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PM realizou exercício simulado
de combate a crimes violentos
Equipes que integram o 25º Batalhão de Polícia Militar realizaram 
na noite de ontem e madrugada de hoje, um treinamento especial 
que visa preparar os policiais que atuam no Noroeste a lidar no com-
bate a crimes violentos. A principal meta é identificar e enfrentar 

ataques a carros de transporte de valores e a agências bancárias, 
como o que aconteceu em Mariluz em agosto do ano passado. No 
treinamento, os policiais usaram munição de festim e explosivos 
de forma controlada. l 6

l 5

ASSESSORIA

A Secretaria de Estado 
da Justiça, Família 
e Trabalho realizou 

encontro descentral-
izado sobre a política 
de assistência social 

e a rede de proteção e 
atendimento nos municí-

pios, reunindo profis-
sionais da área social 
de várias cidades dos 

escritórios regionais de 
Umuarama e Cianorte.                                                                                   

l 8

Alep aprova
créditos especiais
de R$ 9 milhões

no Paraná
l 2

Celular está
proibido na
cabine de
votação

l 4

MJ investiga
bancos por
fraudes em

empréstimos
l 5

Acordo no comércio

Pelo menos 20 placas de sinalização de trânsito são danificadas por mês em Umuarama, seja por acidentes, 
durante manobras de veículos ou atos de vandalismo. Entre reposição de placas, tubos e hastes de aço, concreto 
e mão de obra, o prejuízo soma aproximadamente R$ 8 mil por mês. Porém, o dano maior pode ser à segurança 
de condutores e pedestres: sem as placas em locais estratégicos, aumenta bastante o risco de acidentes.

Prejuízos
Na coluna
Viva Bem

tratamento ao
Hipotireoidismo

l 9 l 7

Qualificação

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Aprovados créditos especiais de
R$ 9 milhões ao Orçamento do PR

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 -1,07% 33,28 
Vale ON +1,94% 69,27 
ItauUnibanco PN +1,24% 26,85 
Magazine Luiza ON +4,00% 4,68 
Alpargatas ON +10,06% 20,90 
Azul PN +5,62% 18,23

IBOVESPA: +0,56% 113.531 pontos

Iene 136,84
Libra est. 0,85
Euro 1,00
Peso arg. 137,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,1110 5,1120 -1,2%

PTAX  (BC) +0,2% 5,1167 5,1173 -1,4%

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

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

EURO +0,1% 5,0942 5,0953 -3,7%

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 25/08

Iene R$ 0,0374
Libra est. R$ 6,04
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.338,69 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/08 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 1.552,50 -8,25 14,5%
FARELO set/22 458,00 -9,70 10,3%
MILHO set/22 657,50 -8,25 13,4%
TRIGO set/22 769,75 -25,25 0,0%

SOJA 170,43 -0,3% 0,8% 168,00
MILHO 77,18 1,1% 9,0% 77,00
TRIGO 108,26 0,0% -2,3% 110,00
BOI GORDO 293,72 -0,1% -2,6% 290,00
SUINO 6,75 0,0% 11,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/08 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 25/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 2,3% -1,1%
SOJA Paranaguá 192,50 1,3% 0,8%
MILHO Cascavel 85,00 1,2% 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

@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

Os deputados aprova-
ram no início da semana, 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), cinco pro-
postas que tratam de crédito 
especial ao Orçamento Geral 
do Estado para o ano de 2022. 
As matérias incrementam nos 
investimentos do Governo 
um total de R$ 9 milhões a 
serem divididos para as áreas 
da Educação, Segurança 
Pública, Meio Ambiente e 
Assistência Social.

Os textos avançaram em 
primeira e em segunda vota-
ções ao longo de duas sessões 
ordinárias, sendo uma do dia 
e outra antecipada de quarta-
-feira (24). Com as dispensas 
de votação da redação final 
aprovadas, todas as propostas 
agora seguem para sanção, ou 
veto, do Poder Executivo.

AS PROPOSTAS
O projeto de lei 379/2022 

prevê abertura de crédito espe-
cial de R$ 5,9 milhões no orça-
mento vigente da Secretaria 
de Estado da Justiça, Família 
e Trabalho (SEJUF) para aten-
der despesas com investimen-
tos relacionados ao Programa 
Integrado de Inclusão Social 
e Requalificação Urbana — 
Família Paranaense/Nossa 
Gente.

Já o projeto de lei 380/2022 
requer a abertura de crédito 
especial no valor de R$ 236 mil 
no orçamento da Secretaria 
de Estado da Segurança 
Pública (SESP). Segundo o 
governo, a medida vai aten-
der despesas com investi-
mentos e outras despesas 
correntes do órgão no atendi-
mento de Convênio Federal.

O projeto de lei 392/2022 
determina abertura de crédito 
no valor de R$ 100 mil do orça-
mento da Superintendência 
Geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior para gestão 
das atividades universitárias 
da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG).

Também avançou o projeto 

de lei 393/2022, que prevê a 
abertura de crédito especial 
de R$ 2,5 milhões junto ao 
orçamento da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho (SEJUF) para atender 
despesas com a quarta Edição 
do Programa de Residência 
Técnica, no período de agosto 
a dezembro de 2022.

Outro projeto de lei apro-
vado é o 394/2022, que prevê 
a abertura de crédito no valor 
de R$ 180 mil ao vigente 
orçamento da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
(SEDEST) para atender des-
pesas com o financiamento e 
juros de operação de crédito 
contraída pelo extinto Instituto 
de Florestas do Paraná (IFPR).

OS TEXTOS avançaram em primeira e em segunda votações e agora seguem para 
sanção, ou veto, do Poder Executivo
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Justiça acata denúncia 
do MP contra vereador 
Ronaldo Cruz Cardoso

A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu que o 
deputado federal Daniel Silveira não tem direito aos 
recursos dos fundos eleitoral e partidário do PTB, 
legenda na qual o parlamentar é filiado e concorre a 
uma vaga no Senado Federal. Por decisão dos juízes do 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) 
foi unânime e atendeu a um argumento da Procuradoria 
Regional Eleitoral, que sustenta que Silveira teve os 
direitos políticos suspensos com a condenação do STF. 
O TRE-RJ determinou ainda a devolução dos recursos 
que já foram repassados e o PTB deve pagar uma multa 
de 10% sobre os valores que venham a ser repassados 
para a candidatura do deputado. Ainda existe uma 
ação que tramita no Ministério Público Eleitoral e pede 
a impugnação do registro de candidatura de Silveira. 
O argumento é também o de que ele estaria com os 
direitos políticos suspensos.

DIVULGAÇÃO

Reclamações
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) tem 
recebido inúmeras reclamações de consumidores de 
vários estados brasileiros, que dizem que o ICMS baixou, 
mas as contas não mudaram. A Senacon questiona se as 
empresas têm um plano de ressarcimento e indenização 
aos clientes, caso elas estejam cobrando um valor 
equivocado, sem a redução. 

ICMS na telefonia
A Anatel e o Ministério da Justiça querem saber o motivo 
de até agora a redução do ICMS para telecomunicações 
não ter chegado na conta dos consumidores. O teto de 
18% no imposto entrou em vigor no fim do mês de julho, 
mas as contas praticamente não se modificaram. A Anatel 
informou que está apurando a dimensão total do volume 
da questão para avaliar as medidas sancionatórias a 
serem eventualmente tomadas. Já o Ministério da Justiça 
começou a notificar as operadoras de telefonia e quer 
esclarecimentos sobre o repasse da redução do ICMS aos 
consumidores.

Ampliação
Com a aprovação da 
proposta, o Governo 
pretende buscar recursos 
para ampliar a capacidade 
de investimento em 
infraestrutura logística 
e mobilidade por meio 
da execução de obras 
e serviços. A proposta 
prevê destinação de 
recursos para a SEAB, 
para o desenvolvimento 
do Programa Estradas da 
Integração; para o DER, no 
Programa Inova Paraná; 
e para a Coordenação da 
Região Metropolitana de 
Curitiba (COMEC), para 
desenvolver o Programa de 
Integração Metropolitana.
Com a contratação de 
crédito, o Governo afirma 
que os investimentos 
previstos têm como 
objetivo ampliar os trechos 
rodoviários pavimentados, 
incrementar a capacidade 
de tráfego das rodovias e 
melhorar as condições do 
pavimento e de segurança 
das vias. O texto segue 
agora para sanção, ou veto, 
do Executivo.

SEAM
Foi aprovada na Alep, a 
emenda de redação ao 
projeto de lei que institui 
o Selo Empresa Amiga da 
Mulher. A matéria retorna 
à Comissão de Redação 
para a elaboração da 
redação final. O texto 
reconhece empresas 
que adotam práticas 
organizacionais de 
equilíbrio entre trabalho, 
família e valorização da 
mulher. A concessão do 
Selo incentiva empresas 
paranaenses a adotarem 
práticas comprometidas 
com crescimento pessoal 
e profissional da mulher 
e sensibiliza as empresas 
sobre os impactos 
negativos da ausência de 
práticas organizacionais 
de equilíbrio entre 
trabalho e família, 
tais como a queda na 
produtividade; o impacto 
na competitividade; a 
diminuição da qualidade de 
vida dos funcionários e de 
suas famílias; e o impacto 
no desenvolvimento social 
e econômico do país.

No Paraná, deputados 
aprovaram em 
primeiro e em 
segundo turnos o 
projeto de lei que 
autoriza o Governo 
a contratar operação 
de crédito com instituições financeiras públicas e/
ou privadas, com garantia da União, até o valor 
de R$ 1,4 bilhão. Os recursos serão utilizados para 
financiamento parcial de programas de Governo na área 
de infraestrutura. Na justificativa, o texto visa atender 
a demanda de novos projetos que acompanhem o 
desenvolvimento e fomentem a economia estadual.

Infraestrutura

O juiz da 1ª Vara Criminal 
de Umuarama, Adriano Cezar 
Moreira, aceitou a denúncia 
apresentada pelo Ministério 
Público contra o vereador 
Ronaldo Cruz Cardoso, sus-
peito de pedir propina para 
agilizar o trâmite de projeto 
de lei na Câmara.

Ronaldo é acusado de 
concussão, quando o agente 
público exige para si ou para 
outra pessoa, de forma direta 
ou indireta, vantagem inde-
vida. A pena, em caso de 
condenação, é de dois a oito 
anos de prisão, e multa.

O acolhimento pelo magis-
trado vai na contramão do que 
a maioria da Câmara decidiu 
no dia 27 de junho último. Em 
apreciação plenária, os parla-
mentares Clebão dos Pneus, 
Cris das Frutas, Fernando 
Galmassi (presidente da 
Câmara), Newton Soares e 
Antonio ‘Pé Duro’ votaram 
pelo arquivamento da denún-
cia contra o colega.

Já a vereadora Ana Novais, 
os vereadores Ednei do 
Esporte, Sorrisal e Mateus 
Barreto deram aval para que 
Ronaldo Cruz Cardoso fosse 
submetido a processo, que 
poderia resultado na cassação 
do mandato dele.

Um empresário, que tam-
bém é engenheiro civil, disse 
que Ronaldo Cruz Cardoso 
havia feito um pedido de 
propina equivalente a dois 

terrenos e a quantia de R$ 
30 mil em espécie, para agi-
lizar o trâmite de votação de 
um projeto de lei que altera 
o zoneamento urbano de 
Umuarama. A mudança é pré-
-condição para a abertura de 
um loteamento urbano na 
saída para Xambrê.

“Ressalte-se que há prova 
da materialidade e indícios 
suficientes quanto à autoria, 
especialmente diante dos ele-
mentos de informação colhi-
dos extrajudicialmente”, desta-
cou o juiz em sua decisão, que 
também inclui o diretor exo-
nerado da Prefeitura, Valdecir 
Pascoal Mulato ‘Pai Herói’.

O  c a s o  v e i o  à  t o n a 
no mês de junho deste, 
quando o vereador Ronaldo 
foi denunciado. Um pedido 
de cassação de mandato foi 
aberto contra o parlamen-
tar na Câmara Municipal.

À ocasião, o vereador 
João Paulo Rodrigues Maciel 
de Oliveira (PP), conhecido 
como ‘Sorrisal Amigo do 
Povo’, fez acusações contra 
o parlamentar durando o uso 
da Tribuna Livre, em uma 
sessão ordinária, realizada 
na noite de 9 de maio.

À época, Sorrisal apresen-
tou uma gravação em áudio. 
No arquivo, o empresário 
afirmava que Cardoso havia 
pedido a propina para aprovar 
a proposta, que era de autoria 
do Poder Executivo.

Depois  da exposição 
do caso, uma denúncia foi 
apresentada pelo Ministério 
Público do Paraná (MP-PR).

PEDIDO DE CASSAÇÃO
O médico veterinário 

Estefano Demczuk apresentou 
no dia 26 de maio, o pedido de 
cassação do cargo de verea-
dor, de Ronaldo Cruz Cardoso, 
através de um documento 
que foi protocolado na secre-
taria da Câmara Municipal de 
Umuarama. Ele se baseou em 
indícios de que o vereador 
tenha cometido os crimes de 
concussão e corrupção passiva 
no caso da liberação, através 
de aprovação de uma lei com-
plementar que faz alteração 
de zoneamento. À época, se 
tal legislação fosse aprovada 
pela maioria do parlamento, 
beneficiaria um empresário 
interessado em criar um lotea-
mento na saída para Xambrê.

Após receber a notícia 
do protocolo do pedido de 
cassação de Ronaldo, o pro-
curador jurídico da Câmara, 
Diemerson Castilho, afirmou 
que há dois tipos de proce-
dimentos cabíveis para este 
tipo de denúncia.  “Pode 
ser aplicado o Código de 
Ética da Casa ou o decreto 
federal 201/67. A decisão 
do trâmite a ser seguido 
dependerá do conteúdo 
da denúncia”,  salientou. 
(Colaboração - OBemdito) 
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Celular é proibido,
mesmo desligado, 
na cabine de votação

COMANDANTES das PMs estão preocupados com a violação do sigilo em regiões de mi-
lícias, onde o eleitor é obrigado a registrar se votou em quem os criminosos determinaram

Aparelhos recolhidos
Ficou determinado ainda que os mesários podem e devem reter 

celular ou qualquer outro aparelho capaz de registrar ou transmitir 
o voto. A resolução sobre o assunto será modificada na sessão ple-
nária da próxima terça-feira, de modo a não gerar dúvidas, decidi-

ram os ministros.

Detector de metais
Também por unanimidade, os ministros do TSE decidiram ser possí-
vel o uso de detectores de metais nas seções eleitorais, desde que 
a medida seja justificada pelo juiz eleitoral diante de alguma situa-
ção excepcional. “Sabemos que, no Brasil, nós temos, em algumas 
jurisdições eleitorais, situações precárias, e não podemos deixar o 

juiz eleitoral sem essa ressalva necessária”, disse a ministra Cármen 
Lúcia durante o julgamento.

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) rever-
teu ontem (25), por unanimi-
dade, flexibilização anterior e 
decidiu que o eleitor não pode, 
em hipótese alguma, levar o 
celular para dentro da cabine 
de votação, sob pena de come-
ter crime eleitoral e de ser con-
duzido pela. 

Tais aparelhos devem 
ser retidos pelo mesário 
antes que o eleitor chegue à 
cabine, informou o TSE. Ainda 
na quinta-feira, os ministros 
responderam a uma consulta 
feita pelo partido União Brasil 
sobre o assunto, em face de 
mudanças na resolução que 
trata a questão.

A consulta foi feita após uma 
mudança na resolução sobre 
as disposições gerais das elei-
ções. Na norma que disciplina 
o pleito deste ano, foi incluído 
trecho segundo o qual os celu-
lares e outros aparelhos eletrô-
nicos “deverão ser desligados 
ou guardados, sem manuseio 
na cabine de votação”.

A redação é diferente da de 
resoluções dos pleitos anterio-
res, em 2018 e 2020, nas quais 
a previsão era de que os apa-
relhos ficariam sob a guarda 
da mesa receptora ou seriam 
mantidos em outro local de 
escolha do eleitor.

Ao responder à consulta, os 
ministros seguiram o entendi-
mento do presidente do TSE, 
ministro Alexandre de Moraes, 
que considerou ser impos-
sível permitir que o eleitor 
mantenha o celular no bolso, 
por exemplo, uma vez que o 
mesário não poderá entrar na 
cabine de votação para confe-
rir se o aparelho está ligado ou 
desligado.

“Houve uma flexibiliza-
ção do TSE em determinado 
momento, permitindo que 
se entrasse [com o celular 
na cabine], desde que desli-
gado, que estivesse no bolso. 
Constatou-se que isso não é 
satisfatório, uma vez que o 

mesário não pode ingressar 
na cabine de votação, que é 
indevassável, para verificar se 
o eleitor ligou ou não o celu-
lar”, afirmou Moraes.  

A proibição de uso de 
celulares, ou de qualquer 
outro equipamento capaz 
de registrar ou transmitir o 
ato de votação, foi aprovada 
pelo Congresso em função do 
risco de quebra do sigilo do 
voto. Por essa razão, Moraes 
mencionou que o eleitor que 
desrespeitar a determinação 
e entrar na cabine com celu-
lar, poderá ser enquadrado 
no Artigo 312 do Código 
Eleitoral, que prevê pena de 
até dois anos de detenção 
para quem "violar ou tentar 
violar o sigilo do voto".

VOTO DO CRIME
De acordo com Moraes, 

comandantes das polícias 
militares de alguns esta-
dos manifestaram na quar-
ta-feira (24), em reunião na 
sede do TSE, preocupação 
com a violação do sigilo 
do voto, por exemplo, em 
regiões de milícias, onde 
o eleitor poderia ser obri-
gado a registrar se votou 
em quem os criminosos 
determinaram.

Após a manifestação de 
Moraes, os demais ministros 
seguiram integralmente o 
entendimento, incluindo o 
relator da consulta, Sergio 
Banhos.  Uma campanha 
educativa deverá ser ela-
borada de imediato pelo 
TSE para informar o eleitor 
sobre a proibição, incluindo 
cartazes a serem afixados 
nas seções eleitorais.
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Censo e multa
Os recenseadores do IBGE 
estão nas ruas das cidades 
brasileiras coletando 
dados para o Censo. O 
levantamento deve realizar 
89 milhões de entrevistas 
nos próximos meses em 5,5 
mil municípios do país. E 
deixar de responder e prestar 
informações para o Censo 
pode render multa mínima 
de R$ 12 mil. A lei que pune o 
cidadão é de 1968.

Recorde de turistas
Conhecida como uma das 
capitais mais geladas do país 
e eleita uma das 10 melhores 
cidades para se visitar nesse 
período (dados do Ministério 
do Turismo), o inverno 
curitibano registrou número 
recorde de turistas em 2022. 
Com uma programação 
especial de shows, feiras 
públicas e festivais, 
promovida pela prefeitura da 
cidade, a capital paranaense 
registrou um crescimento de 
35% no número de turistas e 
um faturamento 70% maior 
se comparado a 2021.

Camisa da seleção
Adenor Bachi, o Tite, não 
se reinventa. O técnico da 
seleção brasileira considera 
que se molda, se adapta e 
se ajusta de acordo com as 
circunstâncias. Mas há um 
posicionamento imutável do 
treinador de 61 anos prestes 
a disputar a sua segunda Copa 
do Mundo consecutiva: a 
decisão de evitar detalhar a 
sua posição política enquanto 
estiver no cargo e a certeza de 
que não irá a Brasília depois 
das eleições para presidente, 
seja quem for o novo 
comandante da nação, e do 
torneio no Catar caso o Brasil 
conquiste o hexa. “O direito 
que eu me dou é dar o melhor 
no trabalho e a seleção 
brasileira é um patrimônio 
cultural e educacional, não é 
partidário”, afirma.

Autossuficiência em 2025
Diante do atual cenário mundial da agropecuária e 
de um número cada vez maior de cultivares de alta 
performance, o Brasil poderá ser autossuficiente na 
produção de trigo em três anos. A afirmação é do 

engenheiro agrônomo e consultor de mercados agrícolas 
Vlamir Brandalizze feita no 3º Show Rural Coopavel de 

Inverno em Cascavel.

Produção de grãos
A produção brasileira de 
grãos deverá atingir o recorde 
de 308 milhões de toneladas 
no ciclo 2022/23, apontam 
as primeiras projeções da 
Conab para a temporada. 
Segundo a companhia, o 
resultado será impulsionado, 
principalmente, pelo bom 
desempenho dos mercados 
de milho, soja, arroz, feijão 
e algodão. A produção 
total destes cinco principais 
produtos cultivados no país, 
que correspondem a mais de 
90% da produção brasileira 
de grãos, está estimada em 
294,3 milhões de toneladas.

Juíza do Paraná no CNJ
A juíza do Paraná Fabiane 
Pieruccini foi requisitada pela 
ministra e futura presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
e do Conselho Nacional 
de Justiça, Rosa Weber, 
para exercer as funções na 
presidência do CNJ.

Perdas na pandemia
O primeiro ano da pandemia 
de covid-19 resultou no 
fechamento de 14.544 
empresas prestadoras de 
serviços não financeiros no 
País, acompanhado de uma 
extinção de 313.383 postos 
de trabalho. Os dados são da 
pesquisa anual de serviços de 
2020, divulgada pelo IBGE.

Meteoreologistas
O Simepar está com 
processo seletivo aberto 
para a contratação de dois 
meteorologistas. Antes 
de efetuar a inscrição, o 
candidato deverá conhecer 
o edital e certificar-se de 
que preenche todos os 
requisitos exigidos para o 
cargo. As inscrições deverão 
ser realizadas pelo envio 
de documentação em 
formato pdf para o e-mail: 
cv@simepar.br, até dia 
11/09/2022, às 17h.
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Sindicatos assinam 
a convenção coletiva 
com reajuste de 12,4%
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OS PRESIDENTES dos sindicatos comemoram o fechamento de uma excelente conven-
ção para ambas partes

Sem água e sem luz
A queda de um poste 

nas proximidades da esta-
ção de tratamento de água 
de Umuarama provocou a 
falta de energia nas unida-
des de produção e distri-
buição de água da cidade, 
n o  i n í c i o  d a  ta rd e  d e 
ontem (quinta-feira, 25).

O sistema apresentou 

falta de água nas regiões mais 
altas do município. Porém, o 
desabastecimento, segundo 
a Sanepar, afetou todas as 
regiões da cidade ao longo da 
tarde e noite de ontem. Até o 
final da tarde de quinta-feira, 
não havia previsão para a nor-
malização no abastecimento.

A  Sanepar  or ienta  a 

comunidade que, em situa-
ções como esta, faça uso da 
água, priorizando alimen-
tação e higiene pessoal e 
avisa que só ficam sem água 
os clientes que não têm cai-
xa-d’água no imóvel, con-
forme recomendação da 
ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). 

Ministério da Justiça investiga bancos 
por supostas fraudes em empréstimos

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública prepara 
uma investigação a 23 bancos 
e instituições financeiras pela 
suposta prática de fraude em 
cartões de crédito consigna-
dos. Há denúncias de que 
diversos consumidores têm 
sido lesados ao contratarem 
empréstimo consignado e 
sendo expostos ao risco de 
superindividamento.

A denúncia foi apresen-
tada pelo Núcleo de Defesa 
do Consumidor da Defensoria 
Pública (Nudecon) do estado 
do Rio de Janeiro. De acordo 

com o órgão, têm sido lesados 
com a emissão não autorizada 
dos cartões e pela cobrança de 
juros em faturas com desconto 
do pagamento mínimo feito 
diretamente em folha.

Segundo a denúncia, 
a fraude seria praticada 
quando, ao contratar um 
empréstimo consignado, o 
cliente também recebe um 
cartão de crédito, sem ser 
informado que o dinheiro 
tomado como empréstimo, na 
verdade, seria lançado como 
saque no cartão e depositado 
na conta corrente do cliente.

A Nudecon entende que a 
prática pode levar o cliente ao 
endividamento, pois o paga-
mento mínimo, feito através 
do desconto em folha, abate-
ria apenas o valor dos juros de 
financiamento do saldo deve-
dor, impedindo a quitação dos 
outros débitos.

“Desta forma, considerando 
a existência de 4.575.529 car-
tões consignados ativos, 3,7% 
do total de cartões ativos no 
país, foi determinada a investi-
gação para apurar a ocorrência 
de prática abusiva”, afirmou o 
ministério, em nota.

O  S i n d i l o j i s t a s  d e 
Umuarama e Região e o 
Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Umuarama e 
Região fecharam a Convenção 
C o l e t i v a  d o  Tr a b a l h o 
2022/2023. A assinatura do 
acordo aconteceu na última 
quarta-feira (24), com reajuste 
de 12,4% para a categoria.

Os presidentes das enti-
dades sindicais, Miromar 
Ponciano de Andrade (repre-
sentando os funcionários) e 
José Roberto Marques (pelos 
empresários) disseram ter 
fechado uma excelente con-
venção para ambas partes. 
Na negociação participaram 
as comissões negociadoras 
formadas por representantes 
das classes.

A  A c i u  ( A s s o c i a ç ã o 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama) participou 
como parceira e parte interes-
sada para que as negociações 
e o fechamento aconteces-
sem através do bom entendi-
mento, visando o crescimento 
do comércio de Umuarama e 
de toda a região.

REAJUSTE
O reajuste de 12,4% será 

concedido de forma retroa-
tivo ao dia 1º de junho de 2022, 
data-base da categoria. Desta 
forma, a atual convenção cole-
tiva tem validade até 31 de 
maio de 2023. Nela também 
são contempladas as datas de 
abertura especial do comér-
cio para Black Friday, Dia das 
Crianças, Natal, entre outras.

Conforme Edgardo Veloso, 
secretário do Sindilojistas, o 
piso de reajuste seria 11,9% 
(índice de inflação) e, como foi 
concedido 12,5%, o salário dos 

comerciários de Umuarama e 
região ficará acima do salário 
mínimo do Paraná, bem como 
de outras regiões do Estado.

“Se consideramos que a 
nossa é a região do menor 
IPC (Índice de Potencial de 
Consumo) do Estado de Paraná, 
fica como uma grande con-
quista das partes interessadas, 
pois permite equiparar salários 
acima da inflação e ainda outor-
gar um ganho. Isso melhora as 
perspectivas de consumo e 
da qualidade de vida. E ainda 
coloca mais dinheiro na praça”, 
comemora o secretário.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Armador na construção civil;
Assistente de vendas;
Atendente de balcão;
Atendente de mesa;
Auxiliar administrativo;
Auxiliar contábil;
Auxiliar de linha de produção (PcD);
Auxiliar financeiro;
Instalador de alarmes residenciais;

Mecânico na manutenção de
 máquina industrial;
Montador de pneus;
Montador soldador;
Motorista entregador;
Oficial de manutenção;
Operador de caixa;
Operador de grua;
Operador de manutenção

VAGAS DISPONÍVEIS NA 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 

eletromecânica;
Operador de telemarketing;
Padeiro;
Pedreiro;
Preparador de sucata e aparas;
Recepcionista de hospital;
Repositor em supermercados.

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

VAGAS DE EMPREGO

Apoio de toda população é
fundamental para sucesso
do Censo em todo o Brasil
Toledo - Os trabalhos do Censo 
2022, iniciado no último dia 1º, 
já estão nos 5.570 municípios 
brasileiros coletando dados 
fundamentais para os governos 
municipais, estaduais, distrital 
e federal definirem políticas 
públicas de saúde, educação, 
segurança, transporte, esporte, 
cultura, lazer, infraestrutura, 
entre outras. E, a exemplo 
do que está acontecendo em 
várias regiões do país, a equipe 
do IBGE de Toledo está enfren-
tando dificuldades nas visitas 
domiciliares, principalmente 
na recusa ou resistência dos 
moradores em atender os pro-
fissionais para responder cor-
retamente ao questionário de 
censo.

Importante destacar que o 
resultado do Censo é empre-
gado para a gestão de polí-
ticas públicas e de projetos 
da iniciativa privada. E, para 
que o trabalho seja bem feito, 
a contribuição da popula-
ção é fundamental. A agente 
censitária municipal Larissa 
Moreira da Silva explica que 
todos os recenseadores estão 
devidamente identificados. “O 
morador que receber a visita 
do Censo pode atender sem 
receio, pois toda nossa equipe 
vai a campo uniformizada, 
com identificação completa 
no crachá, incluindo RG e CPF. 
Caso ainda tenha dúvida, pode 
ligar para o 0800 721 8181 ou 
acessar o site do IBGE [www.
ibge.gov.br] para confirmar os 
dados”, recomenda. 

A agente explica ainda que 
os recenseadores não solici-
tam para adentrar na residên-
cia. “Só passamos do portão 
se formos convidados. Neste 
caso, é importante que o mora-
dor esteja atento a animais 
domésticos que podem colocar 

a integridade física do recen-
seador em perigo”. acrescenta.

CONTROLE RÍGIDO
Larissa destaca a impor-

tância do trabalho que está 
sendo realizado. “Da mesma 
forma que a maioria dos 
moradores saem de casa para 
trabalhar, nós também esta-
mos em busca de nosso sus-
tento, circulando por todas 
as regiões da cidade desde 
as primeiras horas da manhã. 
Quando o morador não puder 
nos atender em horário comer-
cial, estamos nos dispondo a 
ir à noite ou no fim de semana 
para atendê-lo. Temos um 
rígido controle sobre as casas 
com moradores ausentes e o 
trabalho não será concluído 
enquanto estes não forem 
ouvidos pelo Censo”, assegura.

De acordo com a agente 
censitária supervisora Luciane 
de Jesus dos Santos, as respos-
tas dadas ao Censo não impli-
cam prejuízos aos participan-
tes. “Infelizmente, moradores 
de todos os bairros e classes 
sociais veem pela cortina 
que somos nós que estamos 
batendo palma ou tocando a 
campainha e ignoram nossa 
presença. Acredito que este 
gesto se deve ao medo injus-
tificado de algumas pessoas 

perderem algum benefício 
que recebem ou pagarem 
mais impostos em função da 
resposta que derem ao Censo. 
Não é a intenção deste levan-
tamento; pelo contrário, o IBGE 
busca estes dados com a finali-
dade de contribuir para o desen-
volvimento do nosso município, 
do Paraná e do Brasil”, salienta.

Larissa acrescenta que 
algumas residências podem 
receber duas visitas dos recen-
seadores. “Todos os domicílios 
de Toledo participam da pri-
meira etapa do trabalho. Na 
segunda, alguns são sorteados 
de forma aleatória e o supervi-
sor dos agentes vai conferir se 
o trabalho realizado anterior-
mente está correto. Portanto, 
se isso acontecer, o morador 
pode ficar despreocupado que 
esse é um procedimento-pa-
drão do IBGE”, pontua.

Moradora da Vila Boa Espe-
rança, a aposentada Rosa 
Pereira da Silva Lemos entende 
que é essencial atender bem 
os recenseadores. “Tem muita 
gente maldosa nesse mundo, 
precisamos estar ‘de olho’. 
Porém, esse pessoal do Censo 
vem identificado e a gente abre 
o portão e conversa com eles 
tranquilamente, pois o traba-
lho deles é muito importante”, 
comenta.
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O escolhido de Lula 
A indefinição do candidato Lula da Silva (PT) sobre 
seu eventual ministro da Fazenda faz o PT perder 

apoios no mercado financeiro, enquanto o ministro 
Paulo Guedes, com suas conhecidas ideias e metas, 
tem angariado votos para o presidente Jair Bolsonaro. 

O andar de cima da economia segue em stand by. 
Atento a isso, petistas graúdos começaram a espalhar 
entre portas que o preferido de Lula para o ministério, 

caso seja eleito, é Marcos Barros Lisboa. O econo-
mista foi secretário de Política Econômica do Ministé-
rio da Fazenda no primeiro Governo de Lula, de 2003 
a 2005, e atualmente é diretor-presidente do Insper, 

instituição de ensino privada em São Paulo. 

Briga pelo saldo
A quinta-feira foi de motim 
no Diretório do PSB em 
Minas Gerais e alívio na 
direção do PROS em Bra-
sília. A executiva do PSB 
destinou para os candi-
datos de Minas apenas 
3% dos R$ 268,9 milhões 
de seu fundo eleitoral. A 
turma cruzou os braços, e 
o partido corre para paci-
ficar. Já o PROS só conse-
guiu ontem a liberação dos 
seus R$ 91 milhões em 
decisão no TSE. Uma ação 
de advogados do antigo 
presidente travava 
o repasse. 

Franquias em alta
O setor de franquias vem 
registrando crescimento 
forte. O setor de alimen-
tação ganha destaque 
no segmento, segundo a 
Associação Brasileira de 
Franchising: Foodservice 
cresceu 9,1% e Alimenta-
ção Comércio e Distribui-
ção, 7%. No acumulado do 
ano, o setor registra alta 
de 10,7% em relação ao 
ano passado.

Acidentes em casa

 
Subiu no País o número 
de internações por aci-
dentes de crianças e 

adolescentes. Pesquisa da 
ONG Aldeias Infantis SOS 
e do Instituto Bem Cuidar 
mostra que apenas em 
2021 foram registrados 
mais de 110 mil casos de 
internações. Em relação a 
2020, houve alta de 5,3% 
no total de casos na faixa 
etária de 1 a 14 anos. As 
principais causas regis-
tradas são quedas (44%); 
queimaduras (19%) e 
intoxicações (5%).

Seguro$
O setor segurador (exceto 
saúde e DPVAT) pagou em 
indenizações, benefícios, 
resgates e sorteios mais 
de R$ 212 bilhões entre 
junho de 2021 ao mesmo 
mês deste ano – um 
avanço de 26,9% sobre o 
período anterior. Os dados 
são da Confederação 
Nacional das Seguradoras. 
O valor representa 2,39% 
do PIB dos últimos 
quatro trimestres. 
 
Falsa valorização 
O Brasil vive uma falsa 
sensação de que tudo 
valorizou no período da 
pandemia da Covid-19, de 
carros a imóveis. Falsa 
tese. Ficou tudo muito 
inflacionado. E o brasileiro 
continua na UTI da ina-
dimplência. Exemplo é o 
valor do aluguel no Rio de 
Janeiro, que segue acima 
da inflação. O preço médio 
de julho fechou em R$ 
2.104 para apartamentos 
de dois quartos, alta de 
1,7% no mês. Em 2022, 
o aluguel na capital subiu 
12,2% acima da inflação, 
segundo o ImovelWeb.
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Polícia Militar realizou ontem exercício 
simulado de combate a crimes violentos

SEGUNDA Á DOMINGO

Rua José Dias Lopes nº 4310 
Jardim Aratimbo -  Umuarama, PR
cep:  87502-270 

HÁ 58 ANOS TRAZENDO ESPORTES
E LAZER PARA UMUARAMA

CONFIRA OS HORÁRIOS

Para mais informações:
(44) 3056-6504

SEJA UM ASSOCIADO

Mandados de prisão levaram três pessoas à cadeia em Alto Piquiri
Três pessoas foram presas 

na cidade de Alto Piquiri (43 
quilômetros de Umuarama) 
em ação de cumprimento de 
mandados de prisão expe-
didos pela Vara Criminal do 
município. O trabalho foi 

desenvolvido pela Polícia 
Militar no final da tarde da 
quarta-feira (24).

A polícia divulgou nota 
explicando que foi informada 
pelo Ministério Público de 
Alto Piquiri que haviam sido 

expedidos três mandados 
de prisão. As ordens judi-
ciais eram em desfavor de 2 
mulheres (de 41 e 59 anos) e 1 
homem de 34 anos.

A equipe foi até uma resi-
dência onde encontrou uma 

das mulheres. Em seguida 
os policiais visitaram outro 
endereço e prenderam a 
segunda mulher procurada 
pela Justiça. Na sequência, 
em um terceiro domicílio, foi 
localizado o homem.

No momento das abor-
dagens os militares apresen-
taram as ordens judiciais e 
deram voz de prisão ao trio, 
que foi conduzido para a 
Delegacia de Polícia Civil.

Os mandados judiciais são 
relativos aos crimes de pecu-
lato (artigo 312 do Código 
Penal) e formação de qua-
drilha ou bando (artigo 228 
do Código Penal). As penas 
variam entre 33 e 34 nos de 
prisão. O crime de peculato 
tem como objetivo punir o 
funcionário público que, em 
razão do cargo, tem a posse 
de bem público, e se apropria 
ou desvia o bem, em benefício 
próprio ou de terceiro.

Vítima de golpe do Pix em Iporã é lesada em R$ 5,6 mil
Um homem de 39 anos de 

idade, morador em Juranda, 
foi vítima de estelionato na 
última quarta-feira (24). O 
golpista informou ser da 
cidade de Iporã e a pessoa 
lesada perdeu a quantia de 

R$ 5,6 mil. O crime foi regis-
trado junto à Polícia Militar 
por volta das 13h.

O solicitante relatou aos 
policiais  que havia sido 
vítima de um golpe do Pix 
e disse ainda que viu um 

anúncio no Facebook sobre 
a venda de uma motoneta 
Honda Biz em Iporã. Depois 
disso manteve contato com 
um suposto vendedor que 
se apresentou como pro-
prietário do anúncio.

Após terem se acertado 
sobre o valor e fechado o 
negócio, a vítima fez o paga-
mento via Pix, transferindo a 
quantia de R$ 5,6 mil. Logo 
em seguida, suspeitou do 
golpe (estelionato) e tentou 

contato com o autor, porém 
teve o contato bloqueado. 
Diante disso ele procurou a 
Polícia Militar e foi lavrado 
o boletim de ocorrência. A 
investigação será desenvol-
vida pela Polícia Civil.

EM Mariluz (38 quilômetros de Umuarama), quadrilha usou explosivos para assustar a população em um roubo a uma agência bancária 
em agosto do ano passadoTreinamento

De acordo com o comandante do 25º Batalhão, major Claudio Silva 
Longo, o Exercício Simulado de Combate a Crimes Violentos tem o 

objetivo é treinar as equipes para todo tipo de ocorrência que possa 
vir a acontecer. “Em decorrência do exercício, foi envolvida a grande 
movimentação de pessoas e veículos, interdição de vias e utilização 

de artefatos explosivos em locais e vias próximos ao 25 Batalhão, 
bem como na avenida Ângelo Moreira da Fonseca”.

Festim
Os policiais envolvidos no treinamento utilizaram armamentos com munições de festim e os artefatos empre-

gados foram controlados. “Apesar de o exercício não gerar risco à comunidade, a comunidade foi orientada 
com antecedência para que evitasse circular nas proximidades dos locais onde acontecia o exercício, durante 
a madrugada da sexta-feira. Esse treinamento foi mais uma ação da Polícia Militar para capacitar seu efetivo e 

preparar os policiais para lidarem com as mais diversas situações de risco à vida”, finalizou o comandante.

Equipes que integram o 
25º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM) deram início na noite 
de ontem (quinta-feira, 25) 
a um exercício que se esten-
deu durante a madrugada 
de hoje (sexta-feira, 26) em 
Umuarama. A intenção do 
treinamento é preparar os 
policiais que atuam na cidade 
e na região, além de orientar 
a população em como agir 
em casos de crimes violen-
tos estarem sendo praticados 
na cidade. A principal meta 
é combater ataques a carros 
fortes (transporte de valo-
res) e até ataques a agências 
bancárias. Alguns casos desta 
natureza foram registrados na 
microrregião de Umuarama, 
onde quadrilhas especiali-
zadas utilizaram forte arma-
mento e até explosivos para 

destruir cofres. Um destes 
registros foi em agosto do ano 
passado, quando uma quadri-
lha invadiu uma agência ban-
cária de Mariluz. Ao menos um 
caixa eletrônico foi danificado 
com o uso de explosivos.

Na ocasião, oito homens 
fortemente armados chega-
ram ao local por volta das 3h. 
Testemunhas disseram que 
ouviram tiros e explosões.

Além do equipamento que 
foi danificado, os criminosos 
tentaram estourar outros dois 
caixas eletrônicos, segundo a 
polícia. A fachada da agência 
ficou destruída.

Os criminosos usaram 
fuzis e dois carros na ação. 
Momentos depois, a polícia 
encontrou dois veículos incen-
diados em Goioerê, cidade vizi-
nha a Mariluz.



7Sexta-feira, 26 de agosto de 2022@tribunahojenewsumuarama LOCAL

Ações de vândalos e acidentes destroem 
placas e deixam prejuízo ao município

OS DANOS à sinalização vertical são mais recorrentes em vias de fluxo intenso de 
veículos no período noturno

Pelo menos 20 placas 
de sinalização de trânsito 
são danificadas por mês em 
Umuarama, seja por aciden-
tes, durante manobras de 
veículos ou em atos de van-
dalismo. Entre reposição de 
placas, tubos e hastes de aço, 
concreto e mão de obra, o pre-
juízo soma aproximadamente 
R$ 8 mil por mês. Porém, o 
dano maior pode ser à segu-
rança de condutores e pedes-
tres: sem as placas em locais 
estratégicos, aumenta bas-
tante o risco de acidentes.

Segundo levantamento 
da Secretaria  Municipal 
d e  S eg u ra n ça ,  Trâ n s i to 
e  M o b i l i d a d e  U r b a n a 
(Sestram), algumas placas 
são atingidas por caminhões 
durante manobras, ou por 
carros desgovernados que 
invadem canteiros ou calça-
das. Porém muitas vezes as 

placas são alvo de vândalos 
que as entortam, arrancam, 
derrubam ou picham.

Além do prejuízo ao erário, 
o problema é que as placas 
são uma ferramenta essencial 
para a sinalização. “Elas identi-
ficam preferenciais, limites de 
velocidade, conversões e retor-
nos, vagas de estacionamento, 
carga e descarga, parada obri-
gatória e outros sinais que 
são fundamentais para orga-
nizar o trânsito e tornar mais 
seguro o convívio entre veícu-
los e pedestres”, disse a chefe 
da Divisão de Engenharia de 
Trânsito da Sestram, Regina 
Duarte Gomes.

Engenheira de tráfego e 
especialista em mobilidade 
urbana, Regina disse que os 
danos à sinalização vertical 
são mais recorrentes em vias 
de fluxo intenso de veículos 
no período noturno, como 

as avenidas Paraná, Maringá, 
Londrina, Getúlio Vargas e 
outras vias da região central, 
ou em locais com tráfego de 
caminhões, em horários de 
carga e descarga.

“Muitas placas são atingi-
das por retrovisores, quando 
os caminhões trafegam muito 
próximo do meio-fio, durante 
manobras ou pelas portas 
dos baús”, acrescentou. Isso 
acontece bastante na avenida 
Portugal, com as placas insta-
ladas no canteiro central.

Regina destacou que des-
truir placas de sinalização das 
vias públicas é crime previsto 
no Código Penal Brasileiro 
(artigo 163), com pena pre-
vista de detenção de um a 
seis meses ou multa. “A des-
truição das placas de trânsito 
aumenta o risco de acidentes, 
devido à falta da informação 
prestada pelo dispositivo. E 

isso vai muito além do pre-
juízo financeiro causado ao 
município”, reforçou.

Por isso, continua, “é 
importante zelar pelo patrimô-
nio público, evitar os danos à 
sinalização e denunciar os 

casos de vandalismo”, emenda. 
A comunicação de placas dani-
ficadas pode ser feita à Guarda 
Municipal, pelo telefone 152, 
ou diretamente à Diretoria de 
Trânsito (Umutrans), pelo fone 
(44) 3906-1018.
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Qualificação reúne equipes da
assistência social em Umuarama
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Seis em cada 10 mulheres têm dificuldade em amamentar
A  c a m p a n h a  A g o s t o 

Dourado, coordenada pela 
Secretaria de Saúde, aborda 
um dos temas de maior impor-
tância para as mulheres: a 
importância do leite materno. 
Em Umuarama, uma série de 
atividades foram realizadas 
durante este mês e o encerra-
mento das ações acontece em 
evento especial, que acontece 
a partir das 13h30 desta sexta-
-feira (26).

A enfermeira Rafaela 
Hasegawa Misse, coordena-
dora do Programa de Saúde da 
Mulher, faz um alerta: a cada 
10 mulheres que dão à luz, seis 
enfrentam algum tipo de difi-
culdade para amamentar seus 
bebês. “Por isso é fundamental 
que as grávidas façam o pré-
-natal corretamente, que par-
ticipem dos grupos de gestan-
tes existentes nas unidades de 
saúde, pois ali elas receberão 

instruções e orientações espe-
cíficas, tanto no pré quanto no 
pós-parto”, observa.

Ela reforça que ‘amamentar 
é preciso’, e que é possível ir se 
preparando durante a gravidez 
para evitar quaisquer proble-
mas que possam impedir ou 
prejudicar a amamentação. 
“Além de realizar consultas 
de pré-natal com orientações 
dos profissionais da equipe de 
saúde e participar ativamente 

das reuniões de gestantes, é 
importantíssimo que as futu-
ras mamães agendem consulta 
também no banco de leite da 
Maternidade Norospar”, indica.

Até o dia 31 de julho deste 
ano, foram realizados 709 par-
tos na Maternidade Municipal, 
número já esperado para o 
primeiro semestre de 2022, 
segundo a diretora de Saúde, 
Simony Rodrigues Bernardelli 
Rosa. “Vale ressaltar que as 

campanhas para doação de 
leite humano, realizadas na 
cidade pela Secretaria de 
Saúde com apoio de diver-
sos parceiros, têm resultados 
realmente incríveis. Para se 
ter uma ideia, durante todo o 
primeiro semestre deste ano o 
Banco recebeu 45 litros de leite 
materno. Agora, apenas nos 
18 primeiros dias de agosto, 
foram recebidos 48 litros”, 
detalhou.

Retomada das obras da Escola de Santa Eliza na próxima semana
A comunidade do distrito 

de Santa Eliza recebeu ontem 
(25) uma boa notícia. Após 
meses de espera devido aos 
trâmites burocráticos decor-
rentes do abandono – por 
parte da construtora contra-
tada – da reforma e amplia-
ção da Escola Municipal Carlos 
Gomes, a Secretaria Municipal 
de Obras emitiu nova ordem 
de serviço para o reinício da 
construção.

Concluído o processo que 
resultou no rompimento do 
contrato com a empresa vence-
dora da licitação, o município 

chamou a empreiteira que 
ficou em segundo lugar e o 
serviço deve ser retomado na 
próxima semana.

A entrega da unidade 
escolar é uma prioridade do 
prefeito Hermes Pimentel e 
da secretária de Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso. 
Agora o serviço será reali-
zado pela empreiteira Cabral 
& Cabral Engenharias, com 
o investimento estimado em 
R$ 827.753,02. Por conta dos 
problemas enfrentados com a 
empresa anterior, o prazo de 
entrega – antes estabelecido 

para dezembro deste ano 
– teve de ser estendido e a 
nova previsão de conclusão é 
no final de março de 2023. O 
prefeito Pimentel lembra que 
a conclusão da escola está 
sendo aguardada com grande 
expectativa pela população e 
também pela administração 
municipal.

Iniciada em outubro de 
2020, a reforma tinha término 
previsto para fevereiro de 2021, 
com o investimento de R$ 250 
mil. Um ano depois, com ape-
nas parte dos serviços execu-
tada, a empreiteira abandonou 

a obra.  Nesse tempo, a 
Secretaria de Educação 
decidiu ampliar a estrutura 
e implantar educação em 
tempo integral, o que aumen-
tou o volume dos serviços.

O novo contrato prevê a 
troca do alambrado por cerca-
mento em gradil, troca de piso, 
calçamento em paver em toda 
a frente e na lateral da escola, 
bem como em parte do pátio, 
plantio de grama no entorno, 
demolição e reconstrução de 
muro de arrimo, cobertura do 
pátio e da rampa entre os pavi-
lhões, passarela coberta na 

entrada e reforma completa 
da estrutura (pintura, forro, 
piso, portas e esquadrias).

Com as ampliações, a 
escola terá 1.459 m² de área, 
oferecendo mais segurança e 
comodidade aos alunos, que 
atualmente ocupam salas 
improvisadas no salão paro-
quial da Igreja Sagrado Coração 
de Jesus, “a quem a administra-
ção municipal deixa um sincero 
agradecimento, por ter cedido 
o espaço e permitido que as 
crianças de Santa Eliza não 
ficassem desassistidas”, desta-
cou a secretária Mauriza Lima.

O EVENTO destinou-se a capacitar profissionais da área para prestarem atendimento 
mais qualificado e padronizado às pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) realizou ontem (quin-
ta-feira, 25), no auditório do 
Senac/Umuarama, encon-
tro descentralizado sobre a 
política de assistência social 
e a rede de proteção e aten-
dimento nos municípios, 
reunindo profissionais da 
área social de várias cidades 
dos escritórios regionais de 
Umuarama e Cianorte.

O prefeito Hermes Pimentel 
prestigiou a abertura do 
evento, que teve a presença 
do diretor geral da Sejuf, 
Márcio Marcolino, da secre-
tária de Assistência Social, 
Adnetra Vieira Santana, 
do secretário de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
Deybson Bitencourt Barbosa, 
do coordenador dos escritó-
rios regionais da Sejuf, Marco 

Aurélio Zandona, e dos che-
fes regionais de Umuarama, 
Francisco Bochi e de Cianorte, 
Adriana Macedo Aguila, além 
do gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros.

“Sabemos das dificulda-
des que os técnicos enfren-
tam na sua rotina e esta 
qual i f icação vem trazer 
novos conhecimentos para 
auxil iar e facil itar o seu 
trabalho”, disse Francisco 
Bochi.  Márcio Marcolino 
destacou a importante par-
ceria dos municípios com 
a Sejuf, fundamentais para 
o sucesso do trabalho e o 
atendimento à população 
que realmente necessita.

O prefeito Hermes Pimentel 
agradeceu a grande presença 
do público da região, enalte-
ceu o trabalho das equipes, 
que estão em contato direto 

com a realidade das famílias 
mais vulneráveis, e disse que 
o trabalho deve continuar 
sempre com a mesma dedica-
ção. “Os problemas aumenta-
ram bastante durante e após 
a pandemia e vocês fizeram 
a diferença na vida de muitas 
famílias, atendendo cada um 
em sua casa e também orga-
nizando os programas de auxí-
lio do governo. É um trabalho 
gratificante e vocês estão de 
parabéns”, afirmou.

O evento, que durou o dia 
todo, destinou-se a capacitar 
os profissionais da área para 
prestarem um atendimento 
mais qualificado e padroni-
zado às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. O 
público-alvo foram as equi-
pes da rede de assistência 
social de 33 municípios do 
Noroeste do Estado.

Uma equipe técnica de 
Curitiba, formada pela psicó-
loga Larissa Sayuri Yamaguchi 
e pela assistente social Paula 
Calsavara, da Divisão de 
Proteção Social Especial da 
Sejuf de Curitiba, iniciou a 

qualificação, que depois teve 
continuidade com a socióloga 
Tamara Zázera Resende e com 
a assessora financeira Viviane 
da Paz. A parte da tarde foi 
destinada ao esclarecimento 
de dúvidas.
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Hoje na coluna Dr.Gabriel Pinato
Orti fala sobre o Hipotireoidismo
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Palavras cruzadas

Sextou, bebê, e a comunicação segue em destaque 
hoje. Logo cedo, porém, pode faltar diplomacia e so-
brar impulsividade, o que nunca é uma combinação 
muito boa. Ainda bem que as coisas se ajeitam ao 
longo do dia e um bom papo ajuda a colocar tudo em 
ordem de novo. A Lua destaca seu lado caseiro e você 
pode curtir um programa mais calmo com o mozão.

As estrelas avisam que será preciso ceder em al-
gumas coisas se quiser manter a harmonia com as 
pessoas ao redor logo cedo. Só tenha cuidado para 
não pressionar demais nem fazer tantas cobranças à 
noite. Seu lado possessivo vai fazer hora extra, gra-
ças à Lua, e o ciúme pode dar as caras no romance. 
Dê espaço para o mozão, ok?

Sextou, Virgem, e você vai precisar seguir sua intui-
ção pra fugir de algumas furadas logo cedo. Traba-
lhar a sós ou em home office ajuda a manter o foco, 
mas se não for possível, aposte no bom-senso para 
não cair na conversa mole de qualquer um. Evite pe-
gar no pé do mozão e aproveite para mostrar seu lado 
mais encantador - vai ser sucesso na certa! 

Aproveite a sexta pra encerrar tudo que estiver pela 
metade antes de curtir o final de semana. Talvez seja 
necessário fazer ajustes em algumas áreas, rever 
gastos e redobrar o cuidado com as finanças. O seu 
jeito sensual anima a conquista, mas é seu lado di-
vertido que vai atrair um novo crush. Aproveite para 
passear e relaxar ao lado do mozão. 

Sextou com sinais de parcerias, sociedade e trabalho 
em equipe pela frente, meu cristalzinho. Logo cedo, 
porém, será mais fácil terminar as tarefas que podem 
ser feitas junto com os colegas se você souber ceder 
em algumas coisas para manter a harmonia. Seu jeito 
sedutor e envolvente dá as cartas e ninguém vai ser 
capaz de ignorar o seu poder de atração. 

No serviço, pode ser um desafio manter o foco logo 
cedo, por isso, tente se isolar um pouco. Se puder 
ficar no seu canto, dá para mergulhar nas tarefas pra 
deixar tudo em ordem antes de encerrar a semana. A 
saúde também pede mais cuidado, por isso, preste 
atenção se tiver algum sintoma estranho. Quem já tem 
compromisso pode se divertir na companhia do par. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 26 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. Possuem 
caráter nobre e são de uma boa formação familiar. Gostam de colaborar, servir e de ajudar, prin-
cipalmente os menos favorecidos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 32, formado 
de Júpiter, 3 e de Lua 2. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que simboliza a lucidez, a inteligência, 
o raciocínio rápido, a capacidade de assimilar e aprender tudo o que estuda. Inspira simpatia, 
amizades e comunicação.

Horóscopo nascido em 26 de agosto

Se anda sonhando em conquistar o reconhecimento 
que merece, o jeito é redobrar o foco e encarar todos 
os desafios sem perder a coragem. Corra atrás do 
que deseja, mas sem exagero. À noite, a Lua entra 
em Virgem e garante muita diversão com a galera 
- também podem surgir vários contatinhos de onde 
menos espera. 

Vai ser preciso ralar dobrado nesta sexta, meu cris-
talzinho, porque o dinheiro não cai do céu. Aliás, 
redobre a atenção com negociação, assinatura de 
contrato ou prejuízo envolvendo herança ou impos-
tos. Aproveite para passear com o mozão e tirar o 
romance da rotina. Vai chover contatinho na paquera 
e você pode até fisgar um crush novo. 

Sextou, meu bem, mas você começa o dia com al-
guns avisos dos astros. Logo cedo, será preciso de-
dicação redobrada com a família e no trabalho. Se 
discorda de alguns pontos de vista ou atitudes de ou-
tras pessoas no trabalho, ao invés de bater de frente, 
tente chegar a um acordo. Saia da rotina e capriche 
no romantismo para encantar o mozão! 

O dia começa meio tenso nesta sexta e vai ser pre-
ciso um pouco mais de jogo de cintura entre sonho 
e realidade hoje, inclusive no trabalho. Tá em busca 
de um amor? Você pode ter facilidade pra envolver 
seu alvo ou conquistar novos contatinhos ao longo 
do dia. Mostre seu lado romântico para encantar o 
mozão e deixe a seriedade de lado à noite. 

Sextou, meu bem, e você começa o dia com mil 
planos para o happy hour! Mas, primeiro, vai ter 
que encarar algumas dificuldades em seus rela-
cionamentos, principalmente nas amizades. A Lua 
entra em seu inferno astral à noite deixa as coisas 
meio indefinidas na paquera. Já encontrou sua ca-
ra-metade? Mostre seu carinho e reforce os laços 
com quem ama.  

Você começa a sexta esbanjando energia, mas tam-
bém será complicado manter os pés no chão e não 
perder o foco. Além da dificuldade para se concen-
trar nas tarefas de rotina logo cedo, a comunicação 
também pede cuidado extra. Se já tem um crush em 
vista, não fique enrolando para se aproximar. 
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2356Lotomania

59.205
48.174
73.631
88.681
56.079

08 10 37 55 61 77 79 
FLUMINENSE/RJ

10 24 30 40 70
concurso: 5932

13 19 21 35 46 50 

Sol

Paranaguá
max 22
min 17

max 28
min 13

Cascavel
max 25
min 14

Foz do Iguaçu
max 27
min 15

max 27
min 13

Curitiba
max 23
min 11

FASES 
DA LUA

Sábado 27/8/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 28/8/2022

Sol

09 13 14 20 22 23 31 33 34 36
39 48 51 63 64 66 67 81 82 00

Nova
27/08 - 05h16

Minguante
19/08 - 01h36

Lotofácil concurso: 2607

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

Sensação
frequente
no dormi-

nhoco
É comemo-
rado em

25 de
dezembro

Perceber
por meio

dos
sentidos 

(?) os pés
no chão:

ser
realista 

Meteo-
rologia
(abrev.)

Parte do
traje de 
executi-
vos (pl.)

Abrigo
para

idosos

Sílaba de
"janta"

Flor co-
mum em
buquês

(pl.)

Cada
linha da
poesia
(Lit.)

Local de
avisos em
escolas

Movimen-
to reali-

zado pelo
pião

Secreção
que escor-
re do nariz
no resfriado

"Unir o (?)
ao agra-
dável"
(dito)

Artigo
masculino

plural

(?)
Angeles,
cidade da
Califórnia

Espécie de casaco
curto

Formas de venda
de produtos

Apanhar um a um 
Profissional contra-
tado para entreter
crianças em festas

Pequeno
badalo
Sucede 
à oitava

Aquele que
revida a
ofensa

Tratamento dispen-
sado a
reis e

rainhas

Homem
do mar
A cada 
30 dias

Doutor
(bras.)

A família
(fig.)

Apelido de
"Tatiana"

Sinalizado-
res de obras

Nojo;
aversão
Artigo de
contrato

Ordenado
por lei

O 3  signo 
do Zodíaco

Não tem 
conheci-
mento de 
Está (red.)

Cortar,
em inglês 
"Monstros
(?)", filme

Prato à
base de

arroz

(?) coisa:
isto

Ângelo An-
tônio, ator

o

SCAB
VINGATIVO

SONONATAL
SENTIRRE

ESTAMTER
AAMARUJO
MMEDICO

PALETOSEA
JANROSAS

VERSOTATI
SASCOAL

UTILOMUCO
ATIGNORA
DECRETADO

GEMEOSLOS

3/cut. 5/catar. 6/gêmeos — sineta. 9/decretado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

Sensação
frequente
no dormi-

nhoco
É comemo-
rado em

25 de
dezembro

Perceber
por meio

dos
sentidos 

(?) os pés
no chão:

ser
realista 

Meteo-
rologia
(abrev.)

Parte do
traje de 
executi-
vos (pl.)

Abrigo
para

idosos

Sílaba de
"janta"

Flor co-
mum em
buquês

(pl.)

Cada
linha da
poesia
(Lit.)

Local de
avisos em
escolas

Movimen-
to reali-

zado pelo
pião

Secreção
que escor-
re do nariz
no resfriado

"Unir o (?)
ao agra-
dável"
(dito)

Artigo
masculino

plural

(?)
Angeles,
cidade da
Califórnia

Espécie de casaco
curto

Formas de venda
de produtos

Apanhar um a um 
Profissional contra-
tado para entreter
crianças em festas

Pequeno
badalo
Sucede 
à oitava

Aquele que
revida a
ofensa

Tratamento dispen-
sado a
reis e

rainhas

Homem
do mar
A cada 
30 dias

Doutor
(bras.)

A família
(fig.)

Apelido de
"Tatiana"

Sinalizado-
res de obras

Nojo;
aversão
Artigo de
contrato

Ordenado
por lei

O 3  signo 
do Zodíaco

Não tem 
conheci-
mento de 
Está (red.)

Cortar,
em inglês 
"Monstros
(?)", filme

Prato à
base de

arroz

(?) coisa:
isto

Ângelo An-
tônio, ator

o

SCAB
VINGATIVO

SONONATAL
SENTIRRE

ESTAMTER
AAMARUJO
MMEDICO

PALETOSEA
JANROSAS

VERSOTATI
SASCOAL

UTILOMUCO
ATIGNORA
DECRETADO

GEMEOSLOS

3/cut. 5/catar. 6/gêmeos — sineta. 9/decretado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO23

J J E
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S A A R A A C E

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 
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O maior
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Árvore cujos frutos
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(símbolo)
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vitamina c
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A terceira
nota
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3/ace — doc. 4/iran — mail. 5/laura — saara.

Você… sim, você! Anda 
se sentindo cansado?  Perda 
da memória? Engordando? 
Perdendo cabelo? Unhas que-
bradiças? Câimbras? Inchaço 
das pernas? Intestino preso? 
Irregularidade menstrual? Frio 
excessivo? Rouquidão?

No Brasil, 4 pessoas e até 60 
dos idosos em 1.000 responde-
rão que sim.

Saiba que esses sinto-
mas podem representar 
um problema no pescoço? 
Exatamente, do pescoço: o 
Hipotireoidismo

Embora possa ser causado 
por alterações hormonais 
cerebrais, a grande maioria 
dos hipotireodismos é dito 
primário (cerca de 95% dos 
casos), ou seja, a tireoide se 

torna “preguiçosa” em pro-
duzir os hormônios T4, T4 
livre e T3. A principal causa 
de hipotireoidismo primário 
é autoimune (quando o corpo 
produz anticorpos que ata-
cam a própria tireoide). Além 
disso, medicações como o Lítio 
e Amiodarona podem tornar a 
glândula pouco funcionante.

Quanto ao tratamento, é 

simples: consiste em tomar, 
pela boca, o hormônio em 
falta. Ele será fundamental 
para restaurar o equilíbrio do 
corpo.

Nesse sentido, lembrem-
-se, na presença de sintomas 
ou dúvidas, procurem sempre 
um profissional médico de 
confiança. Gabriel Pinato Orti 
de Araújo – CRM-Pr: 39046.
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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

esportes@cascavelnews.com.br

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

por Luiz Aparecido/OPARANÁ

Jaguar apresenta F-Pace 2023 PHEV no Brasil
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O futuro é elétrico e a 
Jaguar vem há anos inves-
tindo em formas de oferecer ao 
consumidor a mesma espor-
tividade feroz, que tornou a 
marca icônica, aliada às novas 
alternativas mais sustentáveis. 
Evidenciando essa proposta e 
a aposta no plano de eletrifi-
cação da marca a nível global 
e no Brasil, a Jaguar apresenta 
o novo Jaguar F-PACE 2023 
na versão R-Dynamic PHEV, 
modelo híbrido plug-in, cujos 
400cv de potência e 640Nm de 
torque são fornecidos a partir 
do perfeito balanceamento 
entre a motorização à gasolina 
e elétrica, o que permite que o 
modelo vá de 0 a 100km/h em 
apenas 5,3 segundos. 

O veículo, que já está dispo-
nível para reserva em todas as 
concessionárias Jaguar, acom-
panha um home charger (carre-
gador residencial), que garante 
ao consumidor desde sua pri-
meira compra a tranquilidade 
de possuir o item necessário 
para adaptar sua casa ao novo 
modelo. Além disso, é possível 
usufruir de estações de carre-
gamento públicas, como res-
taurantes, academias, centros 
comerciais e até serviços em 
estradas, facilitando o trân-
sito diário e preservando a 

mobilidade do cliente. 
Outra versão também 

disponibilizada com a nova 
gama 2023 é o Jaguar F-PACE 
R-Dynamic SE P340. A versão é 
equipada com o avançado sis-
tema MHEV (mild hybrid elec-
tric vehicle ou veículo elétrico 
híbrido leve), que combina um 
motor gasolina de 340cv com 
um alternador que também fun-
ciona como um motor elétrico. 
Seu grande diferencial está no 
alternador, que trabalha como 
um gerador de corrente elétrica, 
recuperando energia durante 
a desaceleração do veículo e 
assim carregando uma bateria 
de lítio-íon. Ao operar como um 
motor elétrico, ele utiliza essa 
energia da bateria para dar 

partida no motor pelo start/
stop e fornece a assistência de 
torque necessária para reduzir 
o consumo de combustível e, 
como consequência, a emissão 
de CO2 também. 

“Eletrificação faz parte 
das nossas prioridades como 
empresa e temos trabalhado 
para que, cada vez mais, as 
versões híbridas e puramente 
elétricas estejam presentes na 
nossa gama. Então, anunciar a 
chegada de uma nova versão 
híbrida do F-PACE é realizador, 
porque estamos falando de um 
carro muito importante para 
marca e que agora está ainda 
mais alinhado não só com o 
grau de elegância e esportivi-
dade que queremos propor-
cionar aos nossos clientes, 
mas também de inovação e 
que nos ajuda a caminhar na 
direção de nossas importan-
tes metas globais de sustenta-
bilidade”, diz Thiago Marques, 
responsável de marketing de 
produto da marca Jaguar.

  
PERFORMANCE 
INESQUECÍVEL

Complementando a famí-
lia, o modelo Jaguar F-PACE 
SVR, superesportivo da marca 
especialmente desenvolvido 
pela SVO (divisão de veículos 

especiais da Jaguar Land 
Rover), também chega ao 
modelo 2023. O SUV potente 
que nasceu da vontade da 
marca de ir além e elevar todos 
os níveis de esportividade e 
sofisticação de seus carros 
conta com uma motorização 
visceral V8 Supercharger com 
550 cv de potência e uma apri-
morada dinâmica com curva 
de torque modificada, que 
desde sua última atualização 
(facelift) entrega uma potência 
máxima para 700Nm garan-
tindo a velocidade máxima de 
286 km/h. Essa combinação 
entrega uma relação torque 
potência nunca vista, levando 
o veículo de 0-100km/h em 
apenas 4 segundos.

Conectando técnica, tecno-
logia e design, o modelo possui 
uma configuração única e que 
o reforça como materialização 
do conceito de luxo esportivo. 
O veículo conta com pedais 
esportivos cromados e bancos 
esportivos com as mais diver-
sas possibilidades de ajuste. 
Nos bancos dianteiros os ocu-
pantes desfrutam de alta per-
formance, com ajustes elétricos 
de até 14 posições, incluindo 
ainda ajuste elétrico de coluna 
de direção. Os passageiros por 
sua vez são recebidos com o 

máximo conforto, com bancos 
aquecidos, bipartidos e com a 
tecnologia de segurança para 
cadeirinhas ISOFIX.

Além dos itens clássicos e 
exclusivos já consagrados no 
Pacote Exterior SV, o veículo 
agora tem acabamentos em 
Gloss Black como opcionais, 
que garantem um tom mais 
dramático e esportivo ao 
modelo, e podem ser vistos 
no contorno da grade dian-
teira, na área de entrada de 
ar do capô, nas aberturas do 
para-choque dianteiro, nas 
soleiras, nos emblemas e no 
difusor traseiro. Os retroviso-
res do novo F-PACE SVR tam-
bém recebem novo acaba-
mento na cor do carro, que 
oferece de série faróis de LED 
com assinatura em DRL. Novas 
rodas de 22 polegadas de 5 
raios com pinças de freio em 
vermelho completam o visual, 
garantindo aspecto ainda mais 
robusto e imponente ao veí-
culo e fazendo jus à presença 
marcante do maior SUV espor-
tivo da Jaguar. 

  PREÇO
O novo Jaguar F-PACE já 

está disponível nas revendas 
da marca, com preços a par-
tir de R$ 604.250 na versão 
R-Dynamic PHEV.
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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

COBALT 1.8AT LTZ 18/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 73.900,00

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 18/19 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

11Sexta-feira, 26 de agosto de 2022  LOCAL@tribunahojenewsumuarama
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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

CULTURA
 A 30ª edição do Rally dos Sertões passa por Umuarama neste  final de semana e  cerca de 5 mil estudantes do 1º ao 5º ano da rede 
municipal também participam através  de um concurso cultural que vai  engajar e informar as crianças da região através de redações 
e desenhos sobre a passagem do Sertões pela cidade, no ano do Bicentenário da Independência do Brasil. Será no sábado, 27, na Vila 
dos Sertões, no Parque de Exposições que acontece a premiação.

“Não espere por grandes líderes; faça você mesmo, 
pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas porque 

é nelas que está a sua força”

Madre Teresa de Calcutá

PENSO, logo Existo!

Depois de horas envolvido em complexos 
trabalhos que exigem muito raciocínio e 

concentração, é normal sentir um enorme 
cansaço mental. E, não, isso não é da sua 
cabeça. Pesquisadores da Universidade 

de Paris, na França, descobriram que 
a sensação é provocada pelo acúmulo 
de substâncias tóxicas produzidas pelo 
cérebro quando ele é demandado ao 

extremo.

***
O órgão faz isso como medida de prote-

ção, para evitar que ocorra o desgaste ain-
da mais intenso dos circuitos neuronais 
envolvidos nas atividades de cognição, 
concentrados principalmente no córtex 

pré-frontal. A pesquisa revelou que, após 
um longo período de trabalho mental, 

ocorre o acúmulo de glutamato, um dos 
compostos que circulam pelo cérebro. O 
processo gradativamente torna a ativida-

de de pensar mais e mais difícil.

Trabalho do Banco de Leite Humano Norospar
contribui na redução da mortalidade infantil!

Luiz França, Presidente da Norospar Daiane Ribeiro. Coordenadora do BLH

O trabalho realizado pelo Hospital Norospar 
através do Banco de Leite Humano – BLH 
Norospar tem um papel fundamental na 

redução da mortalidade infantil registrada 
em Umuarama e região nos últimos anos. O 
índice caiu de 15,9 por cada 1000 nascidos 
vivos em 2019 para 9 em 2021, consideran-
do todos os municípios abrangidos pela 12ª 

Regional de Saúde de Umuarama. Os nú-
meros estão abaixo da média estadual, que 
foi de 9,6 em 2021 e da média nacional, que 
foi de 11,8 no mesmo ano. Os dados fazem 
parte do relatório apresentado pelo Hospi-
tal Norospar ao Rotary Club de Umuarama 
Catedral, na noite da última  quarta-feira 

(24), em alusão ao Agosto Dourado – mês 
de incentivo à amamentação. A projeção é 
de que os números da mortalidade infantil 

caiam ainda mais este ano, com a intensifica-
ção do trabalho do BLH em toda a região.

Norospar com Valdete Sperandio /  Presidente do Rotary Club Catedral

SEM CELULAR

Em julgamento nesta quinta-
-feira (25), o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) decidiu, por 
unanimidade, que os mesários 
têm autorização para reter os 
celulares dos eleitores na hora 

da votação. A medida tem como 
base a lei que proíbe o porte 

desse tipo de aparelho na cabi-
ne de votação.

***
“Se o eleitor não quiser deixar 

com o mesário, já sabe que 
deverá deixar em casa, no carro 

ou com algum parente para 
que se evite possibilidade de 

gravação ilícita”, disse o ministro 
Alexandre de Moraes. Para ele , 

não é possível e legal entrar com 
celulares na cabine de vota-

ção. “Houve uma flexibilização 
do TSE permitindo desde que 

desligado, no bolso. Obviamen-
te percebemos que isso não é 
satisfatório”, disse o ministro.


