
Edição 3065 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,27 e 28/8/2022

PA realizou mais de 200 radiografias
em apenas uma semana de atendimento
Adquirido em 2018, entrou em operação há uma semana no PA (Pronto Aten-
dimento) de Umuarama, o aparelho de Raio-X Siemens Multi XB, que tem 
capacidade para examinar os pacientes que buscarem socorro na unidade 
nos variados tipos de urgências e emergências médicas. O custo original do 

aparelho foi de R$ 115 mil. Foram necessários grandes esforços administrativos 
para colocar o equipamento em uso, já que a empresa contratada à época, por 
meio de licitação, para disponibilizar os técnicos em radiologia, estava sendo 
investigada em processo que corria sob sigilo no Ministério Público. l 6
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Operação Closed
contra o crime

organizado
em Altônia

l 4

Avião cheio
de cocaína é
interceptado
no Noroeste
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Prefeitura
retoma obras

do Centro
de Eventos
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Duplicação

Na terceira e última semana do Circuito Cultural Sesi 2022, o espetáculo “Amateur”, que segue até o dia 3 de 
setembro, passa por Umuarama na próxima segunda-feira (29). O espetáculo mescla teatro de rua com palhaçaria, 
circo e muito mais. “Amateur” aposta no poder do riso para gerar bem-estar e transformação nos seres humanos, 
em uma performance dinâmica, com teatro físico, mímica corporal, malabares e a participação constante do público.

Espetáculo

Origem e destino
de R$ 700 mil
apreendidos

são investigados
l 9

(44) 3621-9214                        (44 ) 99145-8540

Unidade Shopping Palladium Umuarama
Centro de Educação Profissional 

São Francisco de Assis

AULAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO NOTURNO

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E FAÇA SUA

MATRÍCULA AGORA MESMO.

CURSO TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM DO CEMIL
2022  - TURMA 02   -   INÍCIO DAS AULAS: SETEMBRO

ÚLTIMAS VAGAS

A
S

S
E

S
S

O
R

IA

Secretaria de  
Defesa da  
Mulher em  
Umuarama
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Fases da lua

 

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sábado

30 16

Sábado

24 12 23 07

DomingoDomingo

h
h

h
h

h
h

17
h

30h

Crescente
03/09 - 15h08

Minguante
19/08 - 01h36

Nova
27/08- 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

PREVISÃO DO TEMPO
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Ampliação da pena por maus-tratos 
a animais será votada na Assembleia

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

26/7 a 26/8 0,7385 0,7385 0,2373
27/7 a 27/8 0,7386 0,7386 0,2374
28/7 a 28/8 0,7132 0,7132 0,2121
1/8 a 1/9 0,7421 0,7421 0,2409
2/8 a 2/9 0,7420 0,7420 0,2408

Ações % R$
Petrobras PN +1,08% 33,64 
Vale ON -1,50% 68,23 
ItauUnibanco PN -0,60% 26,69 
Bradesco PN -0,36% 19,44 
Magazine Luiza ON -2,14% 4,58 
Alpargatas ON +7,18% 22,40

IBOVESPA: -1,09% 112.298 pontos

Iene 137,09
Libra est. 0,85
Euro 1,00
Peso arg. 137,68

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,7% 5,0770 5,0780 -1,9%

PTAX  (BC) -0,5% 5,0897 5,0903 -1,9%

PARALELO -0,7% 4,9500 5,3700 -2,0%

TURISMO -0,7% 4,9500 5,3500 -2,0%

EURO -0,1% 5,0877 5,0903 -3,8%

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

DÓLAR 26/08

Iene R$ 0,0371
Libra est. R$ 5,99
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.347,53 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/08 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 1.605,25 52,75 14,7%
FARELO set/22 478,10 20,10 9,9%
MILHO set/22 668,75 11,25 12,0%
TRIGO set/22 784,75 15,00 -2,4%

SOJA 169,83 -0,4% 0,2% 167,00
MILHO 77,30 0,2% 8,2% 77,00
TRIGO 108,25 0,0% -2,9% 110,00
BOI GORDO 294,01 0,1% -2,5% 290,00
SUINO 6,75 0,0% 11,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/08 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 26/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 1,7% -1,6%
SOJA Paranaguá 192,50 1,3% 0,3%
MILHO Cascavel 85,00 1,2% 7,6%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

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

IBOVESPA: +0,55% 106.471 pontos

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

% dia compra venda % mês 

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

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

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

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

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

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

DÓLAR 05/08

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

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

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

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/08 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

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

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088
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Palavras cruzadas

Solução anterior

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

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

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

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

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

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

Horóscopo semanal do dia 1º ao dia 7 de agosto

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

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

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

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

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

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

Horóscopo nascido em 6 de agosto

Horóscopo nascido em 7 de agosto

Horóscopo nascido em 8 de agosto

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

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

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

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

   Loterias
Megasena

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

REFUGODISH
TREMRMACE

GIANTAMBAR
ATAGEM

IMOBILIZADA
IILCANON

ANGOLANAUM
HMNITE

POSEDENTAL
TERRORV

ADORNARALI
OUIJOVIAL
ICIOOSL

INCONSCIENTE

Nevoeiro
marítimo

Ópera de
Giacomo
Puccini

Autor do
romance
"Moby
Dick"

René
Magritte,

pintor sur-
realista

Resina
fossili-
zada de

pinheiros 

Voto (?),
sistema
adotado
pelo TSE 

Impedida
de se
mexer

Anti-(?),
traje do
piloto do

caça

País
lusófono
da África

Indica o
Sul na

rosa dos
ventos

O aspecto
da pessoa

de bem
com a vida

Período
fértil dos
animais

A Mãe do
Mato

(Folcl.)

Sérgio
Loroza,

ator
brasileiro

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

como o velino

Rebotalho

Poder de 
convenci-

mento

Lance 
do vôlei

Sobreloja 
avarandada

Sistema de
TV digital
Game de

cartas

Secreção que não
transmite o novo

coronavírus, segundo
especialistas

Gigante,
em inglês

Veículo de
passeio
turístico
ao Cristo
Redentor

(RJ)
Toma uma

atitude
Doente,

em inglês
Muito

instruída
Agência 
de águas

Ritmo brasileiro ori-
ginário do Nordeste 

Naquele
lugar

Regra e-
clesiástica

Falta de
exatidão

Roupas
esfarra-
padas 

Livro do
Antigo 

Testamento
Telúrio

(símbolo)
Comete

adultério

Modelo de
decotes
Último, 

em inglês

Prefixo de 
"enantese"

Clarea-
mento (?),

técnica 
odontoló-

gica

Fase mais violenta da
Revolução Francesa
Terapêutica baseada

nos meridianos

Postura
para a
selfie

Enfeitar

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

Naquele 
lugar

Viaje de
avião

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

ChuvaParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva

@tribunahojenewsumuarama

Tribunal de Contas realizará auditorias
financeiras presenciais nos municípios

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

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

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

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

e União da Vitória (2 de setembro).

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

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

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

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

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

ALEX MIRANDA

Céu claroCéu claro

A ALTERAÇÃO prevê multa e responsabilização pelo pagamento das despesas tratamen-
to veterinário do animal maltratado

Doenças raras
O projeto de lei 321/2021 que prevê a notificação compulsória de 
casos suspeitos e/ou confirmados de pessoas com doenças raras 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, também 

será votado em redação final. De acordo com o texto, a notificação 
compulsória será importante para possibilitar o monitoramento 
adequado de pessoas com doenças raras e a implementação de 

políticas públicas reais no Paraná.

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) inicia na sessão 
plenária da próxima segunda-
-feira (29) a votação da pro-
posta que prevê a ampliação 
de penalidades para crimes 
de maus-tratos contra animais 
domésticos e silvestres em 
todo o estado. O projeto de lei 
11/2022, que será votado em 
primeiro turno, altera o artigo 
28 da Lei Estadual nº 14.037, 
de 20 de março de 2003, que 
instituiu o Código Estadual de 
Proteção aos Animais.

A alteração prevê que, 
além de multa, os infratores 
também serão responsabili-
zados pelo pagamento das 
despesas tratamento veteri-
nário do animal, perderão a 
guarda, a posse ou a proprie-
dade, e serão proibidos de 
adquirir a tutela de animais 
pelo prazo de cinco anos.

Segundo a justificativa da 
proposta, o Código Estadual 
de Proteção aos Animais foi 
um grande avanço no amparo 
a animais domésticos e sil-
vestres, vedando práticas de 
maus tratos e prezando pelo 
seu bem-estar. No entanto, 
explica o texto, a única puni-
ção prevista em caso do des-
cumprimento da legislação é a 
multa, em valor a ser arbitrado 
pelo Poder Executivo Estadual.

ESPANHOL NA ESCOLA
Os parlamentares votam 

em redação final a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 3/2021, que trata da 

inclusão da língua espa-
nhola na matriz curricular 
da rede estadual de ensino 
do Paraná. Se for aprovada, 
a matéria estará apta para 
ser promulgada pela Mesa 
Executiva da Casa. O texto 
acrescenta o parágrafo 9º 
ao artigo 179 da Constituição 
do Estado com a seguinte 
redação: “O ensino da lín-
gua espanhola constituirá 

disciplina de oferta obriga-
tória na matriz curricular do 
Ensino Fundamental II e do 
Ensino Médio, em horários e 
locais definidos pelos siste-
mas de ensino, com imple-
mentação gradativa até o 
ano de 2026 e carga horária 
mínima de duas horas/aula 
semanais, constituindo-se 
em disciplina de caráter 
optativo aos estudantes”.
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Moraes barra campanha 
do governo sobre os 200 
anos da Independência

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PL), mudou 
de ideia e agora voltou a con-
siderar ir ao debate da Band 
com candidatos ao Palácio 
do Planalto no domingo, 28. 
O chefe do Executivo tinha 
decidido faltar ao debate, de 
acordo com fontes da campa-
nha à reeleição, porque se tor-
naria o “alvo preferencial” dos 
outros postulantes ao Palácio 
do Planalto. Se Bolsonaro 
comparecer, o ex-presidente 
Lula (PT) também deve ir.

“Devo estar lá domingo, 
estou batendo o martelo, mas 
devo ir. Num momento achei 
que não deveria ir, agora acho 
que devo. Vou ser fuzilado, vão 
atirar em mim o tempo todo, 
eu sou um alvo compensador 
para eles. Mas, acredito que a 
minha estratégia vai dar certo”, 

Bolsonaro muda de ideia e
considera ir a debate da Band

declarou o candidato.
Na avaliação da campanha 

de Bolsonaro, o presidente 
pode “perder a cabeça” caso 
seja provocado pelos adver-
sários no debate. “Qualquer 
ganho com o debate não 
superaria o desgaste”, disse 
um interlocutor do candidato 
à reeleição. “Eles iriam capri-
char em cima do Bolsonaro”.

Essa fonte ressaltou que 
Ciro Gomes (PDT) tem um 
tom “debochado” que pode-
ria irritar o chefe do Executivo 
e lembrou do desempenho 
de Simone Tebet (MDB) nas 
discussões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid.

O “QG” bolsonarista vinha 
discutindo desde a terça-feira 
as vantagens e desvantagens 
de Bolsonaro comparecer 

ao debate. Na quarta-feira à 
noite, o presidente já estava 
inclinado a não ir.

A incerteza aumentou 
depois da entrevista de Lula 
ao Jornal Nacional, na quinta.

Ao Broadcast Político (sis-
tema de notícias em tempo 
real do Grupo Estado), inte-
grantes da campanha de 
Bolsonaro admitiram que o 
petista pode ter conquistado 
eleitores indecisos, reclama-
ram da condução da entre-
vista, disseram que Lula teve 
mais espaço que Bolsonaro e 
citaram a audiência “absurda” 
que o telejornal teve.

A aposta agora é mostrar as 
“realizações” e “conquistas” do 
governo ao longo dos últimos 
anos na propaganda eleitoral 
na TV, que começa, para os 
presidenciáveis, no sábado.

MORAES também declarou que o teor da propaganda faria uma alusão aos atuais 
detentores de cargos públicos pelo conteúdo e pelas cores verde e amarelo

O presidente do TSE, 
Alexandre de Moraes, não 
autorizou a exibição de uma 
campanha publicitária do 
governo federal alusiva aos 
200 anos da Independência do 
Brasil. A decisão foi tomada na 
última terça-feira, 23.

Na semana anterior, a 
Secretaria de Comunicação 
pediu autorização ao Tribunal 
para veicular na TV vídeos 
sobre o Bicentenário da 
Independência. Na petição, 
a Secom argumentou que 
a peça teria como objetivo 
valorizar os “heróis nacionais 
que construíram o Brasil no 
passado”, afirmando que eles 
tinham “os mesmos valores 
dos heróis do presente”.

Alexandre de Moraes, no 
entanto, negou a veiculação 
da propaganda. Ele argumen-
tou que o governo federal não 
comprovou “a urgência que 
a campanha demanda, para 
fins de divulgação durante 
o período crítico da cam-
panha, que se finaliza em 
novembro de 2022”.

O magistrado também 
declarou que o teor da 

propaganda faria uma alusão 
aos atuais detentores de car-
gos públicos pelo conteúdo e 
pelas cores das peças publici-
tárias – verde e amarelo.

“Inegável a importância 
histórica da data, em espe-
cial para comemorações dada 
a dimensão do país e seus 
incontáveis feitos durante 
esse período de independên-
cia, entretanto, imprescindível 
que a campanha seja justifi-
cada pela gravidade e urgên-
cia, sob pena de violação ao 
princípio da impessoalidade, 

tendo em vista a indevida 
personificação, no período 
eleitoral,  de ações rela-
cionadas à administração 
pública”, disse Moraes.

“Trata-se de slogans e dize-
res com plena alusão a pre-
tendentes de determinados 
cargos públicos, com especial 
ênfase às cores que reconheci-
damente trazem consigo sím-
bolo de uma ideologia polí-
tica, o que é vedado pela Lei 
eleitoral, em evidente pres-
tígio à paridade de armas”, 
acrescentou o ministro.

Menção honrosa
O TSE também foi citado nas menções honrosas do 
prêmio. Na categoria “Progressos concretos a favor dos 
principais objetivos da RMJE” a menção honrosa irá para 
a Conferência americana de Organizações Subnacionais 
pela Transparência Eleitoral (CAOESTE) pelo “Projeto de 
Integridade Eleitoral em relação às eleições municipais 
brasileiras de junho de 2021”. O trabalho demonstra 
que as observações internacionais podem contribuir 
para a fiscalização dos processos eleitorais e fortalecer a 
confiança e a legitimidade do exercício democrático. O 
prêmio é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
na missão internacional realizada nas eleições 
suplementares de Petrolândia (SC) pela CAOESTE e pela 
Transparencia Electoral America Latina, em junho de 
2021. Na ocasião, foi promovida uma votação paralela 
com ajuda da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 
dos alunos de uma escola pública local.

Premio
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é um dos 
vencedores da primeira edição do Global Electoral 
Justice Network Awards, prêmio instituído pela Rede 
Mundial de Justiça Eleitoral (RMJE). Os prêmios serão 
entregues durante a quinta Assembleia Plenária 
da Rede, entre 9 e 11 de outubro, na Indonésia. 
O Tribunal venceu com o Programa Permanente 
de Enfrentamento à Desinformação, na categoria 
Processos Eleitorais em Situações de Emergência. 
Segundo a organização do prêmio, o TSE compreendeu 
os riscos da desinformação eleitoral, incluindo seu 
impacto na confiança do público nas instituições.

QR Code
Nas publicações há um 
vídeo segundo o qual o 
QR Code do aplicativo 
e-Título, que serve para 
verificar a autenticidade 
do título de eleitor digital, 
já contabilizaria de forma 
automática, ao ser lido, 
voto em Lula. Araújo 
destacou que a própria 
Justiça Eleitoral, por 
meio do portal Fato ou 
Boato, e também diversos 
serviços de checagem 
já se esforçaram em 
esclarecer a informação 
falsa, mas que ainda assim 
continua a ser disseminada 
por pessoas com cargo 
eletivo. O ministro 
ressaltou que o QR Code 
do e-Título serve somente 
para a autenticação 
do documento e “não 
substitui a urna eletrônica, 
não é usada para 
contabilizar votos e não 
interfere na votação em si”, 
frisou Araújo.

STF não se mete
O presidente do supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministro Luiz Fux, enfatizou 
ontem (26), que a Corte 
Suprema não tem avançado 
o sinal em suas atividades, 
como vêm afirmando 
críticos. “O Supremo não 
se mete em nada; nem 
pode”, disse. “Mas uma 
vez submetido a essa 
petição, os magistrados 
são obrigados a atuar”, 
completou. Também 
comentou sobre alguns 
casos em que vêm atuando, 
apesar de questionamentos 
da sociedade e também 
da imprensa quando não 
há a ação da Suprema 
Corte em algum caso. 
“Tudo isso passa pela 
premissa, que vem sendo 
muito repetida, de que a 
Justiça só se movimenta se 
alguém provocá-la. Então, 
é equivocado dizer que o 
Supremo se mete em tudo”, 
reforçou o ministro.

Fake do e-Título
O ministro Raul Araújo, do TSE, determinou que diversas 
redes sociais tirem do ar publicações que promovem 
desinformação sobre o e-Título, aplicativo da Justiça 
Eleitoral que oferece ao eleitor diversos serviços 
digitais. Araújo atendeu ao pedido da coligação Brasil 
da Esperança (PT/PCdoB/PV), pela qual o candidato 
Lula concorre à Presidência nas eleições. O candidato 
é citado nas postagens. Ao todo, Araújo determinou a 
retirada do ar de sete posts com informações falsas no 
Twitter, Gettr e Facebook. As publicações foram feitas, 
inclusive, em perfis de candidatos como Carla Zambelli 
(PL-SP) e de Darcio Bracarense (PL).
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PF deflagra a Operação 
Closed contra o crime 
organizado em Altônia
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FORAM identificadas 3 lojas de roupas, uma transportadora e uma Oficina, todas manti-
das pelos líderes da ORCRIM

A Polícia Federal deflagrou, 
na manhã de ontem (sexta-
-feira, 26), a Operação Closed 
com o objetivo de descapita-
lizar Organização Criminosa 
que atuava no transporte de 
cigarros contrabandeados 
de Guaíra até Altônia. A ação 
é um desdobramento da 
Operação Capital, deflagrada 
em junho desde ano.

Aproximadamente 15 
Policiais Federais foram 
mobilizados para cumpri-
rem 4 Mandados de Busca e 
Apreensão e 5 Mandados de 
Lacração e Interdição de esta-
belecimentos constituídos e 
mantidos com dinheiro pro-
veniente do contrabando de 
cigarros paraguaios, com o 
objetivo de dar aparência de 
legalidade ao patrimônio por 
eles movimentado.

Foram identificadas 3 lojas 
de roupas, uma transportadora 
e uma Oficina, todas mantidas 
pelos líderes da Orcrim, que 
foram alvos de Mandados de 
Prisão Preventiva no bojo da 
Operação Capital, deflagrada 

em 9 de junho.
A Oficina, em especial, 

além de servir para dissimu-
lar a origem do dinheiro pro-
veniente do crime, era peça 
fundamental no aparelha-
mento da Organização, já que 
nela eram prestados serviços 
de manutenção nos veículos 
utilizados no transporte dos 
cigarros, assim como de ins-
talação de dispositivos de 
evasão, como por exemplo, 
lançadores de fumaça.

A l é m  d o s  M a n d a d o s 
de Busca e de Lacração e 
Interdição, foi determinado 
o sequestro de bens imóveis, 

veículos e saldos em contas 
bancárias de titularidade das 
pessoas jurídicas envolvidas. 
Essas medidas objetivam a 
descapitalização do grupo, 
visando assim inibir práticas 
criminosas futuras, sobretudo 
em relação aos líderes do 
grupo que ostentavam patri-
mônio incompatível com a 
renda auferida.

O estoque e demais bens 
de valores encontrados nos 
estabelecimentos serão 
apreendidos e encaminhados 
à Delegacia de Polícia Federal 
de Guaíra, onde ficarão à dis-
posição da Justiça.

Um homem de 23 anos 
de idade foi vítima de um 
atropelamento na madru-
gada de ontem (sexta-feira, 
26), na avenida Maringá, 
centro de Umuarama. Após 
o acidente, o condutor do 
veículo que atingiu o rapaz 
fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Militar foi acio-
nada e compareceu ao local, 
apurando os fatos através 
de relatos de testemunhas 
e imagens de câmeras de 

Na madrugada de ontem 
(26), um homem de 43 anos 
foi agredido e teve seu carro 
apedrejado por um suspeito, 
de 45 anos, que afirmou ter 
saído recentemente de uma 
clínica psiquiátrica. O caso 
aconteceu no centro de 
Umuarama, quando a vítima 
estava dentro de seu carro 
esperando a chegada de um 

Jovem fica em estado grave
após ser atropelado no centro

segurança. O veículo atrope-
lador foi um Mercedes Benz, 
modelo ML 320, de cor escura, 
que realizou uma manobra de 
ré para sair da vaga onde o 
carro estava estacionado, e 
logo na sequência avançou 
contra o rapaz, que estava 
apoiado em uma mureta 
perto do carro.

Te s t e m u n h a s  a i n d a 
afirmaram que o acidente 
não pareceu resultado de 
uma manobra acidental, e 

sim um movimento total-
mente proposital.

Após o ocorrido, a vítima 
teve que ser encaminhada pelo 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) com feri-
mentos graves ao Hospital 
Nossa Senhora Aparecida.

Investigações devem pros-
seguir para tentar localizar o 
automóvel utilizado no epi-
sódio e o condutor que, até 
o fechamento desta matéria, 
não havia sido encontrado.

Surto e pedrada
lanche. Repentinamente foi 
surpreendido pelo autor que 
se aproximou e arremessou 
uma pedra no vidro traseiro 
do veículo. Ao sair para ver o 
que ocorria, o acusado come-
çou a agredir a vítima, que 
recebeu dois socos no rosto. 
Aos policiais, o autor das 
agressões disse ter se sen-
tido ameaçado na rua, que foi 

arrastado por alguém e que 
até uma arma foi apontada 
para seu rosto – o que para 
ele motivou a ação inespe-
rada. Disse ainda ser ex-pa-
ciente de uma clínica psi-
quiátrica (saiu naquele dia) 
e que teria ingerido bebida 
alcoólica e remédios de uso 
restrito antes do episódio. 
Foi levado à delegacia.

Carta de apoio
Os prefeitos dos 42 
municípios que compõem a 
Associação dos Municípios do 
Sudoeste do Paraná (Amsop) 
divulgaram uma carta na qual 
declaram o apoio unânime 
da região à reeleição do 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD). Na 
carta, os prefeitos destacam 
“a disposição ao diálogo, 
cordialidade e tratamento 
imparcial concedido aos 
prefeitos nos últimos quatro 
anos, sem qualquer distinção 
político-partidária”.

Propaganda irregular
A Justiça Eleitoral recebeu 
entre os dias 16 a 23 de 
agosto, um total de 1.330 
denúncias de propaganda 
eleitoral irregular pelo 
aplicativo Pardal, criado 
em 2014 para receber 
queixas da sociedade 
sobre irregularidades em 
campanhas. Os dados são 
da primeira semana de 
funcionamento do app para 
as Eleições Gerais de 2022.

“Clube de Robótica”
A Prefeitura de Francisco 
Beltrão está iniciando a 
implantação do “Clube 
de Robótica” nas escolas 
municipais, fomentando 
o uso e aplicação de 
tecnologias no ambiente 
escolar. Nesta primeira etapa 
o projeto está sendo colocado 
em prática para alunos do 5º 
ano das escolas municipais 
Nossa Senhora do Sagrado 
Coração, do bairro Padre 
Ulrico, e Higino Antunes Pires 
Neto, do Sadia, que são as 
“Escolas 2030” da prefeitura.

Vestibular UEL
A Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), no norte do 
Paraná, abriu as inscrições 
para o vestibular de 2023. As 
inscrições vão até o dia 10 de 
outubro e devem ser feitas 
no site da Coordenadoria de 
Processos Seletivos (Cops). A 

Receita
A receita bruta de revenda de mercadorias do 

comércio paranaense atingiu R$ 373,7 bilhões em 
2020, de acordo com dados da Pesquisa Anual de 

Comércio (PAC) divulgados pelo IBGE.  Esse valor é o 
maior entre os Estados da Região Sul, posicionando-
se na terceira colocação do ranking nacional, atrás 
apenas de São Paulo e Minas Gerais, que são muito 

maiores em termos populacionais.

taxa de inscrição é de R$ 167. 
De um total de 3,1 mil vagas 
disponíveis, 2.541 serão 
preenchidas pelo vestibular. 
Outras 559 vagas da UEL 
serão abertas pelo Sistema 
de Seleção Unificado (Sisu).

Passaporte de 
Aventuras
A Prefeitura de Tibagi, em 
parceria com operadoras 
e todo o trade turístico do 
Município, lançou mais 
uma ação com o objetivo 
de atrair ainda mais turistas 
para o município. Trata-se 
do Passaporte de Aventuras, 
que irá oferecer um pacote 
com três passeios em 
atrativos que podem ser 
personalizados pelos clientes. 
“O destaque dessa vez são 
os passeios: rafting, rapel, 
cavalgadas, trilhas, tirolesas, 
e demais que são ofertados 
dentro das propriedades. 
E também os passeios no 
Cânion Guartelá, o principal 
atrativo do município 
que também faz parte do 
Passaporte de Aventura”, 
afirma o secretário de 
Turismo, Rhamonn Cottar.

Cooperativas de 
crédito
Entrou em vigor nesta 
semana a Lei Complementar 
que atualiza diversas 
regras do Sistema Nacional 
de Crédito Cooperativo 
(SNCC), composto pelas 
cooperativas de crédito, 
entidades que prestam 
serviços financeiros exclusivos 
aos seus cooperados, como 
empréstimos. O segmento 
reúne cerca de 11,9 milhões 
de cooperados. Entre 
outros pontos a lei  torna 
impenhorável o valor 
colocado pelo cooperado na 
cooperativa de crédito (quota-
parte), permite campanhas 
promocionais para atrair 
novos associados e autoriza 
as cooperativas de crédito a 
disponibilizar novos produtos 
ao seu quadro social.
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Avião que transportava 
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Ótima notícia
O aeroporto de Umuarama 
já está autorizado a receber 
voos da aeronave ATR-72, um 
bimotor turboélice de médio 
porte com capacidade para 
transportar até 72 passageiros 
em voos regionais. A prefeitura 
recebeu a portaria 8895, 
que concede o Certificado 
Operacional Provisório. A 
expectativa agora se volta à 
atração de novas linhas aéreas, 
oferecendo mais opções para 
atender à população com 
agilidade e segurança.

No clima
Teve início na noite desta sexta 
(26) uma série de atividades 
culturais, artísticas e esportivas 
no Lago Aratimbó. Toda agenda 
foi especialmente programada 
pela realização do Rally dos 
Sertões, que passa pela cidade 
neste final de semana. Uma 
completa praça de alimentação 
está à disposição dos visitantes, 
bem como brinquedos infláveis 
para a criançada e Feira de 
Artesanato.

Sabadão
Neste sábado (27), até às 16h, 
a diversão está garantida com o 
Body Fly Radical, um guindaste 
gigante montado à beira do 
lago. A festa terá DJ. Às 14h toda 
a atenção se volta para o início 
da chegada dos competidores 
do Rally dos Sertões. Também 
haverá vacinação contra a 
Covid-19, paralisia infantil e 
influenza, das 10h até às 18h.

Vila Sertões
A Aciu é uma das entidades 
apoiadoras. Além do lago, 
todo mundo estará de olho 
na Vila dos Sertões, montada 
no parque de exposições. O 
local também será palco de 
uma série de atrações, como 
feira de artesanato, praça de 
alimentação, premiação do 
concurso cultural realizado por 
alunos da rede municipal de 
ensino, premiação do Concurso 
Gastronômico Sabores do 
Sertões e apresentação da 
Orquestra Sinfônica da Polícia 
Militar do Paraná.

Convenção coletiva
Ocorreu nesta semana a 
assinatura do acordo referente à 
Convenção Coletiva do Trabalho 
2022/2023, envolvendo o 
Sindilojistas e o Sindicato dos 
Empregados no Comércio de 
Umuarama e Região. Houve 
reajuste de 12,4% para os 
comerciários. A Aciu participou 

ativamente para do processo 
que resultou em um acordo 
considerado muito bom por 
ambas as partes.

Repercussão
Reverberando o sucesso 
do Conecta Jovem, evento 
capitaneado pelo Conselho do 
Jovem Empresário (Conjove) 
que lotou o salão de eventos do 
Sicoob na quarta (24). "Estamos 
recebendo muitos feedbacks 
positivos de pessoas que 
entenderam nosso propósito e 
querem estar com a gente na 
trajetória do Conjove. Muitos 
eventos virão", destaca a 
presidente do Conselho, Ana 
Flávia Miquelante.

Consultoria a 
indústrias
Uma das mais importantes 
iniciativas para a elevação 
do nível de produtividade e 
competitividade das empresas 
brasileiras, a Mentoria Lean, 
desenvolvida pelo Sesi/Senai, 
acaba de chegar a Umuarama. 
O lançamento do programa será 
no dia 1° de setembro, às 9h30, 
exclusivo para empresários do 
ramo industrial.

O que é?
A Mentoria Lean Manufacturing 
significa manufatura enxuta. 
Os consultores vão ensinar 
aos empresários várias formas 
de se promover o aumento 
de produtividade, por meio 
da redução de desperdícios 
operacionais, como tempo 
de espera, movimentação 
excessiva, retrabalho, entre 
outros. São processos simples 
que trazem economia e 
aumentam a produtividade em 
mais de 30%.

Em grande estilo
Um evento especialíssimo 
comemorará no próximo 
mês os 58 anos de atuação 
ininterrupta da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama. Detalhes nos 
próximos dias...

Natal
Aciu e prefeitura trabalham em 
ritmo intenso nos preparativos 
de uma campanha natalina 
que tem tudo para entrar para 
a história do município. Será 
surpreendente...

"Assuste o mundo: seja 
exatamente quem você diz ser e 
diga a verdade!" - George Eliot

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

DROGA foi arremessada no noroeste e aeronave perseguida foi incendiada no interior do 
estado de São Paulo

A Polícia Federal, em con-
junto com a Força Aérea 
Brasileira, realizou no final da 
tarde da quinta-feira, (25), uma 
operação conjunta visando o 
combate ao tráfico internacio-
nal de drogas. A ação termi-
nou na apreensão de fardos 
de cocaína e na destruição de 
uma aeronave que era utili-
zada para o transporte da mer-
cadoria ilícita.

A FAB realizou, a pedido da 
Polícia Federal, o acompanha-
mento da aeronave que reali-
zava voo irregular no espaço 
aéreo nacional. Após contatos 
iniciais da FAB para pouso ime-
diato, a aeronave suspeita rea-
lizou arremessos de cargas em 
áreas rurais existentes entre 
as cidades de São Pedro do 
Paraná e Marilena, no extremo 
Noroeste do Estado.

Policiais federais, com 
apoio da FAB, da Polícia Civil 
e Polícia Militar, conseguiram, 

em diligências realizadas na 
quinta e ontem (sexta), locali-
zar e recolher cerca de 75 qui-
los de cocaína, que haviam 
sido arremessados do avião.

A aeronave perseguida foi 
localizada, incendiada em uma 
pista em Teodoro Sampaio/SP. 

O piloto e eventuais tripulan-
tes não foram localizados, e há 
indicativo de que eles próprios 
teriam ateado fogo no avião, 
fato que será aprofundado nas 
investigações. A Polícia Federal 
abriu inquérito para investigar 
crime.

Corpo é encontrado no Parque Industrial

Bando leva dinheiro, bebidas e
cigarros durante roubo em Tapira

A Polícia Militar foi acio-
nada na noite da última quin-
ta-feira (25) por um comer-
ciante de Tapira que teve seu 
estabelecimento invadido por 
dois homens armados.

Os criminosos o renderam, 
dando voz de assalto.

Segundo o proprietário do 
local, os bandidos chegaram 
em uma motocicleta de cor 

vermelha e, com bastante vio-
lência, mandaram que todos 
os fregueses se abaixassem, 
já anunciando o roubo.

Em seguida, a dupla se 
apossou dos celulares dos fun-
cionários, de algumas garrafas 
de bebidas e vários maços de 
cigarros que estavam expos-
tos para a venda no estabele-
cimento. Eles ainda levaram 

uma determinada quantia 
em dinheiro, fugindo logo na 
sequência, tomando rumo ao 
município de Loanda.

As equipes policiais militares 
realizaram buscas pela região à 
procura dos autores do crime 
e também da localização da 
motocicleta utilizada na fuga. 
O caso foi repassado para ser 
investigado pela Polícia Civil.

O LOCAL foi isolado até a chegada de 
peritos do Instituto de Criminalística, que 
realizaram levantamento em busca de 
indícios

Investigadores do Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) da 
Polícia Civil encontraram na 
tarde de ontem (sexta-feira, 
26) o corpo de um homem em 
uma área de mata nos fun-
dos do Parque Industrial, em 
Umuarama.

De acordo com os investi-
gadores, quatro pessoas sus-
peitos de terem cometido o 
crime foram encaminhados 
à Delegacia de Polícia, ini-
cialmente como suspeitos de 
participação.

O corpo estava envolvido em 

um cobertor e, ao lado do cadá-
ver, havia um par de tênis de cor 
branca, com detalhes escuros.

O local foi isolado até a che-
gada de peritos do Instituto de 
Criminalística, que realizaram 
um levantamento em busca 
de indícios que facilitem na 
elucidação. Em seguida, o 
corpo foi recolhido ao Instituto 
Médico Legal (IML) onde foi 
necrospiado.

Os policiais relataram que 
até o final da tarde ainda não 
havia sido possível descobrir 
quando aconteceu a morte.
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interceptado no Noroeste
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PA realizou mais de 200 radiografias 
em apenas uma semana de atendimento

FORAM necessários esforços administrativos para colocar o equipamento em uso, já que a empresa contratada à época foi investigada na 
Operação Metástase

Adquirido em 2018, entrou 
em operação há uma semana 
no Pronto Atendimento 
Municipal o aparelho de 
Raio-X Siemens Multi XB, 
que tem capacidade para 
examinar os pacientes que 
buscarem socorro no PA nos 
variados tipos de urgên-
cias e emergências médicas. 
Segundo o secretário munici-
pal de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, a disponibilização 
do equipamento representa 
um salto na qualidade do 
atendimento à população.

O custo original do Raio-X 
foi de R$ 115 mil e o valor foi 
conseguido por meio de uma 
emenda parlamentar do depu-
tado federal Osmar Serraglio. 
“Para que o equipamento 
pudesse funcionar correta-
mente, foi necessário adquirir 
outros componentes em 2021, 
como o CR (radiologia compu-
tadorizada), painel digitalizado 
Agfa, que custou R$ 117.600, 
filmes de Raio-X por R$ 12 mil 
e mais uma impressora dos fil-
mes, por R$ 14 mil, totalizando 
258.600”, detalha o secretário.

Ele  conta que foram 

necessários grandes esforços 
administrativos para colocar 
o equipamento em uso, já 
que a empresa contratada à 
época, por meio de licitação, 
para disponibilizar os técnicos 
em radiologia, estava sendo 
investigada na Operação 
Metástase, em processo que 
corria sob sigilo no Ministério 
Público. “Aquele contrato foi 
anulado e pudemos realizar 
nova licitação, que contratou 
empresa que está responsá-
vel por disponibilizar profis-
sionais para atendimento 24 
horas. Trata-se realmente de 
uma conquista que irá garan-
tir mais qualidade de vida aos 
umuaramenses”, pontua.

Ao visitar o PA na manhã 
de ontem (sexta-feira, 26), o 
prefeito Hermes Pimentel des-
tacou a importância do equi-
pamento, que permitirá aos 
médicos obter diagnósticos 
mais rápidos e precisos para 
encaminhar os pacientes ao 
atendimento mais adequado, 
nos casos emergenciais. “Não 
vai ser preciso sair do PA para 
fazer Raio-X de pulmão, abdô-
men, cabeça e também nos 

casos de suspeita de fratura. 
Se for o caso, o paciente já 
receberá o gesso aqui mesmo e 
vai direto para casa”, afirmou.

O secretário Herison Cleik 
conta que até agora, quando 
o médico verificava a neces-
sidade de uma radiografia, o 
paciente era encaminhado 

até um hospital ou clínica 
conveniada,  real izava o 
Raio-X e depois voltava para 
terminar o atendimento no 
PA. “Infelizmente era este o 
processo, que exigia demais 
do cidadão, mas não tínha-
mos outra alternativa. Agora, 
graças à dedicação e ao 

empenho tanto do prefeito 
Hermes Pimentel, quanto de 
nossa equipe de trabalho da 
Secretaria de Saúde, conse-
guimos vencer os entraves 
processuais e o Raio-X do 
PA agora é uma realidade. 
Quem sai ganhando é o cida-
dão”, observa.
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Prefeitura retoma obras do Centro de 
Eventos após concentração de esforços

O MUNICÍPIO firmou contrato com a empresa que vai concluir o hall de entrada, a 
quarta e última etapa da obra do Centro de Eventos de Umuarama

Mais uma das obras inaca-
badas, herdadas de gestões 
anteriores, foi retomada após 
esforços da administração do 
prefeito Hermes Pimentel. O 
Centro de Eventos, às mar-
gens da rodovia PR-323, ao 
lado do Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega, 
teve a construção reativada 
nos últimos dias. A Secretaria 
Municipal de Obras atualizou 
o projeto e o município licitou 
serviços de reforma, adequa-
ção e a conclusão da quarta e 
última etapa – o foyer, que é a 
área de recepção aos visitantes 
dos eventos que futuramente 
acontecerão no local.

Com o investimento de 
R$ 737,8 mil, a empresa Três 
Vale Saneamento Básico foi 
contratada para execução da 
reforma e conforme o con-
trato, deverá entregar em seis 
meses o ambiente concluído e 
em condições de utilização. Os 
serviços compreendem cons-
truções e reformas em edifica-
ções, reparos nas coberturas 

do auditório, do pavilhão de 
eventos e dos anexos adminis-
trativo, cozinha e banheiros e 
reparos em calhas.

Incluem, ainda, limpeza das 
estruturas metálicas e painéis 
isotérmicos, reparos internos 
em esquadrias, vidros e forros, 
revisão das instalações elétri-
cas, novas luminárias, instala-
ções sanitárias, manutenção 
no sistema de ar-condicio-
nado, recuperação das guari-
tas, porta do pavilhão, limpeza 
geral da obra e serviços exter-
nos como arborização do pátio 
com 112 árvores, plantio de 
grama, recuperação das pas-
tilhas e instalações hidráulicas 
e elétricas do espelho d’água, 
entre outros serviços, finali-
zando com uma limpeza geral 
de todos os ambientes.

QUARTA ETAPA
O município firmou con-

trato com a empresa que vai 
concluir o hall de entrada (ou 
foyer), a quarta e última etapa 
da obra do Centro de Eventos 

de Umuarama. Ao custo de R$ 
966.595,50 a Premol aguarda 
apenas a liberação da Caixa 
Econômica para iniciar o ser-
viço, informou o fiscal da obra, 
engenheiro Jefferson Oncken 
da Silveira.

A conclusão é uma das 
metas do prefeito Hermes 
Pimentel. “Uma obra dessa 
dimensão não pode ficar 
parada, se deteriorando sem 
uso. Já são quase 12 anos de 
‘avança’ e ‘para’, e até hoje 
não se conseguiu terminá-
-la. Agilizamos os processos 
da última etapa e da reforma 
e agora vamos concluir este 
grande projeto”, disse.

São 6.125m² de área 
coberta, 8 mil m² de estacio-
namento e 1.500 m² de ajardi-
namento. A Prefeitura iniciou 
a construção em janeiro de 
2010, com o barracão de 3.500 
m² (para até 10 mil pessoas 
em pé), cozinha, sanitários, 
guaritas de entrada, auditório 
climatizado, áreas de serviço e 
estacionamento.

A obra é fundamental para 
o turismo de negócios, com 
impacto positivo também 
no comércio e na indústria. 
“Podendo sediar exposições, 
shows e grandes eventos atrai-
remos a atenção de outras 
regiões, inclusive em nível 

estadual. O Centro de Eventos 
será um divisor de águas no 
turismo e contribuirá para o 
desenvolvimento de nossa 
cidade estimulando o comér-
cio e a indústria”, reforçou 
Pimentel, que assina a ordem 
de serviço nos próximos dias.

Secretaria começa a duplicação de 
um dos trechos da avenida Vitória

A OBRA faz parte do projeto de revitalização das principais ruas e avenidas da zona V, na 
região da Igreja São Paulo

Com a implantação da rede 
de galerias pluviais e o deslo-
camento da rede de esgotos, a 
Prefeitura de Umuarama inicia 
mais uma obra de pavimenta-
ção asfáltica beneficiando 
moradores na avenida Vitória, 
na zona V. O objetivo é melho-
rar as condições de tráfego em 
uma região movimentada da 
cidade, por onde é feita a cone-
xão entre vários bairros.

Como toda obra viária, a 
duplicação do trecho de apro-
ximadamente 300 metros da 
via pública vai gerar alguns 
transtornos aos moradores. 
“Antes do asfalto é necessá-
rio realizar serviços prelimi-
nares, como a escavação para 
implantar as galerias pluviais. 
Por isso contamos com a com-
preensão da comunidade, que 
em pouco será a grande bene-
ficiada com esta melhoria”, 
disse o secretário municipal 
de Obras, Gleison Alves de 
Andrade.

A duplicação contem-
plará o segmento entre as 
ruas Coelho Neto (que liga ao 
Parque Ibirapuera) e a Tomás 

Antônio Gonzaga (acesso ao 
Parque Primeiro de Maio, 
Jabuticabeiras e rodovia 
PR-580). O investimento será 
de R$ 642,4 mil com recursos 
do governo federal, liberados 
pela Caixa Econômica Federal 
– incluindo pavimentação 
asfáltica, galerias, calçadas e 
sinalização viária. A obra será 
executada pela Construtora 
Longuini.

A obra faz parte do projeto 
de revitalização das principais 
ruas e avenidas da zona V – 
região da Igreja São Paulo. Os 
serviços incluem implantação 
de rampas de acessibilidade, 

calçamento, plantio de grama 
e recapeamento asfáltico total 
ou parcial de oito vias públicas 
de grande movimento nas ime-
diações. O investimento total é 
de R$ 3,7 milhões e a obra foi 
dividida em três lotes.

A maior parte dos recursos é 
proveniente de convênio entre 
o município e a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas 
(Sedu), por meio do programa 
Paraná Cidade, liberados a 
fundo perdido. O restante é 
uma contrapartida de R$ 936 
mil em recursos próprios e mais 
R$ 642 mil em recursos federais.

A Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) implantou um novo ponto de apoio 
ao ciclista. A exemplo do primeiro, criado na Praça Portugal (em Umuarama), 

agora a galera do pedal também contará com uma base de apoio na Praça 
Curitiba, no distrito de Lovat. A ideia é incentivar o ciclismo como hábito 
de vida, combater o sedentarismo e atrair ainda mais praticantes. Diariamen-
te, mais de 300 ciclistas passam pela Portugal em direção a estradas rurais 

utilizadas para passeio – incluindo a Estrada Velha, que liga ao distrito. Além 
de serem pontos de encontro dos adeptos do pedal, os locais contam com 
alguns equipamentos estruturais – bicicletário, bebedouro, calibrador digital 
de pneus e ferramentas básicas, além de bancos e mesas para o descanso. 
“Na Praça Portugal temos ainda um painel com as 10 principais rotas de 
trajetos pela área rural do nosso município”, acrescentou. Seguindo a linha 
do prefeito Hermes Pimentel, o objetivo maior é despertar o gosto pela 

atividade física, na busca da melhora da saúde e da qualidade de vida. Os 
pontos de apoio estão se tornando referência entre os ciclistas da cidade 
e região. “As pedaladas (diárias ou semanais) proporcionam experiências 
de superação e companheirismo, além de promover mudanças psicológicas 

positivas e ainda valorizar o meio ambiente”, completou Jefinho.
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PF investiga origem e destino de R$ 700 mil apreendidos
Uma equipe especial do 

Exército Brasileiro desenvolvia 
uma operação de bloqueio de 
rotina na rodovia PR-323, entre 
os municípios de Umuarama e 
Cruzeiro do Oeste. Na madru-
gada de ontem (sexta-feira, 
26) os militares abordaram 
um veículo em frente ao Posto 
de Fiscalização da Polícia 
Rodoviária Estadual. No inte-
rior eram transportados R$ 700 
mil em espécie.

Segundo informações cole-
tadas no local, havia mais de 
uma pessoa no veículo abor-
dado. Extraoficialmente, foi 

cogitado que um deles seria 
ligado a um candidato a vaga 
de deputado federal pelo 
Paraná. As identidades dos 
abordados não foi revelada.

Outras informações, tam-
bém extraoficiais deram conta 
que também foi apreendida 
uma planilha (lista) contendo 
nomes de pessoas que recebe-
riam, provavelmente, determi-
nados valores.

O caso foi encaminhado 
à  D e l e g a c i a  d a  Po l í c i a 
Federal em Guaíra, onde 
as investigações foram ini-
ciadas no início da tarde, 

quando os conduzidos tam-
bém foram ouvidos.

A intenção da Polícia 
Federal é descobrir se a origem 
do dinheiro é lícita e se, para 
ser declarada como recurso a 
ser utilizado em campanha, 
teria sido devidamente decla-
rado, além de averiguar tam-
bém se o destino dos valores 
também é lícita.

 Em nota, a PF informou no 
final da tarde que o condutor da 
caminhonete abordada tem 57 
anos de idade. “Durante a fisca-
lização, os militares localizaram 
o dinheiro, tendo o condutor 

do veículo apresentado dificul-
dades em esclarecer a origem, 
propriedade e destinação da 
expressiva quantia. Diante das 
inconsistências das versões 
apresentadas e considerando a 
existência de indícios da prática 
de infrações penais, a autoridade 
policial determinou a apreensão 
do dinheiro, veículo, documen-
tos e outros itens, instaurando 
inquérito policial para completa 
elucidação dos fatos. Os envol-
vidos foram conduzidos até a 
Delegacia de Polícia Federal em 
Guaíra, onde prestaram esclare-
cimentos e foram liberados”.

TODO o dinheiro permaneceu recolhido 
na Delegacia da Polícia Federal até o 
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Tudo indica que você vai se sair muito bem na conquista, 
e você pode paquerar por aí até dizer chega, Tourina. No 
romance, cobrir o par de carinho ajuda a driblar uma certa 
vibe tensa que está no ar. Pegue leve no ciúme e nas cobran-
ças, e o mozão tem tudo para retribuir na mesma moeda. 
Aproveite!

A conquista anda meio devagar, mas você pode acabar se 
surpreendendo com alguém que já fez parte do seu passado. 
No romance, é melhor pegar leve nas crises de ciúme e 
não ficar remexendo no que já passou. Quem vive de água 
passada é moinho, meu cristalzinho geminiano!

A paquera pode surpreender ao longo do fim de semana, 
mas não coma bola e aproveite todos os momentos que 
puder. É que há risco de desencontro ou de problemas na 
última hora - bate na madeira! Com o mozão, o diálogo é 
uma boa arma para fazer as pazes, minha Canceriana. 

Já aviso que a paquera pode não ficar tão animada quanto 
você gostaria, meu cristalzinho. Mas mesmo assim, nada de 
jogar a toalha, bebê! No romance, a possessividade vai ser 
seu maior desafio com o mozão. Não fique exigindo tudo do 
seu jeito, porque isso pode trazer estresse para o romance. 

Na pista, confie no seu charme e mostre interesse, mas não 
exagere na pressão e nem atropele as coisas neste fim de 
semana. Ao invés disso, aposte no seu bom humor! Há sinal 
de animação e aventuras com o mozão, mas vá devagar e 
deixe as cobranças de lado se quiser ficar de boa.

Na paquera, você fica mais exigente ao buscar um novo 
romance, mas ainda pode se encantar com alguém pelas 
redes sociais. O mozão pode cobrar mais dedicação da sua 
parte no relacionamento, mas pegue leve no ciúme. Aos pou-
cos, as coisas vão se ajustando e a convivência fica melhor.

Horóscopo semanal do dia 22 a 28 de agosto

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

A sintonia no romance melhora, especialmente se vocês 
colocaram o que têm em comum no foco da relação. Então, 
nada de ficar procurando assunto bobo para brigar e estra-
gar o clima, valeu? Na paquera, a galera pode bancar o 
cupido e te ajudar, mas antes de apostar num crush, veja 
se o caminho está livre.

Um clima de mistério apimenta a paquera, mas tenha cui-
dado para não acabar disputando o crush com alguém pró-
ximo, minha Librinha. No romance, deixe as diferenças de 
lado e procure relaxar. Pegue leve na desconfiança, e não 
fique implicando com as amizades da sua cara-metade.

Um certo ar de mistério anima a conquista, e você pode 
seduzir geral se souber tirar proveito das suas habilidades 
de seducência. No romance, a atração física aumenta e taca 
fogo no parquinho, mas o ciúme pode causar briga com o 
mozão. Deixe isso pra lá, meu docinho de kiwi!

Tudo indica que vão surgir boas novas na paquera, e o seu 
coração pode dar match em um contatinho novo neste fim 
de semana, Caprica. Uma dose extra de romantismo garante 
momentos maravilhosos com o mozão, e vocês têm tudo 
para encarar o romance com leveza e bom humor!

Na conquista, a sua possessividade dá as caras, mas você 
ainda tem a chance de virar o jogo ao seu favor! Se tiver que 
disputar um contatinho com alguém da turma, tente chegar a 
um acordo para não estragar a amizade. No romance, aten-
ção para que a rotina não se torne um problema.

Horóscopo nascido em 27 de agosto

Horóscopo nascido em 28 de agosto

Horóscopo nascido em 29 de agosto

Os nascidos no dia 28 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. São românticos, 
sentimentais, intuitivos e gostam de tudo o que seja esteticamente belo e de bom gosto.  Seu número principal, 
do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. A soma dá o 7, 
de Netuno, que confere mediunidade, dons paranormais em geral e tudo o que envolve mistério e misticismo.

Os nascidos em 27 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Virgem – Áries. São metódicos 
e exigentes com os outros, mas consigo mesmo também. Gostam de aprender as coisas em profundidade, 
são estudiosos e competentes na carreira que abraçarem. Seu número principal é o 33, formado de 3, em 
dobro, número de Júpiter. Por isso mesmo são estudiosos e amantes do saber. São curiosos e gostam de 
aprender de tudo um pouco. A soma dá o 6, de Vênus, que lhes dá gosto pelas artes, e tudo o que é belo e 
esteticamente perfeito.

Os nascidos em 29 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. São inteligentes. 
Assimilam as coisas e as situações com facilidade tudo o que se propõem estudar. Podem ser críticos, irre-
verentes e irônicos em suas observações, mas não deixam de ser justos com os demais, pois têm o sentido 
da Justiça e da verdade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 35, formado de 3, Júpiter e de 5, 
Mercúrio. Juntos formam o 8, de Saturno, que revela seriedade e austeridade, rigor de julgamento e crítica, 
que gera responsabilidade e a possibilidade de ganhar mais dinheiro na velhice, bem como herança.

A vida a dois fica no centro das suas atenções, mas é a hora 
de deixar as picuinhas de lado e colocar um ponto final na 
ciumeira. Na pista, é melhor pensar bem antes de dar chance 
para um amor antigo. Se você tem um lance recente, ele 
pode se firmar, mas é melhor assumir esse compromisso 
o mais rápido que puder. 
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BANCO 35

O talento
que vem 
de berço

Aquele
que não
gosta de
trabalhar

Mulher
que

adminis-
tra o lar

Acalmar
(por meio
de medi-
camento) 

Em + as
(Gram.)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

A cidade
dos exa-

geros
(SP)

O menino
que per-
deu os
pais

Exercer
atividade;

agir

(?) de
barbear:

gilete

Banheira
japonesa
circular e

grande

O maior
de todos é
a baleia

(?)
elástica:
combate
varizes

Fonte de
matéria
orgânica

do vegetal

Objetivo 
a ser

alcançado

Tipo de
janela 

comum em
banheiros

Thiago
Pereira,
nadador

brasileiro

Natural da
cidade de

Roma 

Capaz;
habilitada

Bebida natural utili-
zada como calmante
Alvo dos cuidados 

da babá

Rumor
Deborah
Secco,
atriz 

Emissora como a
Globo ou o SBT

É reduzida com o uso 
de adesivo de nicotina

Combus-
tível do
fogão

doméstico

Botânica
(abrev.)

O 6a  pla-
neta (Astr.)

Macio
(o cabelo)

Selo de
qualidade

Saudá-
vel; sã

Valente;
corajoso

Proibiu 
(p. ext.) 
505, em
romanos

Meu, em
italiano
Pedaço 
de vidro

Sílaba de
"furor"
Erva de

contusões

Antecede
o "O"
A (?): 

sem rumo
Ainda, em
espanhol
Pão de (?),
bolo fofo

Consoantes
de "rifa"
Cobalto

(símbolo)

CSB
VAGABUNDO

DONADECASA
NASBOTT
TLSEDOSO

SADIAEE
DESTEMIDO

VETOUATUAR
DVRORRF
EANIMALÃ

OFUROCACO
UNHUMO
MEIAJIM

BASCULANTE
ROMANOAPTA

3/aún — mio. 4/humo. 5/boato — ofurô. 9/vagabundo. 10/basculante.
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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

S C A B
V I N G A T I V O

S O N O N A T A L
S E N T I R R E

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

P A L E T O S E A
J A N R O S A S

V E R S O T A T I
S A S C O A L

U T I L O MU C O
A T I G N O R A
D E C R E T A D O

G E M E O S L O S

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

Nova Fazer FZ15 ABS revolucionará a 
categoria de motos de baixa cilindrada

A família FAZER FZ está 
crescendo e sua versão mais 
nova, que carrega o confiável 
motor Yamaha 150cc, cria uma 
categoria premium de motos 
urbanas de baixa cilindrada. É 
pioneira ao oferecer farol com 
projetor, luz de posição e lan-
terna traseira de LED, freio ABS 
na dianteira, freios a disco nas 
duas rodas, suspensão mono-
cross, pneus largos e painel 
completo 100% digital.

O design único e tec-
nologias exclusivas para o 
segmento, tornam a Fazer 
FZ15 o melhor produto de 
valor agregado do mercado. 
O preço sugerido é a par-
tir de R$16.990,00 + frete 
(R$17.555,00 + frete para o 
Estado de São Paulo) e pode 
ser adquirida na Blu Store, o 
e-commerce da Yamaha

A Fazer FZ15 é ideal para 
quem busca uma moto para 
o dia a dia com visual diferen-
ciado, tecnologia e segurança.

DESIGN
Mais completa e tecnológica 

da categoria, a nova Yamaha 
tem visual robusto e impo-
nente, que chama atenção por 
onde passa. Suas linhas agres-
sivas e esportivas carregam a 
atitude da família Fazer FZ. 

Na nova Fazer FZ15, a 
Yamaha utilizou o conceito 
“Fighting Pose”, ou “Posição 
de Combate” em português, 
cujas linhas da parte frontal, 
composta pelo conjunto tan-
que de combustível, tomadas 
laterais de ar e motor, criam 
uma massa concentrada que 
dão ao modelo um aspecto 
musculoso, como de um ani-
mal em posição de combate. 

Além do design, a fun-
cionalidade foi pensada em 
cada detalhe. As tomadas de 
ar protuberantes, que foram 
inspiradas em um caça, fazem 
uso ativo do fluxo de ar para 
ajudar a resfriar o motor. Na 
área da coluna de direção, 
que liga o quadro às mesas ao 
redor da direção, a Fazer FZ15 
não possui lacunas visíveis, o 
que ajuda a criar a aparência 
integrada com o tanque de 
combustível em seu centro. 
O layout que coloca o contato 
da chave na frente do tanque 
de combustível ao invés de 
próximo ao painel, facilita o 
acesso e é mais um diferencial 
da nova Fazer FZ15.

FAROL E LANTERNA
O conjunto óptico da Fazer 

FZ15 ABS impressiona pela 
beleza e arrojo, conferindo 
mais modernidade ao modelo. 
Mas sua eficiência também 
merece destaque. Conta com 
luz de posição e farol com pro-
jetor de LED de última geração, 
e é bifuncional, com luz baixa e 
luz alta projetadas num único 
projetor de alta performance. 
Do ponto de vista prático, 
este tipo de projetor se mos-
tra mais eficiente, oferecendo 
maior amplitude de luminosi-
dade, já que os fachos de luz 
do farol baixo e do alto, são 
mais homogêneos e abrangen-
tes, iluminando uma área bem 
maior à frente da motocicleta 
e minimizando os efeitos de 
ofuscamento dos veículos que 
trafegam no sentido contrário. 

O modelo conta ainda com 
lampejador de farol e lanterna 
traseira de LED, com maior 
eficiência na iluminação, 

fundamental para ser visto na 
condução noturna.

  
PERFORMANCE

O confiável motor de 150cc 
é o mesmo que equipa os 
modelos Factor 150, Fazer 150 
e Crosser 150 ABS, reconhecido 
pela durabilidade e economia.

Do tipo monocilíndrico 
arrefecido a ar, o motor da 
Fazer FZ15 tem exatos 149cc, 
e é capaz de gerar a potência 
máxima de 12,2cv quando 
abastecido com gasolina, e 
12,4 cv com etanol.  Chama 
atenção por seu fôlego e prin-
cipalmente pela suavidade no 
funcionamento, com baixíssi-
mos índices de vibração.

Sua alimentação é feita 
pelo moderno sistema de inje-
ção eletrônica de combustível 
Blueflex, que permite o abas-
tecimento com gasolina, eta-
nol, ou a mistura de ambos em 
qualquer proporção, trazendo 
melhor distribuição de torque 
e de potência em todas as fai-
xas de rotação.

O motor da Fazer FZ15 
conta com o YRCS (Yamaha 
Ram Air Cooling System), sis-
tema exclusivo presente em 
motocicletas Yamaha, que 
tem a função de potencializar 
a refrigeração do sistema de 
ignição do motor, fazendo com 
que o desempenho da motoci-
cleta seja otimizado.

Completa o conjunto 
motriz, o escapamento. Ele 
otimiza a saída dos gases 
para melhor desempenho e 
maior eficiência no controle 
de emissões, e sua inspiração 
deriva da Fazer FZ25 na apa-
rência e no ronco mais grave 

e encorpado. 
CONFORTO

A Fazer FZ15 ABS foi proje-
tada para oferecer conforto na 
jornada diária dos motociclis-
tas e seus garupas.

Posição de pilotagem –. Na 
Fazer FZ15 ABS os pontos de 
apoio do condutor – guidão, 
pedaleiras e banco –, estão 
dispostos de forma a permiti-
rem uma condução relaxada. 
Com isso, a pilotagem se 
torna muito mais confortável, 
mesmo para quem a utiliza por 
muitas horas ao dia.

Assento – Em dois níveis, 
comprido e largo, o assento 
da FAZER FZ15 traz ergonomia 
no encaixe das pernas junto ao 
tanque e para o garupa, que 
conta com alça em alumínio 
e pedaleiras posicionadas de 
forma a permitirem com que 
as pernas não fiquem demasia-
damente dobradas. O assento 
está a 790 mm do solo, facili-
tando o apoio dos pés no chão, 
inclusive dos motociclistas de 
baixa estatura.

CONTROLE
A união de elementos como 

a geometria do chassi, o baixo 
peso e o tamanho das rodas de 

liga leve com 17” na dianteira 
e na traseira, tornam a Fazer 
FZ15 capaz de desviar dos obs-
táculos com agilidade, sempre 
de forma estável e equilibrada, 
e o melhor, com o controle de 
ótimos freios. Tudo isso faz 
dela uma motocicleta fácil e 
segura de ser conduzida, uma 
opção perfeita desde os moto-
ciclistas iniciantes até os mais 
experientes. 

Chassis – Todo fabricado 
em aço, o chassi do tipo 
Diamante é leve e resistente a 
torções, incidindo diretamente 
no comportamento da moto-
cicleta. Sua principal contri-
buição está na agilidade, que 
pode ser sentida na capaci-
dade da Fazer FZ15 mudar de 
trajetória com grande rapidez 
e de forma estável.

Suspensões – As sus-
pensões da Fazer FZ15 são 
nitidamente mais robustas 
quando comparadas às que 
equipam as motocicletas até 
160cc disponíveis no mer-
cado. Por isso são capazes 
de filtrar as irregularidades 
do piso com maior eficiência, 
garantindo mais segurança e 
controle na condução.
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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

11Sábado 27 e domingo 28 de agosto de 2022  LOCAL@tribunahojenewsumuarama

Prefeito Pimentel se compromete em 
criar a Secretaria de Defesa da Mulher

Uma das maiores autori-
dades do Estado quando se 
fala em defesa dos direitos 
da mulher, Terezinha Beraldo 
Pereira, secretária munici-
pal de Políticas Públicas Para 
Mulheres da Prefeitura de 
Maringá foi a convidada para 
o encerramento das ativi-
dades refentes à campanha 
Agosto Lilás da Prefeitura de 
Umuarama, em evento reali-
zado na manhã de ontem (26).

Mais do que falar sobre o 
grave problema da violência 
contra as mulheres, que ainda 
persiste na sociedade brasi-
leira, ela abordou a importân-
cia do trabalho das redes de 
proteção criadas nos municí-
pios, estimulando os profissio-
nais presentes a se dedicarem 
cada vez mais no oferecimento 

de novas oportunidades para 
a transformação da vida des-
sas mulheres que geralmente 
sofrem caladas. “Por viverem 
humilhadas, anuladas e vili-
pendiadas, muitas não con-
seguem sequer enxergarem-
-se como seres que merecem 
mudar de vida. A responsabi-
lidade de cada um de vocês é 
muito grande”, pontuou.

Já na abertura do evento, 
o prefeito Hermes Pimentel, 
falou sobre a força de traba-
lho das mulheres na admi-
nistração municipal, além de 
destacar o trabalho realizado 
por todas as profissionais 
que fazem parte da rede de 
defesa e apoio estruturada 
em Umuarama. “Já temos 
uma ótima estrutura de aten-
dimento às mulheres em 

nossa cidade, porém sabe-
mos que tudo pode melhorar, 
desta forma eu me compro-
meto, com o apoio de vocês, 
a criar a Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas Para as 
Mulheres, nos moldes do que 
já acontece em Maringá. Estou 
me colocando à disposição 
para iniciarmos as discussões 
necessárias”, afirmou.

Terezinha detalhou que o 
conceito de rede de enfrenta-
mento à violência contra as 
mulheres diz respeito à atua-
ção articulada entre as insti-
tuições de serviços governa-
mentais, não-governamentais 
e a comunidade, com o obje-
tivo de desenvolvimento de 
estratégias efetivas de preven-
ção e de políticas que garan-
tam voz às mulheres. A rede 

de apoio à mulher, ela explica, 
vai além de efetivar os quatro 
eixos previstos na Política 
Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres 
– combate, prevenção, assis-
tência e garantia de direitos –, 
pois deve lançar novos olha-
res sobre a complexidade 
do fenômeno da violência 
contra as mulheres. “É pre-
ciso acolher, ouvir, acreditar, 
não desistir de prestar apoio. 
Vocês são responsáveis, sim, 
por transformá-las em vence-
doras”, destacou.

A secretária de Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana, explica 
que a rede de atendimento 
à mulher em situação de 
violência está dividida em 
quatro setores ou áreas 

principais: saúde, justiça, 
segurança pública e assis-
tência social, além de ser 
composta por duas catego-
rias de serviços. “Os ‘não-
-especializados’, como hos-
pitais, serviços de atenção 
básica, programa saúde da 
família, delegacias, forças 
policiais, os Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
S o c i a l ) ,  o  C e n t r o  d e 
Referência Especializados de 
Assistência Social, Ministério 
Público e defensorias públi-
cas. Já os serviços especia-
lizados são os que atendem 
exclusivamente a mulheres 
e que possuem expertise no 
tema da violência contra as 
mulheres, como o Centro de 
Referência em Atendimento 
à Mulher/Cram”, finalizou.
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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

TEEN
O concurso Miss Paraná Teen acontecerá no dia 17 de Setembro, e a grande vencedora estará no mês de Novembro em São Paulo 
representando o Estado no concurso Miss Brasil Teen.   Juliana Souto representa Umuarama -, lindíssima.

“Belo, é tudo quanto agra-
da desinteressadamente.”

Immanuel Kant

EXTRA?

“Recentemente, aprendi sobre esse 
termo chamado quite quitting, ou 

'desistência silenciosa', onde você não 
está desistindo do seu emprego, mas 
está abandonando a ideia de ir acima 
e além”. A afirmação foi feita por Zaiad 
Khan, com mais de 10 mil seguidores, 
no tik tok -, em uma voz suave, justa-
posta a um vídeo do metrô de Nova 
York na rede social. “Você ainda está 
cumprindo seus deveres, mas não 
está mais se submetendo à cultura 
abusiva de que a vida se resume ao 

trabalho.”

 
***

Clayton Farris, com 48 mil seguido-
res, postou sobre a tendência dias 
depois, dizendo em seu vídeo: “Eu 

não me estresso e nem me rasgo por 
dentro”. A frase viralizou no mundo. 
O termo tem sido definido e redefi-
nido. E suscita muitos debates nas 
redes sociais. Para alguns, descreve 
gente que mentalmente desiste de 

seus empregos. Para outros, trata-se 
de não aceitar trabalho extra sem 

pagamento adicional.

ZOOM

Porque hoje é sábado, a 
beleza de Juliana Furquin 
ilumina a coluna, na lente 
exclusiva de Luci Lemes.

Oba, tem Rally!

O sábado vai ser de bons even-
tos aqui em Umuarama para 

quem gosta de prestigiar coisas 
novas. O Rally dos Sertões pas-
sa por aqui no sábado e movi-
menta a cidade. O Lago Ara-

timbó ganha cenário extra e o 
Parque de Exposições também. 

Aparece por lá. O clima está 
bem 'veranico' e você pode 
aplaudir a moçada. À noite 

também tem evento às 20 h no 
Lions Club: a Noite de Massas!
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