cão na 
busca por substâncias ilícitas; 
fechar as janelas e portas para 
conter o odor de possíveis dro-
gas ilegais e outras medidas 

necessárias para uma busca 
bem-sucedida.

Os participantes também 
aprendem sobre a manuten-
ção do treinamento e dos cui-
dados com os cães, o que exige 
dedicação contínua.

O curso é uma realização 
da Secretaria de Operações 

Integradas (Seopi)  e da 
Secretaria de Gestão e Ensino 
em Segurança Pública (Segen) 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), em 
coordenação com a Secretaria 
de Estado e Segurança Pública 
do Paraná, por meio da Polícia 
Militar e da Polícia Civil.

A Polícia Civil de Umuarama 
conduziu na manhã de ontem 
(quarta-feira, 24), uma operação 
a fim de desarticular um grupo 

Casal que invadiu e furtou loja de 
eletrônicos é capturado pela PM

PRODUTOS furtados foram recuperados ainda com o casal acusado de invadir estabele-
cimento na madrugada

Já era madrugada de 
quarta-feira (24), quando 
policiais militares do 25º 
Batalhão prenderam em 
flagrante um homem, de 29 

anos, e uma mulher, de 24, 
acusados de invadir uma 
loja de eletrônicos no centro 
de Umuarama. De lá, eles 
furtaram vários produtos.

Piratas do asfalto foram 
presos pela Polícia Civil

Os policiais foram acio-
nados pela proprietária 
da loja, e em ação rápida 
conseguiram local izar  a 
dupla suspeita ainda em 
posse dos objetos levados. 
O homem inclusive estava 
com a roupa toda cheia de 
cacos de vidros advindos do 
blindex da porta do estabe-
lecimento, que foi quebrada 
com uma pedra.

Os dois envolvidos, que 
já possuem antecedentes 
criminais, foram encami-
nhados para a Delegacia 
de Polícia de Umuarama, 
e deverão responder pelos 
cr imes de dano e  furto 
qualificado.

VÁRIOS objetos tomados de assalto, foram recuperados pelos investigadores de Umuara-
ma durante a ação desencadeada pela manhã

criminoso envolvido em roubo 
de cargas. A quadrilha prati-
cava o crime conhecido como 
‘pirataria do asfalto’. Segundo 
os investigadores, os crimino-
sos realizam assaltos a ônibus 
de passageiros e veículos que 
transportam mercadorias vin-
das do Paraguai. Confirme infor-
mações da Polícia Civil, houve a 
apreensão de duas caminhone-
tes e três automóveis, além de 
um rádio comunicador, merca-
dorias de origem paraguaia, e 
uma pistola de calibre 9 milíme-
tros. Dois homens foram captu-
rados durante a operação.
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Receptador ‘leva a pior’ e morre em 
confronto com a PM em Umuarama
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VEÍCULO tomado de assalto na região de Maringá foi abandonado pelo receptador durante a fuga da polícia

Um confronto armado na tarde 
de ontem (quarta-feira, 23), termi-
nou com um receptador morto na 
rodovia PR-323 em Umuarama. A 
ação policial começou na região 
do município de Maringá, de onde 
o bandido seguia com um veículo 
roubado, em direção à fronteira do 
Brasil com o Paraguai.

A troca de tiros aconteceu já na 
entrada de Umuarama, na localidade 
conhecida como Tubão, na rodovia 
PR-323.

O criminoso conduzia um utilitário 

Esconderijo de contrabandistas é 
descoberto pela Polícia Ambiental

UM dos veículos apreendido e parte da carga de cigarros que estava no esconderijo no meio de uma densa 
vegetação

A Polícia Militar Ambiental de 
Umuarama apreendeu, na madrugada 
de ontem (24), 674 caixas de cigarros 
paraguaios que estavam sendo arma-
zenadas em um depósito clandes-
tino escondido na estrada rural entre 
Herculândia e Vila Rica do Ivaí, na 
região de Ivaté. Também foram apreen-
didos 3 veículos, 18 placas de automó-
veis e feita a prisão de um suspeito que 
estava no local.

A ação aconteceu durante um patru-
lhamento pela região, onde os policiais 
perceberam uma abertura picada no 
meio da mata, e verificaram que esta 
era utilizada para esconder dois veí-
culos: um Corolla prata sem para-cho-
que dianteiro e uma caminhonete Ford 
Ranger sem os assentos de passageiros 
– ambos com outras placas de carros 
em seus interiores.

Enquanto verificavam a situação dos 
veículos, os policiais encontraram um 
suspeito que tentava se esconder pró-
ximo ao local dos automóveis. Durante 
a abordagem do homem, os militares 
encontraram um depósito que estava 
sendo utilizado para comportar cente-
nas de caixas de cigarros paraguaios, 
dentre as marcas Eight e San Marino.

Ainda na verificação e abordagem 
ao suspeito, as equipes – que aguar-
davam a chegada do reforço policial 
– perceberam a aproximação de outro 
veículo, que, ao perceber a tentativa 
de abordagem, acelerou o carro contra 
um dos policiais, que reagiu atirando 
no chão próximo do pneu do veículo. 

Uma perseguição se iniciou, onde o 
condutor acabou abandonando o carro 
e fugindo a pé pelo matagal, não sendo 
mais encontrado.

O suspeito detido afirmou que 
seu parceiro veio conferir por que 
ele não estaria mais respondendo ao 
WhatsApp, sendo que ele próprio havia 
quebrado seu aparelho antes da abor-
dagem policial, evitando assim a che-
cagem pelos militares.

Compareceram ao local equipes 
policiais de Umuarama, junto com o 
Canil da 5ª Companhia Independente 
da Polícia Militar (CIPM), que pude-
ram auxiliar os agentes a remover a 
Ford Ranger do local, que estava a 300 
metros adentro de mata fechada.

Na sequência chegou também um 
caminhão baú e uma viatura da Polícia 
Federal com três policiais do Núcleos 
Especiais de Polícia Marítima (NEPOM), 
juntamente com militares do Exército 
Brasileiro, que auxiliaram na remoção 
das 674 caixas do esconderijo de con-
trabando. Um guincho fornecido pela 
Polícia Federal auxiliou na remoção dos 
automóveis do local.

Em checagem no sistema, os poli-
ciais verificaram que o suspeito detido 
já possuía passagens pela polícia, uma 
dela sendo por contrabando e três por 
porte de arma de fogo, estando inclu-
sive em condicional por esta última.

Os policiais informaram que a ope-
ração resultou em um prejuízo ao crime 
estimado em aproximadamente R$ 
1.620.000,00.

Fiat Strada, tomado de assalto na 
cidade de Mandaguaçu.

Tão logo os policiais militares que 
integram o Pelotão de Choque de 
Maringá souberam do crime, deram 
início às diligências que culminaram 
na localização do veículo, que foi per-
seguido até o extremo Noroeste, onde 
foi solicitado apoio de equipes policiais 
do 25º BPM, que empregou Serviço 
Reservado e grupo Rotam.

Provavelmente notando que teria 
como escapar do cerco policial, o 
condutor da Strada saiu da pista de 

rolamento e invadiu um matagal na 
margem direita, saindo do utilitário e 
se embrenhando entre a vegetação.

De acordo com a PM, equipes do 
Pelotão de Choque que estavam em 
Umuarama para participarem de um 
curso, também receberam a informa-
ção de que o veículo roubado estaria 
em direção à Capital da Amizade.

Depois do confronto, socorristas do 
Samu foram acionadas e constataram 
que o homem havia sido atingido com 
cerca de quatro disparos no tórax e não 
resistiu aos ferimentos.

Seu corpo foi recolhido e encami-
nhado ao Instituto Médico legal (IML) 
de Umuarama, onde foi submetido a 
um exame de necropsia.
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Todo lixo produzido durante o Rally 
dos Sertões terá destinação correta

O GRUPO de Ação Ambiental do Rally dos Sertões já chega também com a responsabili-
dade de dar a destinação correta aos materiais

O Rally dos Sertões, maior 
evento automobilístico do 
mundo, chega a Umuarama em 
três dias. E um dos destaques 
são os cuidados exigidos com 
a questão do meio ambiente, 
exatamente a responsabili-
dade de recolher todo o lixo 
gerado pelo rali, tanto em seu 
percurso, quanto na Vila dos 
Sertões, que será instalada 
do Parque de Exposições no 
sábado (27).

Para se ter uma ideia, a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente vai fornecer 42 
tambores de 200 litros para a 
separação dos resíduos. “São 
20 para lixo orgânico, 20 para 
os materiais recicláveis e dois 
para coleta de óleos e fluidos 
automobilísticos. Além de dis-
ponibilizar esses dispositivos, 
devidamente identificados”, 
descreve o secretário Rubens 

Sampaio.
A chefe da Divisão de 

Controle Ambiental, Fernanda 
Periard Mantovani, acrescenta 
que o grupo de Ação Ambiental 
do Rally dos Sertões já chega 
também com a responsa-
bilidade de dar a destina-
ção correta aos materiais. 
“Profissionais da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
vão oferecer os tambores e 
todo apoio necessário às equi-
pes participantes do Rally. Eles 
cuidam inclusive da remoção 
dos resíduos provenientes de 
acidentes com os veículos da 
competição, no caso de aci-
dentes, que podem deixar 
vidros quebrados, pedaços de 
ferro e fibras pelo caminho”, 
detalha.

Ela conta que com rela-
ção aos óleos, por exemplo, 
desde 2003 o grupo já chega 

preparado com equipamentos 
específicos para a contenção 
desses elementos derramados 
tanto na terra quanto na água, 
por meio de um Absorvente 
Industrial Ecológico, inteira-
mente natural, que utiliza a 
melhor tecnologia disponí-
vel para absorver derivados 
de petróleo e outros mate-
riais orgânicos. “São ações 
realmente incríveis para não 
haver nenhuma intervenção 
que possa poluir a natureza”, 
pontua.

Fernanda ressalta que 
a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos também vai 
disponibilizar profissionais 
para contribuir com a limpeza 
do Parque de Exposições. “Ao 
terminar o tempo de estada 
dos competidores e equi-
pes aqui em Umuarama, no 
domingo (28), os servidores 

municipais já irão providen-
ciar a lavagem e organização 
de tudo. Os organizadores 
do evento querem deixar a 

mensagem, sempre impor-
tante, da necessidade de cons-
cientização e responsabilidade 
ecológica”, observa.

Secretaria aproveita o Rally para 
levar vacinas ao Lago Aratimbó

O PROGRAMA de Imunização terá cronograma especial para o Rally dos Sertões, que 
começa às 19h e vai até às 22h da sexta. No sábado, começa às 10h e vai até às 18h

O Lago Aratimbó será palco, 
neste final de semana, de uma 
série de shows, atividades 
esportivas e culturais, tudo 
graças à realização da primeira 
etapa do Rally dos Sertões 
que passa por Umuarama. E a 
Secretaria Municipal de Saúde 
aproveita o super evento para 
disponibilizar vacinação con-
tra a Covid-19, paralisia infan-
til e influenza na noite de sex-
ta-feira (26) e durante todo o 
sábado (27).

Segundo Lilia Simeire Silva 
Hidalgo, coordenadora do 
Programa de Imunização, o 
cronograma especial para o 
Rally dos Sertões começa às 
19h e vai até às 22h da sexta-
-feira. “Teremos vacinação con-
tra influenza (gripe) para todas 
as pessoas com idade acima de 
6 meses, contra a poliomielite 
(reforço para as crianças de 
1 ano a 4 anos 11 meses e 29 
dias) e contra a Covid doses 1, 
2, primeiro reforço (dose 3) e 
segundo reforço (dose 4), além 
do terceiro reforço (para quem 
tomou Janssen”, detalha.

Ela conta que no sábado 

(27) a vacinação começa às 10h 
e vai até às 18h, também com 
imunizantes contra influenza, 
paralisia infantil e convid-19. 
“Teremos vacinas pediátricas, 
para crianças, adolescentes, 
adultos, imunossuprimidos. 
E lembrando que as vacinas 
segundo reforço [quarta dose] 
são disponibilizadas para pes-
soas que tenham 35 anos com-
pletos e acima dessa idade, 
além de profissionais de saúde 
e trabalhadores da coleta de 
resíduos”, explica.

Lilia comenta ainda que é 
necessário levar as carteirinhas 
de vacinação e documentos 
com foto. “No caso de crianças 
e adolescentes é preciso levar 
documentos também dos pais 
ou responsáveis. E no caso de 
imunossuprimidos, é preciso 
apresentar também atestado 
médico. O importante é que 
todos se vacinem para garan-
tirmos não só o fim da pande-
mia de coronavírus, como tam-
bém a erradicação da paralisia 
infantil no mundo”, comenta.

Uma dupla de traficantes foi presa, na noite desta terça-feira (23) para 
madrugada de quarta (24), após tentarem fugir de uma abordagem na 
rodovia PR-272, entre Umuarama e Iporã. Os suspeitos foram flagrados 

transportando 55 tabletes de maconha em um automóvel VW Voyage. De 
acordo com a polícia, a tentativa de abordagem aconteceu após o veículo ig-
norar a ordem de parada obrigatória no posto policial de Iporã. Os suspeitos 
tentaram fugir após alguns quilômetros de perseguição pela rodovia, porém 

acabaram sendo interceptados pelas viaturas. No porta malas do veículo, os 
policiais encontraram duas caixas de papelão com 55 tabletes de maconha 
que juntos somavam 39,3 quilos da droga. Os suspeitos receberam voz de 
prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde responderão 

pelo crime de tráfico de drogas.

O Senac Umuarama está 
com as últimas vagas abertas 
para o curso de uso básico 
do micro com internet para 
você aperfeiçoar seus conhe-
cimentos e se destacar no 
mercado de trabalho ou até 
mesmo perder aquele medo 
de mexer no computador. O 
aluno irá aprender a utilizar 
as ferramentas relacionadas 

Curso no Senac
ao ambiente Windows, aplica-
tivos Word, Excel e a navegar 
na internet. A idade mínima 
para participar é 14 anos. 
A carga horária é de 54h no 
período de 3 de setembro a 3 
de dezembro, com aulas aos 
sábados entre às 13h e 17h. 
O investimento é de R$342, 
podendo ser dividido em até 
6 vezes nos cartões, sem juros.
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Boletim Covid aponta o menor número de casos no ano
Quatro homens receberam 

diagnóstico positivo para a 
Covid-19 ontem (quarta-feira, 
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24). Este é o menor número 
registrado no decorrer de 
todo o ano de 2022 (já o maior 

número de confirmações foi 
no dia 30 de janeiro, com 572 
casos). De 1° de janeiro até 24 
de agosto de 2022, 18.644 pes-
soas foram identificadas com 
a doença – 9.550 mulheres, 
6.980 homens e 2.112 crian-
ças –, segundo o Boletim 
Covid emitido diariamente 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde.

De acordo com o relatório 
de ocupações leitos exclusi-
vos para tratamento de covid, 
emitido pelas instituições de 

saúde credenciadas pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) na 
cidade, existem quatro pes-
soas de Umuarama interna-
dos: um na UTI e outros três 
em enfermarias. As idades 
desses pacientes – e se foram 
imunizados ou não – ainda não 
foram informadas.

O total de casos suspeitos 
é de 35 e o de casos ativos 
85, indicando que 120 pes-
soas estão em isolamento 
domiciliar. Desde o início 
da pandemia, em março de 

2020, 39.069 pessoas foram 
diagnosticadas com coro-
navírus e deste total 38.645 
se recuperaram. Nenhuma 
morte foi oficialmente regis-
trada nesta data e o total de 
óbitos segue em 355.

Neste mês de agosto, a 
média de casos diários está 
em 11. A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) faz o cruza-
mento da taxa de positivi-
dade com o índice de interna-
mentos e classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

Palavras cruzadas

Seu jeito falante e comunicativo segue ainda mais 
intenso nesta quinta e você pode tirar proveito 
disso para abrir novas portas no serviço. Se está 
em busca de um emprego, espalhe a notícia entre 
os amigos, eles podem indicar alguma coisa ou 
distribuir seu currículo por aí. Com o mozão, sai-
ba que o diálogo segue em alta, mas cuidado com 
assuntos espinhosos. 

Se depender das estrelas, tudo indica que vai 
contar com uma reserva extra de energia nesta 
quinta! Criatividade e muito foco serão fundamen-
tais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, es-
pecialmente no trabalho. Tá na pista? Invista num 
bom papo se quiser fisgar o crush ou atrair novos 
contatinhos, inclusive nas redes sociais. 

Hoje, pode ser preciso um pouco de cuidado pra 
lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aque-
las tarefas mais chatas. Se puder, tire um tempo 
para meditar ou explorar seu lado mais místico. A 
distância pode esfriar as coisas na paquera ou no 
romance. Controle a impaciência com o mozão.

Com a Lua em sua Casa 8, você vai encarar tudo 
com mais dedicação e seriedade. A dica dos astros 
é canalizar toda essa intensidade para algo produtivo, 
o que nem sempre é tão fácil de fazer. Mercúrio se 
muda para Libra hoje e promete movimentar as coi-
sas na vida profissional.  Um pouco de mistério pode 
dar uma agitada na conquista, Caprica!

No trabalho, as parcerias contam com o apoio dos 
astros e as obrigações correm melhor se forem 
divididas com outra pessoa. Mercúrio entra em 
Libra à noite e estimula o seu lado aventureiro. 
Você pode descobrir novas maneiras de fortalecer 
o romance, mas cuidado com a ciumeira boba. Se 
busca um amor, espalhe a notícia entre os amigos 
e vai se surpreender.

Você vai dar um show na hora de cuidar de alguns 
assuntos práticos que vinha adiando. Que tal dei-
xar a preguiça de lado e mostrar o quanto você 
pode render quando está comprometido com o 
trabalho, Peixes? No romance, será preciso lidar 
com alguns assuntos de rotina, mas a paixão in-
cendeia os lençóis. Se joga, bebê! 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos a 25 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Câncer. São sensíveis, 
emotivos e sonhadores, românticos e sentimentais. São muito ligados à mãe, à família e à terra em 
que nasceram.  Seu número principal, do dia do nascimento, é o 31, formado de 3, Júpiter e de 1, 
número do Sol. São eles dois astros de liderança e de poder. Juntos formam o 4, de Urano, símbolo 
do trabalho, da modernidade e da evolução do homem pelo conhecimento.

Horóscopo nascido em 25 de agosto

Aproveite esta quinta para mergulhar no trabalho e 
conquistar o destaque que merece, Escorpião! No 
que depender das estrelas, sua ambição vai ba-
ter no teto e você tem tudo para conquistar o que 
deseja, inclusive uma grana extra, emprego novo 
ou aumento. Eu ouvi um amém? Você e o mozão 
podem formalizar de vez o romance.

O dia começa recheado de boas energias para 
lidar melhor com dinheiro, - ligue suas antenas 
para agarrar uma oportunidade única de encher 
o bolso. À noite, se um amigo pedir dinheiro em-
prestado, saia de fininho pra não ter problema. A 
dois, seu lado mais possessivo talvez traga algu-
ma tensão com o par se não tiver cuidado. 

Logo cedo, tudo indica que as vibes serão mais 
tranquilas no trabalho, sinal de que pode se sair 
melhor em tarefas que pedem bom-senso e pra-
ticidade. Você e o love podem se aproximar mais 
hoje, mas precisam ter cuidado para não dar es-
paço para o ciúme, tá? Melhor não apressar as 
coisas na conquista - dê um passo de cada vez.

A Lua segue com força em seu paraíso astral e 
promete que qualquer perrengue ou tarefa que 
surgir pela frente deve se resolver numa boa. Além 
disso, você pode dar um show de criatividade e 
se destacar com ideias inspiradoras. E com Mer-
cúrio de mudança para Libra, vale a pena apostar 
numa boa conversa se está a fim de assumir um 
relacionamento. 

No trabalho, você vai chegar mais longe se apos-
tar na dobradinha diplomacia mais boa vontade 
para lidar com as pessoas. Aproveite esse astral 
descontraído para se encontrar com os amigos e 
dar boas risadas, afinal, a semana está acabando e 
você merece se divertir, bebê! Na conquista, pre-
pare-se para ganhar novos contatinhos e explore 
todo o seu charme. 

O astral segue mais descontraído nesta quinta e 
você pode fazer contatos interessantes e estabe-
lecer boas relações com gente de fora, inclusive 
no trabalho. Com sua curiosidade em alta, é hora 
de investir em conhecimento - tudo o que apren-
der será mais do bem-vindo! O romance fica mais 
descontraído e garante momentos divertidos.
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concurso: 646
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 01 05 09 03 04 01

Super Sete concurso: 286C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

SETEMBRO

01 04 05 13 15 22 24
Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58

   Loterias
Megasena

03 06 07 08 09 10 11 14 
16 18 19 20 21 23 24 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 25/8/2022

concurso: 2512Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 06 08 20 22 37 38

concurso: 2408

concurso: 1825

06 10 22 32 37 42

concurso: 5691
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2355Lotomania

13.499
59.643
39.273
89.176
43.656

08 10 37 55 61 77 79 
FLUMINENSE/RJ

21 23 24 43 54
concurso: 5931

07 10 34 47 49 52 

Sol

Paranaguá
max 21
min 17

max 27
min 13

Cascavel
max 24
min 14

Foz do Iguaçu
max 26
min 15

max 26
min 12

Curitiba
max 21
min 11

FASES 
DA LUA

Sexta 26/8/2022

Sol
Sábado 27/8/2022

Sol

01 05 11 16 19 35 38 41 43 46
47 54 63 65 67 72 75 89 93 94

Nova
27/08 - 05h16

Minguante
19/08 - 01h36

Lotofácil concurso: 2606

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 23

JJE
BASCULANTE

BEABAEE
SUINAERMA

TSRUGAS
VIRADOIM
ACIDENTADA

AVOCOEI
BAIOLER

GELARSETE
IMALETA

ORDENARF
MAILUMIDA

CITRICOS
SAARAACE

Pequena
janela de
banheiros

Cabeleira
do leão

Naquele
lugar; 
acolá

Ensino
das pri-
meiras
letras

Doença
alérgica

que causa
falta de ar

Pregas 
na pele 
do rosto

Tocantins
(sigla)

Marcha 
que move

o carro 
para trás

A "mulher
de ver-
dade"
(MPB)

Santa (?),
estádio
situado
no Chile

Manda
fazer

Cada
divisão 
do ciclo

lunar
Docu-

mento do
Word

(Inform.)

O maior
deserto

do mundo

Ponto
de saque
no vôlei

Árvore cujos frutos
nascem diretamente

do tronco
Conheço Exausto

A carne
de porco
Posto às
avessas

Tonelada
(símbolo)
Inimigo; 

adversário

Ruído
produzido
no sono

Vogais de
"sede"
Desa-
bitada

Permite o
funcionamento dos
eletrodomésticos
Base da redação

1, em
romanos
Regime

alimentar

Estudar
o texto

As cores do
arco-íris

Passei
por filtro
(?) Malfi-
tano, ator

A vítima de
desastre

Pai 
do pai

Sílaba de
"braba"

Resfriar

Pequena
mala

Sugestão
útil

Os frutos ricos em
vitamina c

Correio, em inglês

Leve-
mente

molhada

A terceira
nota

musical

3/ace — doc. 4/iran — mail. 5/laura — saara.
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JJE
BASCULANTE

BEABAEE
SUINAERMA

TSRUGAS
VIRADOIM
ACIDENTADA

AVOCOEI
BAIOLER

GELARSETE
IMALETA

ORDENARF
MAILUMIDA

CITRICOS
SAARAACE

Pequena
janela de
banheiros

Cabeleira
do leão

Naquele
lugar; 
acolá

Ensino
das pri-
meiras
letras

Doença
alérgica

que causa
falta de ar

Pregas 
na pele 
do rosto

Tocantins
(sigla)

Marcha 
que move

o carro 
para trás

A "mulher
de ver-
dade"
(MPB)

Santa (?),
estádio
situado
no Chile

Manda
fazer

Cada
divisão 
do ciclo

lunar
Docu-

mento do
Word

(Inform.)

O maior
deserto

do mundo

Ponto
de saque
no vôlei

Árvore cujos frutos
nascem diretamente

do tronco
Conheço Exausto

A carne
de porco
Posto às
avessas

Tonelada
(símbolo)
Inimigo; 

adversário

Ruído
produzido
no sono

Vogais de
"sede"
Desa-
bitada

Permite o
funcionamento dos
eletrodomésticos
Base da redação

1, em
romanos
Regime

alimentar

Estudar
o texto

As cores do
arco-íris

Passei
por filtro
(?) Malfi-
tano, ator

A vítima de
desastre

Pai 
do pai

Sílaba de
"braba"

Resfriar

Pequena
mala

Sugestão
útil

Os frutos ricos em
vitamina c

Correio, em inglês

Leve-
mente

molhada

A terceira
nota

musical

3/ace — doc. 4/iran — mail. 5/laura — saara.
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www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO11

A X D
E S T A C A Z E R O
L U C R A R S A P

L C R A T E R A
G A M AD O I N E S
A F I A C A T AR

R N G A R E D
I G N O R A N T E
C A N G D I S

B A U C O R I NG A
N F X A M E M

C O B R I R E P
O A A I N D A

L O C O M O T O R
R U M O R N O N A

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

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Ford Mustang chega à sétima geração
A sétima geração do Ford 

Mustang tem sua estreia glo-
bal confirmada para 14 de 
setembro, dia de abertura 
para a imprensa do Salão de 
Detroit, nos EUA. Como tudo o 
que envolve o cupê esportivo 
mais vendido do mundo, não 
se trata de um simples lança-
mento. Entre outras ativida-
des, o evento chamado “The 
Stampede” (ou “estouro da 
cavalaria”) vai reunir proprie-
tários, fãs e Mustangs de vários 
modelos e épocas numa via-
gem de oito dias que vai cru-
zar o país e terminar com uma 

grande parada em Detroit.
A revelação será transmitida 

ao vivo pelos canais de mídias 
sociais da Ford, onde será possí-
vel também conferir os veículos 
customizados e a paixão dos fãs 
pelo esportivo – incluindo Ford 
YouTube e a página Ford Mus-
tang Facebook.

A Ford convidou proprietá-
rios e entusiastas do Mustang a 
participar da viagem, chamada 
“Drive Home”, que começa no 
dia 6 de setembro no LeMay 
– America’s Car Museum, em 
Tacoma, Washington. Eles vão 
cruzar nove estados e chegar 

Novo Citroën C3 chega dia 30
para surpreender o segmento

O novo Citroën C3 já tem 
data para ser revelado aos 
consumidores de todo o país. 
O principal lançamento da 
indústria automotiva de 2022 
será apresentado em uma live 
no canal da Citroën no Youtube 
no dia 30 deste mês. Nela, os 
principais executivos da Stel-
lantis e Citroën irão contar em 
detalhes todos os atributos do 
modelo que prometem sur-
preender com muita robustez, 
acessibilidade e atitude SUV. 

Produzido no Polo Automo-
tivo de Porto Real (RJ), o novo 
Citroën C3 chegará ao mercado 
com diferentes opções de ver-
sões, motores e câmbios. O 
modelo entrega ainda mais 
versatilidade ao cliente, que 
poderá escolher o modelo que 
mais o atende, incluindo dife-
rentes opções de cores, além 
do teto bitom. 

A atitude SUV será deta-
lhada por completo, com os 
múltiplos atributos de um 
hatch que entrega espaço 
interno, o maior porta-ma-
las da categoria entre seus 

Nissan confirma a tecnologia
e-POWER na America do Sul

Durante a Nissan Innova-
tion Week, e alinhada com sua 
visão de longo prazo Ambition 
2030, a Nissan América do Sul 
anunciou terça-feira que a 
revolucionária tecnologia 
e-POWER chegará à região a 
partir de 2023.

A novidade foi anunciada 
por Ricardo Flammini, vice-
-presidente de Marketing, Ven-
das e Pós-Venda para a Nissan 
América do Sul, que comentou 
que “a chegada do e-POWER, 
uma tecnologia patenteada 
da Nissan, aos mercados da 
região é mais uma demonstra-
ção do compromisso da nossa 
marca de oferecer aos clien-
tes o melhor de seu portfólio 
e de que continuamos impul-
sionando o caminho para a 
eletrificação”.

Desta maneira, a Nissan 
apresenta, por meio de seus 
múltiplos desenvolvimentos, 
uma nova visão de mobilidade 
e proporciona tecnologias e 
serviços que melhoram a vida 
das pessoas.

Os veículos elétricos, como 
o Nissan LEAF e o Nissan 
Ariya, assim como os modelos 

à sede mundial da Ford em 14 
de setembro, juntando-se ao 
desfile que parte da Woodward 
Avenue, primeira via pavimen-
tada da América, para a revela-
ção às 21h00 (horário de Brasí-
lia) no Hart Plaza.

Há mais de 58 anos, o Mus-
tang tem sido um símbolo de 
desempenho, de potência e 
de liberdade. A sétima gera-
ção inaugura um novo capítulo 
na sua história, celebrando o 
legado e o futuro do ícone, 
assim como a força da indús-
tria da mobilidade represen-
tada por Detroit.

impulsionados com a tecnologia 
e-POWER, representam para a 
empresa dois pilares interconec-
tados de tecnologias de redução 
das emissões e uso eficiente 
dos recursos entre os quais 
os clientes podem escolher de 
acordo com suas necessidades 
e estilos de vida.

O QUE É E-POWER?
É a tecnologia por meio da 

qual o veículo é impulsionado 
por um motor 100% elétrico 
alimentado por baterias, que 
tem como fonte de energia um 
motor a combustão interna 
com alto nível de eficiência.

Desta maneira, os veículos 
Nissan equipados com a tecno-
logia e-POWER não precisam 
conectar-se a uma fonte de 
energia elétrica, o que permite 
uma maior autonomia.

O Nissan e-POWER repre-
senta um marco significativo 
na implementação do plano de 
eletrificação da marca na região.

Os detalhes sobre mode-
los, características e datas de 
lançamento serão anunciados 
posteriormente em cada um 
dos mercados.

principais concorrentes e a 
exclusiva central multimídia 
Citroën Connect Touchscreen 
de 10 polegadas com Android 
Auto e Apple Carplay sem fio. 
Nos vemos em 30 de agosto! 

 
A MARCA CITROËN 

Desde 1919, a Citroën cria 
automóveis, tecnologias e 
soluções de mobilidade para 
responder às mudanças da 
sociedade. Marca de ousadia 
e inovação, a Citroën coloca 
a tranquilidade e o bem-estar 
no centro da experiência do 

cliente e oferece uma ampla 
gama de modelos, desde o 
diferenciado Ami, um objeto 
de mobilidade elétrica proje-
tado para a cidade, até sedãs, 
SUVs e veículos comerciais, a 
maioria disponível em versões 
elétricas ou híbridas recarregá-
veis. Marca pioneira no aten-
dimento e atenção aos seus 
clientes particulares e profis-
sionais, a Citroën está presente 
em 101 países e conta com 
uma rede de 6.200 pontos de 
venda e atendimento em todo 
o mundo.  

Há mais de 58 anos, o Mustang tem sido um símbolo de 
desempenho, de potência e de liberdade
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Único hatch com atitude SUV da categoria, o Novo Citroën C3 
será produzido em Porto Real (RJ)
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00

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

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

CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE 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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Gestores dos CMEIs receberam
formação em primeiros socorros

34
9

Inserido ao protocolo 17.079.722-1 por: Marcia Ines Benedito Narciso em: 23/11/2021 16:14.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ALGOESTE-SOCIEDADE 

A L G O D O E I R A  D O  O E S T E 
PARANAENSE, inscrita sob nº 
CNPJ 80.384.571/0004-59, esta-
belecido na Rodovia PR 323 – S/
Nº - KM 157, CEP 87507-000, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
16.492/1991. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ALGOESTE-SOCIEDADE 

A L G O D O E I R A  D O  O E S T E 
PARANAENSE, inscrita sob 
nº CNPJ 80.384.571/0010-05, 
estabelecido na Rodovia PR 323 
– S/Nº - KM 158, CEP 87507-000, 
na cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná,  comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 18.037/1993. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ALGOESTE-SOCIEDADE 

A LG O D O E I R A  D O  O E S T E 
PARANAENSE, inscrita sob nº 
CNPJ 80.384.571/0006-10, esta-
belecido na Avenida Paraná, 0, 
CEP 87502-000, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
16.493/1991. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ALGOESTE-SOCIEDADE 

A L G O D O E I R A  D O  O E S T E 
PARANAENSE, inscrita sob nº 
CNPJ 80.384.571/0013-40, estabe-
lecido na Avenida Das Industrias, 
2595, Zona 7, CEP 87503-510, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
17.760/1993. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ALGOESTE-SOCIEDADE 

A L G O D O E I R A  D O  O E S T E 
PARANAENSE, inscrita sob nº 
CNPJ 80.384.571/0001-06, esta-
belecido na Rua Perobal, 3881, 
Zona I, Zona 7, CEP 87503-510, 
na cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná,  comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 15.510/1989. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

A Secretaria de Educação 
realizou um encontro de estu-
dos e planejamento no tea-
tro do Centro Cultural Vera 
Schubert dirigido a professo-
res das turmas de 0 a 5 anos 
dos centros municipais de edu-
cação infantil (CMEIs) e esco-
las municipais, bem como 
às direções e coordenações 
pedagógicas.

O evento atende a lei 

federal 13.722, de outubro 
de 2018, que torna obri-
gatória a capacitação em 
noções básicas de primei-
ros socorros de professores 
e funcionários de estabele-
cimentos de ensino (públi-
cos e privados) de educação 
básica e de estabelecimen-
tos de recreação infantil. 
Conforme a legislação, os 
estabelecimentos de ensino 

de educação básica da rede 
pública e privada deverão 
capacitar  professores  e 
funcionários em noções de 

primeiros socorros com cur-
sos ofertados anualmente 
(capacitação e/ou recicla-
gem) para parte do corpo 

funcional, de acordo com 
o fluxo de atendimento de 
crianças e adolescentes no 
estabelecimento.



12 SOCIAL  Quinta-feira, 25 de agosto de 2022

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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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

PALESTRA
O  Agosto Lilás tem a fala de Terezinha Pereira, secretária de Políticas Públicas Para Mulheres da Prefeitura de Maringá, que fará pa-
lestra no  encerramento do Agosto Lilás em encontro no  Anfiteatro Haruyo Setogutte na sexta-feira (26), às 8h30.

“Podemos viajar por todo o mundo em busca do 
que é belo, mas se já não o trouxermos conosco, 

nunca o encontraremos.”

Ralph Waldo Emerson

MÃOS À OBRA!
 O Instituto Avon - organização da 

sociedade civil sem fins lucrativos que 
atua na defesa de direitos fundamentais 
das mulheres - dá início este mês a uma 

ação inédita de formação cidadã para 
mulheres nordestinas. Trata-se de um 
projeto que contempla práticas edu-
cativas e de treinamentos (presencial 
e on-line) sobre Gênero e Cidadania 
no contexto das violências; Saúde e 

Cidadania; Educação e Inclusão Digital; 
Educação Financeira, Empreendedoris-
mo e Modelo de Negócio; e Liderança e 

Empoderamento Feminino.

 
***

O objetivo é, ao longo de três meses, 
promover uma jornada de capacitação e 
engajá-las nas causas de enfrentamento 
à violência doméstica e atenção ao cân-

cer de mama. Participarão do projeto 
piloto cerca de 50 pessoas de São Bento 
do Una, região do semiárido. O projeto 
ainda inclui benefícios às participantes 

como bolsa-curso de R＄ 110,00 por mês 
de aula e, ao final da jornada o repasse 

de R＄ 10 mil para a cooperativa dar con-
tinuidade às ações de engajamento nos 
temas abordados na formação cidadã. 

A rede de Supermercados Planalto apoia 40 famílias de Umuarama com doação 
de R$43.200,00 ao projeto Nadando na Frente!

Na entrega do Apoio ao ‘Projeto Nadando na Frente’: Izabellyta Alvarenga , Prefeito Hermes Pimentel, Deybson 
Bittencourt , Thiago Torres do Nascimento  e  Renan Corteze -,  Marketing Rede Planalto.

A rede de Supermercados Planalto a fim de reforçar seu compromisso social com Umuarama acaba de doar um valor total 
de R$43.200,00 em 2 cheques de R$21.600,00 cada ao projeto social Nadando na Frente, projeto que visa dar oportunidade 
para crianças carentes praticar um esporte olímpico não tão acessível para a maioria das famílias. O projeto ensina a nata-

ção inicialmente de forma recreativa, quando as crianças se destacam são feitas parcerias para encaminhar a criança para a 
profissionalização! O principal objetivo do projeto é ajudar na formação de bons cidadãos para o futuro através do esporte.

 
O valor disponibilizado pelo Planalto irá apoiar 40 famílias durante um ano com o suporte gratuito de óculos, 
touca, sunga, maiô, camiseta, além de outros materiais de apoio nas aulas e no atendimento dos alunos por 

meio de professores e estagiários treinados e preparados para ensinar a natação, sendo grande parte da estru-
tura fornecida pela Unipar - Universidade Paranaense. As famílias contempladas pelo apoio do Planalto serão 

selecionadas através da Secretaria de Assistência Social de Umuarama - CRAS.

ARQUIVO PLANALTO


